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За 10 років з України нелегально 
вивезено 116 мільярдів доларів

Україна опинилася на чотирнадцятому місці серед 
країн із найвищими обсягами нелегального відтоку капіталів.

Про це йдеться в дослідженні організації Global Financial 
Integrity.

Рейтинг охоплює період з 2004-го по 2013 роки.
Згідно з даними, за 10 років з України нелегально вивели 

116,762 млрд доларів. Зокрема, у 2004 р. виведено 4,38 млрд до-
ларів, у 2005 р. — 5,626 млрд, у 2006 р. — 5,381 млрд, у 2007 р. 
— 7,175 млрд, у 2008 р. — 16,922 млрд, у 2009 р. — 10,574 млрд, 
у 2010 р. — 13,843 млрд, у 2011 р. — 17,949 млрд, у 2012 р., який 
став рекордним, виведено 21,001 млрд, у 2013 році — 13,911 млрд.

Рейтинг очолює Китай, з якого щороку нелегально виводить-
ся в середньому 139 млрд доларів. На другому місці — Росія, звід-
ки в середньому виводять 104,977 млрд доларів щороку. Зага-
лом за звітний період із Росії було виведено 1,049 трлн доларів.

Війна
Це був перший ПОВНИЙ 

рік війни на нашій україн-
ській землі, війни на Сході 
України, на Донбасі. Війни 
нашої держави за її терито-
ріальну цілісність, суверені-
тет, проти сепаратистів і їх 
союзника — Росії.

Не вдаючись у деталь-
ний аналіз цієї колосальної 
і трагічної теми — війни на 
25-ому році Незалежнос-
ті, не можна оминути бодай 
одного, але головного пи-
тання: чому ідуть бої під час 
нібито «перемир’я»? Чому 
гинуть люди, і ллється кров? 

У найбільш кровопро-
литних війнах, коли супро-
тивники вже втомлюються 
вбивати одне одного, вони 
укладають перемир’я. Це ще 
не мир, не кінець війни, але 
перший крок до цього. Так 
от, завжди першим пунктом 
такого перемир’я є негайне 
ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ, бо-
йових дій. 

Це зафіксовано і в Мін-
ських угодах, про які так ба-
гато говорять і виконання 
яких вимагають начебто ж 
УСІ. Що ж, нагадаймо. 5 ве-
ресня 2014 року в Мінську 
на переговорах за участю 
ОБСЄ (Організації з безпеки 
і співробітництва в Європі), 
України, Росії і навіть пред-
ставників самопроголоше-
них так званих Донецької і 
Луганської «народних рес-
публік» і було підписано ці 
Мінські угоди. Перший же 
пункт їх гласить: «1.Забез-
печити негайне двосторон-
нє припинення застосу-
вання зброї».

11 – 12 лютого цього 
року в Мінську відбулися 
переговори глав України, 
Росії, Франції і Німеччини. 
Вони підписали «Комплекс 
заходів з виконання Мін-
ських угод». Ним було по-

вністю підтверджено чин-
ність і необхідність вико-
нання Мінських угод від 5 
вересня. 

Що ще треба для негай-
ного припинення бойових 
дій? Але вони не припи-
нялися ні на день усі ці 10 
місяців. І кожного дня ги-
нули наші громадяни Укра-
їни, переважно військові 
— від обстрілів з боку се-
паратистів і росіян (втра-
ти заколотників-сепаратис-
тів і російських військових 
— то їхні проблеми). Чому 
щодня ці десятки обстрілів 
з того боку фронту? На них 
наші військові мусять лише 
відповідати, особливо коли 
йде пряма атака на їхні по-
зиції. Майже щодня нам по-
відомляють про загибель 
наших військових, бодай од-
ного, а якщо в якийсь день 
не загинув ніхто, наступно-
го — дві-три людини. Це ви-
ходить, двісті – триста на-
ших загиблих військових 
та ще в кілька разів більше 
поранених — за 10 місяців 
«миру». Як таке може бути в 
час ПЕРЕМИР’Я?! Це ключо-
ве запитання адресуємо Ро-
сії, ситій Європі й байдужо-
му світу. 

А з внутрішніми питан-
нями і проблемами цієї див-
ної війни, яких теж немало, 
сподіваймося, розберемо-
ся самі. 

Майдан
Це був ще один втраче-

ний рік для перемоги Майда-
ну, перемоги не лише в сенсі 
повалення одіозного режи-
му і переміни влади, а утвер-
дження ідеалів Майдану. Не 
утверджено. Починаючи від 
першого — покарання ви-
нних у злочинах проти учас-
ників Революції Гідності, на-
самперед убивства людей на 
Майдані столиці та й по інших 

регіонах, адже Майданом 
тоді стала вся Україна. Вищі 
правоохоронні органи дер-
жави так толком і не прозві-
тували парламенту про хоч 
якісь результати розсліду-
вання, покарання злочинців. 
Обіцяють за два – три міся-
ці, тобто якраз до другої річ-
ниці завершення Майдану і 
загибелі людей. При тому, що 
основні винуватці злочинів 
давно втекли з країни. 

Корупція
До теми незавершеного 

Майдану примикає тема ко-
рупції. Взагалі це вічна тема. 
Бо що таке корупція, що кри-
ється за цим модним іно-
земним словом? Проста річ 
— зловживання владою, ви-
користання влади для осо-
бистих цілей. Очевидно, це в 
людській природі. І тут мало 
що дає утворення нових, на 
додачу до існуючих, струк-
тур, на кшталт антикорупцій-
них бюро і прокурорів. Так 
само, як перейменування 
міліції на поліцію, що біль-
ше схоже на імітацію нашої 
«європейськості» чи «амери-
канськості». Єдине — можна 
лише хоч якось прагнути до 
дотримання елементарних 
норм порядку, закону, вре-
шті моралі. А це — тривалий 
шлях поліпшення менталь-
ності (яку не варто називати 
чимось вічним і незмінним), 
зміни системи поглядів, сус-
пільних традицій.

Це вже питання станов-

лення громадянського сус-
пільства. Що необхідно не 
лише в сенсі зменшення ко-
рупції, а й демократизації жит-
тя, обрання нормальної влади 
і контролю громадян за цією 
призначеною ними владою.

Партії
Свіжа новина: в Укра-

їні проголошено створен-
ня чергової політичної пар-
тії — «Єдиного союзу патрі-
отів України». Створюють її 
начебто учасники АТО, во-
лонтери. Очолить партію 
заступник голови «Правого 
сектора». Як це все сумно, 
адже в нас уже існує сама 
ця партія «Правий сектор». 
У нас недавно з’явилася 
партія УКРОП — Українське 
об’єднання патріотів, теж з 
учасників АТО, волонтерів 
та інших патріотів. 27 лип-
ня ц.р. зареєстрована нова 
партія — «Волонтерська 
партія України». 17 вересня 
— партія «Воїни АТО». Того 
ж дня зареєстрована партія 
«Патріоти України» — най-
новіша в цьому гігантсько-
му реєстрі українських пар-
тій, її номер 297. Невже цьо-
го мало, і новостворювана 
партія отримає вже номер 
298, а там на підході й 300!

Усе це — не що інше, як 
партійний цирк України. Не 
краще і серед так званих 
громадських організацій. 
Це профанація становлення 
громадянського суспіль-
ства, й так далі три-
вати не може. 

З року 2015-ого у 2016-ий: таке дивне життя, але воно наше, українськеЗ 2015 2016 й ї

Живемо надією
Помічаєте, як зарані стали останнім часом вітати з Но-

вим роком? А ще — як стрімко летять останні тижні й дні року 
старого? 

Щодо вітань: узагалі з Новим роком слід вітати 1 січня, з 
настанням цього року і, власне, Новорічним святом, навіть 
за календарем. Але вітання йдуть уже в передостанній тиж-
день року, лавина їх — в останній і вже цілий ураган — 31 
грудня. При цьому вітають з «наступаючим». І вже чомусь 1 – 
2 січня майже перестають вітати. 

Пояснення, мабуть, у тому, що психологічно людям більш 
приємне «очікування», аніж «настання». Тому й Новоріччя є 
найтеплішим святом календаря: адже ми постійно живе-
мо очікуваннями кращого. А що дні очікування летять так 
стрімко — що ж вдієш.

Ще одна тенденція останніх літ: на фініші року якось усе 
менше хочеться його згадувати. Але доводиться. Це в Італії 
є такий цікавий звичай: передноворічного вечора викидати 
з оселі прямо на вулицю старі, непотрібні речі. Однак у на-
ших реаліях з нашого буття чимало чого так просто не вики-
неш, воно переходить, перелазить у подальше. 

Тож згадаймо, проаналізуймо: можливо, дечого й по-
меншає в новому році, а дечого нехай більшає. Отже, про 
рік, який минає. 

Київ. Майдан. Грудень 2013. Фото автора. 

Газета, не схожа на інші!
Тут ви прочитаєте те, 

чого не знайдете в жодній газеті області.

Сьогодні й у найближчі 12 днів 
ви ще встигнете передплатити 

нашу газету на 2016 рік 
Усі поштові відділення й листоноші області 
продовжують передплату на «Світ-інфо» 

на будь-який термін і на будь-яку адресу в області.
Передплатна ціна на нашу газету — незмінна і найнижча. 
Вона, як і раніше, становить усього 6 гривень на місяць. 

Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Також газета продається вроздріб поштою 

— в кіосках, відділеннях і райвузлах зв’язку. 

Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.
 Політика, соціальні проблеми, екологія.
 Публікації раніше невідомої нам історії України, СРСР.
 Проза і поезія відомих письменників світу.
 Культура, мистецтво, спорт. 
 Корисні поради. 
 У світі цікавого.

«Світ-інфо» — газета для кожного з вас!
Кожному читачеві газети — ще одного-двох читачів 

Прочитавши нашу газету, покажіть її своїм друзям, знайо-
мим, колегам, запропонуйте також передплатити. Чим більше 
буде передплатників, тим міцнішою буде «Світ-інфо» в інфор-
маційному просторі області. 

Читайте в наступних номерах газети:
 Заборонена правда:

З архіву самвидаву.
Розстріляна українська література. 
Таємниці Кремля. 
30 років із Чорнобилем. Невідоме про трагедію. 
Відкриваємо історію Чернігівщини. 
 Бібліотека світової літератури:

Антологія новели: 
О. Генрі, Гі де Мопассан, Марк Твен, Габріель Гарсіа Маркес, 
Карел Чапек.
Класика світового детективу: 
Агата Крісті, Конан Дойл, Буало-Нарсежак.
Гумор — попри всі перипетії життя. 
 Сторінка «Світ нашого здоров’я»:

Наш організм — це те, що ми їмо. А що саме?
Психічне здоров’я нації і Чернігівщини: бесіда з психіатром. 
 Панорама планети:

Знаменитості зблизька.
Загадки світової цивілізації. 
Вісті з країн і континентів. 

До зустрічі в новому 2016 році! 
Наступний номер газети вийде 7 січня 2016 року для но-

вих передплатників. Сподіваємося, і для всіх теперішніх, бо ще 
є півтора тижні, щоб продовжити чи оформити передплату на 
газету «Світ-інфо» на наступний рік. Не відкладайте! 



№69   17 грудня 2015 року№69   17 грудня 2015 року2   Світ Чернігівщини

Бліц-інформ
Перший етап 
декомунізації
21 листопада в області, як і в кра-

їні загалом, завершився перший етап 
декомунізації. Саме до цього терміну 
мали відбутися громадські слухання, 
за результатами яких рішеннями міс-
цевих рад мали бути перейменовані 
вулиці, демонтовані пам’ятники і на-
правлені подання щодо переймену-
вання населених пунктів до Верховної 
Ради України.

Станом на 21 листопада переймену-
ванню на Чернігівщині підлягали 62 на-
селених пункти, щодо 26 — ухвалено рі-
шення про перейменування. 

В області — 592 населених пункти, 
де є об’єкти топоніміки, що підпадають 
під дію закону і підлягають переймену-
ванню. У 271 населеному пункті ухва-
лено рішення про перейменування 968 
об’єктів топоніміки. 

Поступово проводиться демонтаж 
пам’ятників і пам’ятних знаків. Станом 
на 1 грудня в області демонтовано 17 
таких об’єктів.

Оскільки у встановлені законом 
строки не всі місцеві ради ухвалили рі-
шення про демонтаж пам’ятників і пере-
йменування вулиць, такі рішення у фор-
мі розпорядження мають бути ухвалені 
головами міських, селищних, сільських 
рад до 21 лютого 2016 року. 

Департамент інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації

ІV «Розумовські 
зустрічі в Чернігові»
Децентралізація  влади,  

об’єднання територіальних громад, ре-
формування виконавчої влади в Укра-
їні та  досвід зарубіжних країн обгово-
рювали під час міжнародної конферен-
ції «IV Розумовські зустрічі». Захід, що 
відбувся в Чернігівському центрі пере-
підготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів, зібрав теоретиків і практиків 
у галузі державної служби, місцево-
го самоврядування, науковців, викла-
дачів вишів з України та зарубіжних 
країн.

Слухаючи доповіді представників 
Латвії, Польщі та США, учасники кон-
ференції мали нагоду порівняти їхній 
історичний і сучасний досвід рефор-
мування, обсяг повноважень та діяль-
ність органів  самоврядування з укра-
їнськими реаліями. 

Участь у заході взяли представни-
ки  Варшави (Польща), Гомеля (Біло-
русь), Москви (Росія), Риги (Латвія), Ки-
єва, Чернігова, Луцька, Чернівців та ін. 

Нагородили 
чернігівських 
волонтерів
З нагоди річниці створення «Само-

оборони Майдану» в Києві у Михайлів-
ському Золотоверхому соборі УПЦ КП 
відбувся збір членів «Самооборони». 
У заході взяв участь комендант Май-
дану Андрій Парубій, нині перший за-
ступник Голови Верховної Ради Укра-
їни, сотники, бійці АТО і волонтери. 
Пройшов молебень за військовими, 
що боронять східні кордони України, 
та панахида за загиблими на Майда-
ні і в АТО. 

Потім відбулося нагородження 
представників   «Самооборони Май-
дану» медаллю «За жертовність і лю-
бов до України». Серед нагороджених 
були і чернігівські волонтери: Ірина 
Тимофєєва, Віталій Кадик, Віталій Ку-
рач (Ріпки), Наталія Нос (Ніжин), Олек-
сандр Хомазюк (Городня). 
Прес-служба «Самооборони Майдану» 

Чернігівської області

Група з десяти голів територіаль-
них громад Чернігівщини побувала в 
Німеччині. Вони — учасники проекту 
«Сприяння формуванню громадян-
ського суспільства у сільських та се-
лищних громадах Чернігівської об-
ласті», що реалізовувався в облас-
ті протягом 2015 року за підтрим-
ки фонду Ганса Зайделя. Торік таку 
можливість мали міські та селищні 
голови, цього разу їздили сільські та 
селищні.

Програма перебування перед-
бачала відвідання міста Динкель-
сбюль та ознайомлення з роботою 
його комунальної сфери.

Гості з України зустрілися з бур-
гомістром міста Динкельсбюль Кріс-
тофером Хаммером. Він зазначив, 
що до недавнього часу місто було 
недостатньо відоме як туристичне. 
Але тепер зусиллями місцевої вла-
ди Динкельсбюль названо найпри-
вабливішим серед історичних міст 
Німеччини. Щороку його відвідують 
понад 200 тисяч туристів, або майже 
в двадцять разів більше, ніж власне 
12-тисячне населення. 

Утім, це цілком сучасне місто. Тут, 
зокрема, працюють заводи відомих 
німецьких автовиробників. 

Як розвиватиметься Динкельс-
бюль — вирішують самі мешканці. 
Місто постійно купує земельні ділян-
ки, аби мати можливість їх продава-
ти під планову забудову, облаштову-
вати інфраструктуру та місця відпо-
чинку. Дозволи на будівництво видає 
місто. При цьому землі вистачає всім 
бажаючим, а скандалів нема.

Того ж дня гості відвідали волон-
терський центр, що збирає та пере-
розподіляє продукти між тими, хто 
цього потребує, а також оглянули 
спортивні споруди місцевої спортив-
ної спілки, яка діє на базі власності 

міста, але за рахунок членських вне-
сків приватних осіб.

Далі чернігівці відвідали приле-
глі до Динкельсбюля села — Сегрін-
ген та Хоеншверц. Вони — частина 
об’єднаної територіальної громади з 
адміністративним центром у місті, що 
була створена у 1970-ті роки. Відсут-
ність у селах власного бургомістра й 
ради не означає їх занепаду, ключо-
вими важелями розвитку є наявність 

роботи, доступність соціальних по-
слуг, хороші дороги, заклади для ді-
тей, добре впорядкований спортив-
ний комплекс. 

Аби досягти добробуту, не лише 
влада, а й населення проявляє неа-
бияку громадянську активність, пра-
цює волонтерами на благо рідного 
поселення. Ось станція швидкої ме-
дичної допомоги. Тут працюють про-
фесійні медики, але більшість персо-
налу — добровольці. Вони допома-
гають за кризових ситуацій, переоб-
ладнали та вкомплектували рятівний 
медичний автомобіль. У Динкельс-
бюлі прийнято бути соціально актив-
ним громадянином. 

У місті вже понад сто років іс-
нує добровільна пожежна команда 
серед городян. Штатних працівни-
ків немає, якщо не рахувати двох ре-
монтників, котрі зарплату отримують 

у розташованому поруч комунально-
му підприємстві. Усі інші зголосилися 
допомагати місту поза основним міс-
цем роботи й безкоштовно. А от ма-
теріальну базу, насамперед чудову 
техніку і приміщення, забезпечує те-
риторіальна громада Динкельсбюля 
— це її комунальна власність. У ма-
лих селах діють власні пожежні за-
гони.

Гості побували і в іншій об’єднаній 

територіальній громаді, але сіль-
ській, значно меншій за населенням, 
— Дюрванген. Тут усього 2600 меш-
канців. Програма розвитку села зна-
чною мірою спирається на ініціативу 
самих мешканців — держава виділяє 
лише половину грошей на визначені 
під час громадського обговорення 
цілі. Іншу частину забезпечує терито-
ріальна громада, причому більшість 
внесків припадає на приватні кошти. 
Умовою є також безкоштовна праця 
селян на об’єктах, що потрапили до 
програми. 

Серед іншого гості ознайомили-
ся в місті Динкельсбюль з роботою 
комунального підприємства з бла-
гоустрою, системою очисних споруд, 
пунктом прийому вторсировини і ви-
сокотехнологічним сміттєзвалищем. 

Чи доцільно поєднувати в одно-
му комунальному підприємстві функ-

ції постачання електроенергії, води, 
газу, а також громадський тран-
спорт, навіть лазні та басейн? Вияв-
ляється, для Динкельсбюля подібне 
сполучення працює цілком ефек-
тивно. 

Таке комунальне підприємство 
не є монополістом щодо постачання 
електроенергії та газу, а відповідно й 
тепла. Кілька років тому вийшла ди-
ректива Євросоюзу, що зобов’язує 
ці послуги й ресурси надавати на 
конкурентних засадах. У результаті 
ціна одного кіловата електроенергії 
в Динкельсбюлі коштує лише 6 – 8 
центів. Більше того, вона може змен-
шуватися зі збільшенням споживан-
ня. Складніше з газом, бо на його 
ціну дуже впливають зовнішні об-
ставини — цієї сировини в Німеччи-
ні майже не видобувають. А от щодо 
постачання води органи місцевого 
самоврядування майже монополіс-
ти. Правда, немає іншої харчової си-
ровини, яку б держава так щільно 
контролювала, бо йдеться про без-
пеку населення. 

Чернігівці ознайомилися і з ро-
ботою лікарні. Хоча вона й розта-
шована в місті, але це комунальна 
власність району. Таким чином, утво-
рюється шпитальний округ, населен-
ня якого й обслуговується. Лікуван-
ня здійснюється за рахунок страхо-
вих внесків громадян, які складають 
приблизно 15% щомісячних доходів 
середньостатистичного німця. Відпо-
відно сам хворий нічого не платить, 
звичайно, якщо він вчасно сплатив 
страхування. 

Програма перебування була 
дуже насичена, цікава, корисна. На-
далі — впровадження цього досвіду 
в наші реалії.

Володимир БОЙКО 

Завершилася VІ Київська книж-
кова виставка «Книжкові контракти». 
Протягом 4 днів в Українському домі 
діяв і стенд «Книги Чернігівщини» — 
видання в рамках обласної Програми 
підтримки видавничої сфери Чернігів-
щини на 2012 – 2015 роки, а також 
інша література, що вийшла в області. 

Книги випустили видавництва Ні-
жинського державного університету 
ім. М. Гоголя, Національного техно-
логічного університету, ПВК «Десна», 
«Десна-Поліграф», приватні видавці 
М. Лисенко, В. Лозовий та інші.

Олена Конечна, голова обласної 
організації Спілки письменників, пред-
ставила видання «Чернігівська Шев-
ченкіана», яке стало лауреатом цього-
річного конкурсу «Краща книга Укра-
їни» в номінації «Моя країна». Тетяна 
Пакалюк  презентувала свою нову кни-

гу «Егоїстка», присвячену медикам, во-
лонтерам, учасникам АТО.

Чернігівський стенд привернув 
увагу книгорозповсюджувачів із Ки-
єва та Львова, які висловили бажан-
ня налагодити співпрацю з видавця-
ми області.

Книги зацікавили і читачів, осо-
бливо історична та краєзнавча літе-
ратура. На жаль, більшість таких книг 
доступна лише в бібліотеках і навчаль-
них закладах області — малі наклади. 

У рамках благодійної акції черні-
гівська делегація передала літерату-
ру для дітей у зоні АТО.

Департамент інформдіяльності та 
комунікацій з громадськістю ОДА по-
дарував видані в області книги Націо-
нальній сільськогосподарській бібліо-
теці та передає Національному музею 
історії України у Другій світовій війні.

Із Прилук до Чернігова 
через… Канаду

Сьогодні в Новозаводському ра-
йонному суді відбулося засідання по 
справі відомого чернігівського жур-
наліста Віталія Назаренка. 

Про це він особисто повідомив на 
своїй сторінці в Facebook. 

«Хочу подякувати всім, хто при-
йшов сьогодні до мене на суд: моїм ко-
легам, друзям, активістам Юнісу Аске-
рову, Олександру Антипцю і навіть пра-
цівнику СБУ», — пише Віталій. Відвер-
то кажучи, суддя був трохи шокований 
такою групою підтримки по адміністра-
тивній справі.

Для мене ця справа є справою 
честі. За два тижні в мене було до-
статньо часу згадати всю хронологію 
подій, які відбулися 19 жовтня. Отже, 
19.10.2015 р. близько 19.00, повер-
таючись пішки з храму Святої Вели-
комучениці Катерини, де ми з отцем 
Євгеном приймали чергову волонтер-
ську допомогу, в районі Круга я поба-
чив, як на зупинці двоє в цивільному 
чіплялися до перехожого.

Підійшовши до них, я зробив за-
уваження і попросив поводити себе 
культурно. Один із них спитав, хто я та-
кий, і попросив показати документи. 
Зрозумівши, що принаймні один із двох 
— працівник міліції, я попросив пред-
ставитися його, продекламувавши 
статтю 5 Закону України «Про міліцію».

До слова, від працівника міліції 
помітно несло перегаром. Продемон-
струвавши одне одному посвідчен-
ня (міліціонер — службове, я — жур-
налістське), ми розійшлися. Крапка. 
Ні якого протоколу на мене ніхто не 
складав, підпису я ніде на ставив.

По підсумках засідання:
1. Працівник патрульно-постової 

служби Ткачук на засідання не прибув.
2. Побачивши адміністративний 

протокол, я надто не здивувався. Сло-
во «ЗГОДЕН» написане не моїм почер-
ком, підпис у протоколі не мій. Таке 
враження, що два слова писали дві 
різні людини.

3. У протоколі зазначено, що адмі-
ністративне правопорушення вчинено 
о 21.20, хоча я чітко пам’ятаю зустріч із 
міліціянтами саме близько 19.00. У той 
час я був удома, і тому є численні свід-
ки. Ще одне розходження: в журналі об-
ліку зазначено, що дрібне хуліганство (а 
саме матюки) було скоєне о 19.20, в ад-
міністративному протоколі зазначено 
інший час. Чергова фальсифікація!

4. Засідання перенесли на 
17.12.2015 р. На допит мають викли-
кати працівника ППС Ткачука, який 
складав адміністративний протокол.

Як показує практика, зазвичай 
судді не надто вникають у нюанси ад-
міністративних справ і, незважаючи 
на неточності в протоколі, алібі та по-
кази свідків, виносять обвинуваче-
ним невтішні вироки. Існує негласна 
домовленість між суддями та міліцією 
(бюджет же треба наповнювати).

Інша річ, що працівник МВС може 
виписати і підставити таким чином будь-
яку людину. Суддя навіть розбиратися 

не буде. Тому для мене довести свою не-
винуватість є справою честі і прецеден-
том для звичайних чернігівців.

Докладу всіх зусиль, аби працівни-
ка ППС Ткачука притягнути до відпові-
дальності за наклеп та підробку доку-
ментів. Переконаний, що таким як Тка-
чук не місце в оновленій поліції. Хочу 
донести цю інформацію і до начальни-
ка обласної поліції Едуарда Альохіна та 
заступника міністра Романа Пицківа.

Гадаю, громадянином Ткачуком 
має зайнятися внутрішня безпека. 
Сподіваюсь, розслідування доведуть 
до логічного завершення. Принаймні 
на Ніжинському залізничному вокзалі 
після моєї публікації та розслідування 
гопніки кудись зникли», — повідомляє 
журналіст.

(SVOBODA.FM, 8.12.2015 р.)

До Німеччини, в Баварію, за досвідом 
їздили сільські й селищні голови

Суд над журналістом
У Новозаводському суді Черні-

гова 8 грудня відбулося перше за-
сідання по справі, де чернігівський 
журналіст Віталій Назаренко обви-
нувачується у дрібному хуліганстві. 
Обвинувачення висунуто на підста-
ві протоколу міліції (нині — поліції) 
від 19 жовтня. Цей протокол жур-
наліст назвав сфальсифікованим, 
оскільки він його взагалі ніколи не 
підписував. Віталій Назаренко відо-
мий своїми гострими, критичними 
публікаціями в пресі й Інтернеті. 

Друкуємо без жодних змін пу-
блікацію популярного чернігівсько-
го сайту SVOBODA.FM.

Чернігівські книги були популярні 
Хіба таке буває, природно заці-

кавиться кожен, хто прочитає заго-
ловок цієї замітки. Сам би засумні-
вався, якби не прочитав на зворо-
ті обкладинки книжки прилучанина 
Миколи Турківського «Вишивальни-
ця Лисиця» виконаного друкарським 
способом напису: «Сердечно вдяч-
ний землякові Олександру Микола-

йовичу Назі-
му, який за-
раз прожи-
ває в Канаді, 
за видання 
книги. Автор».

Аналогіч-
ні написи є й 
на трьох ін-
ших дитячих 
книжках цьо-

го ж автора. Це — «Молодчина кра-
сень-півень», «Мур-мур», «Заєць-пи-
санкар». Усі вони видані цьогоріч у 
Прилуках. Ці три виходили раніше — 
у дев’яностих роках. До того ж тільки 
одна — в багатоколірному оформ-
ленні. Саме пан Олександр, який під-
тримує зв’язки з Україною, зокрема 
зі своєю малою батьківщиною — се-
лищем Линовиця на Прилуччині, спо-
нукав Миколу Турківського видати 
книги «розфарбованими», виділив-
ши для цього кошти. Так юні читачі 
отримали напередодні свята Мико-
лая та Новоріччя чудові подарунки. І 
не лише на Придесенні, а й у далекій 
заокеанській країні, адже частина 
накладів адресованих дітям книжок 
буде відправлена до Канади.

Олександр ОЛІЙНИК
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Бліц-інформ

Мистецька панорама

Вшанування пам’яті 
Марії Магдалени 
Мазепини
Восени 1707 року відійшла у вічність 

Марія Магдалена Мазепина, мати гетьма-
на Івана Мазепи. Вона не тільки сформува-
ла особистість гетьмана, а й усе життя була 
його дорадницею і берегинею.

У Батурині колектив Національного за-
повідника «Гетьманська столиця» вшанував 
пам’ять про жінку науково-просвітницьким 
заходом «Марія Магдалена Мазепина — 
мати славетного гетьмана». Захід про йшов 
у палаці К. Розумовського. Були запроше-
ні старшокласники, працівники закладів 
культури, жителі міста Батурина.

Показали п’єсу за мотивами істори-
ко-пригодницького роману Михайла Ста-
рицького «Молодість Мазепи» — твору, 
який лише 1997 року повернувся із забут-
тя до широкого читача. Майстерно зіграли 
ролі науковці заповідника Марина Хармак, 
Федір Юхно, Денис Кочкалов. Виставу су-
проводжували цікаві музичні твори: кан-
ти Дмитра Туптала «Ти єси, Ісусе», «Похвалу 
принесу», «Аве Марія» Шуберта.

Пісню на слова Івана Мазепи «Ой горе 
тій чайці» проникливо виконала Катерина 
Парфененко. Прозвучав і уривок із поеми 
Володимира Сосюри «Мазепа».

Буккросинг: 
акція «Добра книга» 
в Чернігові 
Більш ніж десяток охайно оформлених 

поличок, лавок і шафок для буккросингу 
— книгообміну— з’явилися в нашому об-
ласному центрі упродовж листопада. До 
акції «Добра книга» долучилися, зокрема, 
міський палац культури, дитяча стоматпо-
ліклініка, центр реабілітації для воїнів та 
членів їхніх родин «Ресурс», торговельний 
центр «Голлівуд», фітнес-клуб «Яна», центр 
здоров’я «Махаон». 

«Прочитай сам 
і передай іншому!» 
— під таким гаслом 
проходить конкурс 
«Добра книга» в Чер-
нігові. 

Суть буккросин-
гу в тому, щоб пе-
редати прочитані 
книжки іншим лю-
дям. Бібліотеки, ма-
газини, кафе, клуби 

встановлюють шафки чи полиці, де кожна 
людина може взяти будь-яку книгу додому, 
залишити власну книгу. 

Узяти участь у конкурсі «Добра кни-
га» може кожен бажаючий. Для цього об-
лаштуйте куточок буккросингу на своєму 
підприємстві, установі чи в під’їзді, роз-
кажіть про цю ідею співробітникам, сусі-
дам, друзям, зробіть фото та пришліть його 
на електронну скриньку організаторів: 
dovzhenkocentr@gmail.com.

Підпільне «казино», 
замасковане під банк
Поліцейські  Департаменту захисту еко-

номіки Національної поліції України в одній 
із багатоповерхівок Чернігова по проспек-
ту Перемоги виявили підпільний гральний 
заклад, замаскований під банк.

У приміщенні виявлено та вилучено 11 
гральних автоматів і 6 системних блоків 
комп’ютерів. У гральному закладі знаходи-
лися 2 гравці та адміністратор.

Слідчим відділом Чернігівського відділу 
поліції відкрито кримінальне провадження 
за частиною 1 статті 203-2 Кримінального 
кодексу України (зайняття гральним бізне-
сом) — карається штрафом від десяти ти-
сяч до сорока тисяч неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян із конфіскацією 

грального обладнання.

У рамках проекту «Розвиток міської інфраструктури» «Чер-
нігівводоканал» отримав від Світового банку позику в розмірі 
майже 23 мільйони доларів. Перевірити, як ці кошти були ви-
користані, до Чернігова днями приїздили віце-прем’єр-міністр 
України Геннадій Зубко і представники Світового банку.

На отримані гроші «Чернігівводоканал» закупив 29 одиниць 
техніки, реконструював 144 насосні станції, водопровідні та ка-
налізаційні мережі. Завдяки цим заходам використання елек-
троенергії на об’єктах скоротилося на 40%, втрати води в мере-
жах водопостачання знизилися майже на 6% і на сьогодні ста-
новлять близько 20%, що є одним із найнижчих показників в 
Україні.

Тим, як «Чернігівводоканал» освоїв кошти, представники 
Світового банку задоволені й готові продовжувати співпрацю-
вати з Черніговом. 

Однак нині складним для водоканалу залишається питання, 
як ці гроші повертати. Тепер навантаження на тариф, пов’язане 
з поверненням лише кредиту (без відсотків), складає 18,6%.

Наступним кроком у співробітництві Чернігова зі Світовим 
банком стане проект «Підвищення енергоефективності в секто-
рі централізованого теплопостачання». Загалом Світовий банк 
виділить близько 316 мільйонів доларів для восьми українських 
міст. Із цих грошей Чернігів отримає 35 мільйонів доларів для 
модернізації центрального теплопостачання, а це величезна 
сума — майже 900 мільйонів гривень. 

На кредит Чернігівська ТЕЦ планує відновити 46 централь-
них теплових пунктів, встановити 127 індивідуальних теплових 
пунктів, 174 об’єкти центрального теплопостачання обладна-
ють автоматизованою системою управління. Також планують 
побудувати трубопровід, щоб з’єднати дві централізовані сис-
теми теплопостачання міста.

Очікувана щорічна економія споживання газу складатиме 
30%, вугілля — 29%, електроенергії — 14%, води — 17%. Виго-
ди будуть як для самої ТЕЦ, так і для її споживачів. Завдяки ско-
роченню витрат на виробництво тепла не буде необхідності під-
німати тариф для населення.

Україну не раз «облітала» новина 
про доморощених «кулібіних», які пере-
робляють свої авто «під дрова». За сло-
вами власників «дровомобілей», ви-
года й справді є, але в кожного своя: 
хтось економить уп’ятеро, а хтось і в 
двадцятеро! 

У к р а ї н с ь к и м 
першопр ох ідцем 
у цьому питанні 
був житель Пол-
тавської облас-
ті, а сама техноло-
гія до нас прийшла 
із Франції. Згідно 
з нею, машина їде 
завдяки газу, що 
виробляється під 
час горіння твердо-
го палива. 

От і наш земляк, 36-річний водій 
Євген Коливано із села Черниш, вста-
новив на багажнику свого «Опеля» спе-
ціальну дров’яну топку.

— Я дізнався про таке з Інтернету, 
— розповідає Євген. — Але, коли сам 
змайстрував, спочатку нічого не ви-
йшло. Тоді дістав потрібну літературу з 
1939-го по 1950 роки і вже за два мі-
сяці сконструював агрегат практично 
з металобрухту. Автомобіль став їзди-
ти. На кожні 100 км я витрачаю 20 кг 
дров. У перерахунку на гроші вартість 
кілометра становить 5 – 6 копійок. 
Найкраще горить порубана суха шов-
ковиця. Правда, газ від неї не такий 
калорійний, як традиційний газ пропан 
для авто, тому машину надто не розже-
неш — їде близько 60 км/год., але мені 
цього вистачає.

«Ех, а як було б добре, якби мож-
на було їздити на одній заправці па-
ливом кілька десятків років!» — мрій-
ливо висловився нещодавно один 
мій знайомий автолюбитель. Виявля-
ється, американська компанія Laser 
Power Systems працює над створен-

ням системи, 
яка дозволить 
заправляти ма-
шини один раз 
на весь термін 
е к с п л у а т а ц і ї . 
Фахівці прово-
дять експери-
менти з неве-
ликими порція-
ми торію — ма-
теріалу, що має 
вкрай високу 

теплову місткість. Торій — це метал 
зі слабкою радіоактивністю. Уперше 
цей хімічний елемент використову-
вав винахідник зі США Лоуренс Ку-
лесус. Він презентував свою ідею на 
автомобільній виставці Chicago Auto 
Show ще 2009 року. Нинішній прото-
тип торієвого двигуна важить 200 кі-
лограмів і розрахований на установку 
під капотом стандартної автівки. Слід 
зазначити, що в 1 г торію міститься 
стільки ж енергії, як у 30 тоннах бен-
зину. Фахівці наголошують, що всього 
8 г буде достатньо для того, щоб їзди-
ти на автомобілі протягом століття! То 
навіщо нам російські вуглеводні?

Андрій НАВРОДСЬКИЙ,
м. Корюківка

«Територія талантів» у Батурині
Уперше в історії міста в Бату-

ринському будинку культури від-
бувся Перший всеукраїнський 
фестиваль-конкурс хореографіч-
ного мистецтва «Територія талан-
тів-2015». Організатор — танцю-
вальний центр «Територія твого 
танцю» під керівництвом Ірини 
Баштан, за підтримки депута-
та обласної ради Надії Петрівни 
Миклухо-Маклай, Батуринської 
міської ради та Національного іс-

торико-культурного заповідника «Гетьманська столиця».
Взяли участь 17 колективів із восьми міст Чернігівської, Сум-

ської, Київської та Житомирської областей. Вік учасників — від 4 
до 30 років. Журі оцінювало 50 танцювальних номерів. 

Розчулив присутніх ви-
ступ наймолодших (3 – 4 
роки) учасників — учнів сту-
дії сучасного танцю «Vivа» з 
м. Бахмача. Номери «Ще-
дрий вечір», «Сватання Голо-
хвастова» (колектив «Спа-
лах», м. Ніжин), «Лемківська 
полька» (колектив «Експре-
сія», м. Ніжин) вразили ар-
тистизмом, костюмами.

Найбільш вразив но-
мер «Ой, синку мій, сину» у виконанні колективу «Devant» (м. Ні-
жин). Цей виступ отримав найвищу нагороду — гран-прі, кубок 
і грошову премію.

Учасники фестивалю також ознайомилися з гетьманським 
Батурином.

Спільним рішенням організаторів, журі та учасників фестива-
лю вирішено «Територію талантів» постійно проводити в Батурині. 

Катерина ДЗЕКУН, 
науковий співробітник НІКЗ «Гетьманська столиця»

Кредити Чернігову 
від Світового банку: 
величезні суми — на «Водоканал», 

ТЕЦ, мережу опалення

Від дровець — до торію... 

Міському палацу культури — 45
5 листопада 1970 року в Чернігові відбулось урочисте від-

криття палацу культури виробничого об’єднання «Хімволокно». 
Заклад став улюбленим місцем відпочинку чернігівців, а для 
працівників «Хімволокна» — рідною домівкою: тут проводилися 
вечори відпочинку, вшанування кращих працівників.

У 1998 році палац культури передали у власність Чернігів-
ської міської ради,  відтоді це комунальне підприємство «Місь-
кий палац культури».

Сьогодні тут діють 28 клубних формувань, у яких займають-
ся мешканці міста. Найстаршій учасниці заслуженого хору ве-
теранів війни та праці виповнилось 86, а найменшому учаснику 
народного театру танцю «Слов’яни» — 3,5 року.

Народний аматорський хор України «Десна» давно є гордіс-
тю Чернігівщини. Відомі й такі колективи, як фольклорний ан-
самбль «Сіверяни», народний ансамбль танцю «Дружба», театр 
танцю «Слов’яни», центр спортивно-естрадного танцю «Інсайд», 
клуб спортивного бального танцю «Ніка», народний колектив 
східного танцю «Ліла», народний естрадний оркестр «Меридіан», 
театральні аматорські колективи «Театр-23» і «Театр тіней».

Традиційним стало проведення КВК, святкових професій-
них заходів, випускних вечорів, новорічних дискотек, благо-
дійних акцій. У 2015 році обладнано безкоштовну Wi-Fi зону та 
пункт книгообміну. 

У Варшаві — 
виставка 

художника 
з Чернігова 
Юрій Мазуренко репре-

зентував сучасне українське 
мистецтво у Варшаві. Вистав-
ка його робіт відкрилася і діє 
по 18 грудня в Українському 
домі столиці Польщі. Це 21 ро-
бота різних періодів його жит-
тя і творчості. Є тут і дві свіжі 
роботи — варшавські.

Варшавська виставка 
надихнула художника й далі 
показувати європейцям су-
часне українське мистецтво. 
Наступний майданчик — 
Гамбург.

Вишиті ікони 
Агнеси Ляшенко

У літературно-меморіальному музеї-запо-
віднику М. Коцюбинського відкрилася вистав-
ка вишитих ікон «З відчуттям Божої любові» за-
служеної майстрині народної творчості Агнеси 
Ляшенко. 

Майстриня розповіла, що з-поміж 80 робіт, 
представлених на виставці, є цілі серії вишитих 
образів, зокрема Богородичні ікони, святі Чер-
нігівщини і Києво-Печерської лаври, великому-
ченики, хрестителі Русі тощо.  Виставка трива-
тиме до перших чисел січня.

Фотовиставка 
Віктора Величка

У мистецькій вітальні обласної бібліотеки ім. 
Короленка відкрито виставку фотографій «Твор-
чий монолог» чернігівського мистецтвознавця, 
викладача і фотохудожника Віктора Миколайови-
ча Величка до 60-річчя від дня його народження.

Віктор Миколайович народився в місті Горлів-
ка Донецької області. З 1978 р. живе в Чернігові. 
Працював у Чернігівському історичному музеї та 
в обласному художньому музеї. З 2006 р. працює 
на кафедрі туризму технологічного університету.

На ювілейній виставці — 35 світлин. Це 
пам’ятки історії та культури, природні ландшаф-
ти, портрети відомих митців Чернігівщини.

Багато друзів і колег прийшли привітати Ві-
ктора Миколайовича. Фахову оцінку роботам 
митця дав народний художник України Анатолій 
Ничипорович Шкурко. Голова міського фотоклу-
бу «Чернігів» Микола Дульцев побажав натхнен-
ня і нових цікавих фото.

18 грудня 
Авторський вечір Маргарити Демиденко (композитор, викладач Чернігів-

ського музичного училища ім. Л. Ревуцького). Обласний філармонійний центр. 
19.00.

Вікторина «Свято Миколая». Обласна дитяча бібліотека ім. М. Островсько-
го. 15.00.

Благодійний аукціон творчих робіт арт-студії «Колібрі» на підтримку дітей з 
вадами слуху. Обласний художній музей  ім. Г. Галагана. 15.00.

19 грудня
Участь у проведенні акції до Дня святого Миколая «Єдина родина Чернігів-

щини». Філармонійний центр,  театр ім. Т. Шевченка, історичний музей. Протя-
гом дня. 

До Дня святого Миколая (інтермедія та музична казка «Омріяний скарб»). 
Обласний філармонійний центр. 9.30, 12.00, 14.30, 17.00.

20 грудня
Українські романси у виконанні лауреата міжнародних та всеукраїнських 

конкурсів Вікторії Заболоцької. Обласний художній музей ім. Г. Галагана. 14.00.
Благодійний концерт для учасників АТО. Військово-історичний музей. 12.00.

Афіша
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Про все, що хвилює, що наболіло
ФотофактиПедагоги області й України — 

проти нового Закону 
«Про освіту»

Нещодавно відбувся пленум обласного комітету 
Профспілки працівників освіти і науки України. Одним 
із питань було обговорення законопроекту «Про освіту».

Не заперечуючи необхідності реформування освітньої галу-
зі, учасники пленуму звернули увагу на недопущення погіршен-
ня прав педагогів. 

Особливу небезпеку криє в собі частина законопроекту, 
яка передбачає мінімальну наповнюваність класів базової се-
редньої освіти й мінімальну наповнюваність закладів профіль-
ної середньої освіти.

У Чернігівській області — 1579 класів шкіл ІІ і ІІІ ступенів 
мають наповнюваність менше 10 учнів, 215 шкіл ІІ і ІІІ ступенів 
не мають жодного класу по 10 учнів. Відстань від дому до школи 
вже нині в ряді випадків перевищує 40 км.

Неврахування демографічної ситуації призведе до того, що 
в деяких районах базові школи залишаться лише в райцентрах, 
а профільні будуть навіть не в кожному райцентрі. Таке «рефор-
мування» призведе не лише до масового звільнення працівни-
ків, а й до позбавлення значної частини учнів права на осві-
ту. Так, в умовах нинішньої економічної ситуації і стану доріг ні 
батьки, ні органи влади не матимуть змоги забезпечувати на-
вчання учнів за десятки кілометрів від дому.

Учасники пленуму дали негативну оцінку законопроекту в 
частині фінансування освітньої галузі, гарантій в оплаті праці пе-
дагогічних працівників і спеціалістів освіти, сертифікації. Вони 
висловили незгоду щодо запровадження контрактної форми тру-
дового договору з педагогічними працівниками та обрання їх за 
конкурсом, визначення максимального навчального наванта-
ження на рівні підзаконних нормативних актів, а не закону.

Неприпустимими, вважають члени комітету, є також норми 
про збільшення робочого часу вчителя, оплату вчителем підви-
щення своєї кваліфікації й повернення студентами коштів за 
навчання.

Учасники пленуму ухвалили відповідне звернення щодо за-
конопроекту «Про освіту».

Таку ж позицію засвідчили особистими підписами понад 
640 тисяч освітян з усієї України, серед яких 8 тисяч освітян 
Чернігівщини. Ці підписи надіслані Комітету Верховної Ради з 
питань науки і освіти.

Чернігівська обласна організація Профспілки 
працівників освіти і науки України

Місцевих корупціонерів 
таки ж судять 

Від початку року, за процесуального керівництва органів 
прокуратури області, слідчі правоохоронних органів направили 
до суду 32 обвинувальних акти у кримінальних провадженнях 
про корупційні злочини стосовно 36 корупціонерів.

З них 18 обвинувальних актів — про одержання неправо-
мірної вигоди 22 хабарниками. Досудове розслідування поло-
вини з них здійснювали слідчі прокуратури.

Викриті на хабарництві — представники влади й особи, упо-
вноважені на виконання функцій держави або органів місцево-
го самоврядування. Зокрема, до кримінальної відповідальності 
притягнуто п’ятьох міліціонерів, одного співробітника держав-
ної служби з надзвичайних ситуацій, двох очільників місцевих 
рад та посадовців контролюючих органів. Судитимуть також ке-
рівників управління ветеринарної медицини в області та керів-
ника комунального підприємства Чернігівської міської ради.

Крім цього, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 
голови райдержадміністрації, який, за даними слідства, одер-
жав 45 тис. грн за видачу розпорядження, необхідного для змі-
ни цільового призначення земельної ділянки.

Також розпочато судовий розгляд провадження про заво-
лодіння заступником департаменту Чернігівської облдержад-
міністрації 30 тис. грн і розтрату 6 тис. грн бюджетних коштів, 
виділених на проведення влітку цього року міжнародного фес-
тивалю. 

На стадії закінчення перебуває досудове розслідування 
у кримінальному провадженні про одержання неправомірної 
вигоди головою районної виборчої комісії області за реєстра-
цію спостерігачами на місцевих виборах у жовтні від політичної 
партії громадян без їх відома.

Завершується розслідування у кримінальному проваджен-
ні за підозрою колишнього голови обласної виборчої комісії (ін-
шої області) в одержанні неправомірної вигоди під час прове-
дення місцевих виборів за укладання від імені комісії договорів 
про надання послуг із підприємцем. 

Виявлено також факти адміністративних правопорушень, 
пов’язаних із корупцією. Зокрема, від початку року спеціально 
уповноваженими суб’єктами складено і направлено до суду 42 
адміністративних протоколи, переважна більшість з яких (26) — 
органами прокуратури.

Нині суди розглянули із притягненням винних до відповідаль-
ності 38 протоколів. Оштрафовано держслужбовців, серед яких 
колишній мер одного з міст області, депутати місцевих рад, по-
садовці органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

За порушення вимог фінансового контролю до адміністра-
тивної відповідальності притягнуто 3 співробітників пенітенці-
арної служби, за неврегулювання конфлікту інтересів — 1 по-
садовця райдержадміністрації.

Робота прокуратури та інших правоохоронних органів об-
ласті щодо протидії та запобігання корупції триває.

Це Чернігів, вулиця Комсомольська (все 
ще!), яка веде від вулиці Щорса (все ще!) до 
Центрального ринку. Щось схоже на кадри 
з кінофільмів про війну, коли голодний, змо-
рений люд виносив на продаж усе, що мож-
на, аби вижити. Порівняння з радянською 
дійсністю напрошується не лише у зв’язку з 
вищезгаданими назвами вулиць, а й через 
назву цього явища, картини — об’єкт дотеп-
но чи з сумом назвали в місті «Дорога жит-
тя». Ну, тут уже просто пряма аналогія зі зна-

менитою Дорогою життя часів блокадного 
Ленінграда.

Але в якій блокаді мешканці обласного 
міста в демократичній державі в центрі Єв-
ропи в ХХІ столітті, на 25-ому році незалеж-
ності цієї держави, де все ж начебто для лю-
дини? У блокаді триваючої війни олігархів 
і їхньої влади з народом? У блокаді ненор-
мального падіння гривні й ненормального 
зростання цін і тарифів?

Годинами, днями стоять тут будь-якої 
погоди й негоди переважно старі люди, які 
принесли сюди, на ці тротуари, з дому всі-
ляке добро. У надії хоч щось продати і за-
робити копійку. Чого тут тільки нема! Одяг, 
взуття, домашня консервація, замки, ножі, 
лампочки… Зекономимо місце на перелі-
ку. Знаменитий опис Сорочинського ярмар-
ку в Гоголя блідне перед цим переліком. При 
тому, що в письменника це опис українсько-
го багатства, а тут опис українських злиднів.

Додам хіба, що тут, на ряднинах і кле-
йонках, викладено силу-силенну книг із до-
машніх зібрань. Що зайве свідчить про від-
сутність у місті нормального букіністичного, 
комісійного книжкового магазину. Єдина 

така тісненька точка — в підземному пере-
ході біля головпоштамту. Тут на вулиці на-
вряд чи вдається продати так багато книг. 
До речі, пропозиція. Зараз є чимало людей, 
котрі займаються благодійництвом. Може, 
вони виділили б якісь кошти для закупівлі 
цих книг із домашніх зібрань у колишніх інте-
лігентів, нині злидарів? І передали б ці книги 
в лікарні, дитбудинки, будинки престарілих, 
врешті  бібліотеки. 

Чи багато взагалі тут вдається чогось 
продати? Навряд чи. Але що робити, що-
дня доводиться розгортати і згортати ці «ви-
кладки» в надії на якусь копійку. 

Ця «дорога життя» — не єдина в місті. Чи 
не така сама завдовжки — біля залізнично-
го і автобусного вокзалів, що починається 
від Привокзального ринку і тягнеться вже 
мало не до танка на площі Перемоги. Так по-
чинається проспект Перемоги — як символ 
перемоги злиднів над людьми. 

Строго кажучи, ця торгівля на брудних 
тротуарах, у тому числі молоком, іншими 
продуктами, незаконна. Але, мабуть, у по-
ліції гуманно не піднімається рука згортати 
цю торгівлю і карати цих бабусь. Ну, тоді да-
вайте вже це узаконимо? Чи нарешті почне-
мо вибиратися зі злиднів.

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора 

«Дорога життя»«Дорога життя»

В обласному історичному музеї іме-
ні В. Тарновського відкрито виставку під 
промовистою назвою — «Був у Чернігові 
музей». Вона присвячена музею народ-
ного декоративного мистецтва Чернігів-
щини, який від 21 грудня 1979 року по 30 
червня 2006 року діяв у Катерининській 
церкві Чернігова. Експозиція розпові-
дала про вишивку, гаптування, ткацтво, 
гончарство, художню обробку дерева, 
лозоплетіння, народний костюм XVIII – 
ХХ століть. Щороку музей оглядали понад 
30 тисяч відвідувачів — мешканці міста 
і області, України, туристи з ближнього і 
далекого зарубіжжя.

Фрагмент  виставки: спогад про музей.

Словом, гарний був заклад, про що 
переконливо розповідає ця виставка, де 
представлені фото, афіші виставок і захо-
дів, які проводив музей, буклети, катало-
ги тощо.

Але чому ж про той музей доводиться із 
сумом говорити в минулому часі? Це одна 
зі скандальних історій міста.

Рішення про переселення (не закрит-
тя!) музею випливало з розпорядження го-
лови обласної державної адміністрації від 
квітня 2006 року про передачу Катеринин-
ської церкви за її прямим призначенням — 
для богослужінь церковній громаді. Рішен-
ня цілком логічне, адже ще понад 20 років 
тому вийшов указ Президента України про 
повернення церковним громадам культо-
вих споруд. Тих наших храмів, які й будува-
лися саме як храми, а не склади, мало не 
хліви, в що вони були перетворені в кому-
но-радянські безбожні часи з масовим за-
криттям церков. Навіть якщо в кращому 
разі в колишніх храмах розмішувалися му-
зеї, інші заклади культури, це не знімало пи-
тання врешті-решт повернути їх віруючим, а 
для цих об’єктів пошукати інші приміщення. 

Так було задекларовано місцевою вла-
дою і при передачі Катерининської церкви 
віруючим — мовляв, музей народно-деко-
ративного мистецтва Чернігівщини буде 
обов’язково збережений, для нього зна-
йдеться інше приміщення. 

Але тут почалася ота дика історія, яка 

мала резонанс на всю Україну. Річ у тім, 
що церква була передана саме її закон-
ним власникам — козацькій православ-
ній громаді Чернігова, адже і храм цей бу-
дувався козаками та й споконвіку вважав-
ся козацьким. Козацька ж православна 
громада належить до Української право-
славної церкви Київського патріархату, на 
думку Московського патріархату — «роз-
кольницької, неканонічної» церкви. А саме 
Московський патріархат домінував і далі 
домінує у православ’ї на Чернігівщині в 
особі Чернігівської єпархії Української пра-
вославної церкви Московського патріар-
хату. Можна скільки завгодно говорити про 
«самостійність» цієї УПЦ, сором’язливо за-
мовчуючи і «обрізаючи» її повну назву — 
УПЦ МП, але краще вже, щоб бути чесними, 
як учить церква, прямо сказати своїм віру-
ючим, в якій вони релігійній конфесії.

Так от, радикально настроєні священи-
ки і віруючі Чернігівської єпархії Москов-
ського патріархату в переддень передачі 
Катерининської церкви козацькій право-
славній громаді просто заблокували храм: 
повісили на двері свої замки, заставили 
вхід до церкви наметами, тобто закрили до-
ступ до храму ВСІМ. Ця ганебна епопея три-
вала кілька років, на очах у всього Черні-
гова і України — в порушення всіх мораль-
них, релігійних, юридичних норм. За повної 
бездіяльності влади місцевої і всеукраїн-
ської, що в перші роки — при президент-

стві Ющенка, що в наступні, при Януковичі 
(тут, скоріше, вже не за бездіяльності, а за 
потурання). Це заповідна територія, яка на-
лежить національному заповіднику «Чер-
нігів стародавній», де заборонено стави-
ти будь-які споруди, куди заборонено в’їзд 
транспорту, а автомашини блокувальників 
роками товклися тут. І головне — заблоко-
ваний, запущений і занехаяний храм. На-
віть коли за кілька років церковна громада 
змогла врешті потрапити сюди і почати бо-
гослужіння, намети блокувальників стояли 
й далі. Їх торік зніс тільки Майдан. 

Та повернімося до музею. Річ у тім, що 
Чернігівський історичний музей, філією яко-
го був музей у церкві, не встиг повністю ви-
везти із храму експонати. Очевидно, не очі-
кували такого підступного розвитку подій. 
За найскромнішими підрахунками, в церк-
ві залишалися експонати музею вартістю 
десь на мільйон гривень, адже там були 
дуже цінні старовинні речі. У наступні зими 
заблокований храм не опалювався, і екс-
понати почали псуватися. Але блокуваль-
ники з московської церкви, всупереч не 
лише закону, а й здоровому глузду, вперто 
не пускали до храму не лише віруючих, яким 
передали церкву, а й законних господарів 
будівлі й експонатів —працівників історич-
ного музею і національного заповідника 
«Чернігів стародавній». Численні їхні звер-
нення до правоохоронних органів мали ну-
льовий результат: закон мовчав і бездіяв.

Коли врешті-решт через кілька років 
блокаду було прорвано, картина храму і 
експонатів постала просто сумною. Екс-
понати зазнали серйозних ушкоджень. 
Постраждав і сам храм, адже вже першої 
зими тут зруйнувалася система опалення. 

Ця історія не завершилася нічим. Було 
задокументовано шкоду, яка завдана блоку-
ванням і самій церкві, і залишеним там екс-
понатам. Але ніхто не відшкодував державі 
цих збитків, нікого не покарано за це зло. У 
наступні роки церкву постійно ремонтують. 
Ось і нині держава виділила немалі кошти на 
ремонт храму, який тепер ведеться. 

А як музей народного декоративного 
мистецтва Чернігівщини? А ніяк. Він зник, 
загинув, тобто на сьогодні так і не віднов-
лений. Десь по запасниках і коморах валя-
ються його безцінні експонати. У 300-тисяч-
ному обласному центрі так і не знайшлося 
приміщення для цього музею — це в місті, 
де аж кишить від усіляких «завєдєній», де ще 
дивом збереглися і старовинні будівлі, дуже 
логічні б для такого музею. Схоже, влада міс-
та і області досі не зрозуміла, який додатко-
вий пропагандистський козир дала тим, хто 
при передачі церкви віруючим каркав, що, 
ось, мовляв, «закривають гарний музей». Та 
й річ не тільки в цьому. А в тому, що такий 
музей був би не зайвим в історичному місті, 
при нинішньому нашому поверненні до на-
ціональних витоків, до нашої історії. Місті, 
центрі Сіверської землі, яка була і є багатою 
на народне мистецтво, що засвідчують і ор-
ганізовувані час від часу цікаві виставки. То 
коли ж відродиться цей музей? 

«Був у Чернігові музей». Був та загув... 
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Нова версія 
старовинного міста 

Що може студент-першокурс-
ник, який приїхав учитися до столи-
ці з усіх-усюд нашої України, знати 
про Ніжин? Лиш те, що запам’ятав зі 
школи. Тут навчався Микола Гоголь, 
відбулася «чорна рада» низового ко-
зацтва. Із цих країв корифей укра-
їнської сцени Марія Заньковецька. 
Ще про ніжинські огірки чули. 

Наш професор Микола Тимошик 
узявся показати нам Ніжин нашими 
очима. І по-справжньому закохав у 
це дивовижне місто його дитинства 
і юності. Ми побачили Ніжин історич-
ний, культурний, релігійний, освітній, 
добрий і людяний, доброзичливий, 
щирий і що найголовніше — україн-
ський. 

* * * 
Я ніколи не прогулювалася цими 

старенькими вуличками, не долуча-
лася до неповторної атмосфери міс-
та з історією. За це мені тепер ста-
ло соромно, адже це місто, дороги з 
якого ведуть до моєї рідні. Швидко 
промчалися повз Кропивне, потім 
Червоні Партизани і нарешті — Ко-
робчине, маленький хутір посеред 
поля… Ніжин для мене — це точка 
відліку мого життя. 

Залізничний вокзал 
як обличчя міста 
Сувеніри й газети тут — в од-

ному кіоску. Приємно зауважити, 
що сувенірів про Ніжин направду 
немало. Це і традиційні наліпки з 
різними зображеннями (нарахува-
ли їх до десятка), і настінні таріл-
ки (останнім часом дуже модні се-
ред туристів). А от що розчарувало 
— газетно-журнальна продукція. 
Вона всуціль російськомовна. Пе-
реважають і книги цієї мовою, над-
то ж для дітей. Таке враження, що 
власники кіоску орієнтуються лише 
на пасажира з Курська чи Вороне-
жа. Не побачили ми тут ні чернігів-
ських, ні ніжинських друкованих ви-
дань. Із Києва знаємо, що в Черні-
гові виходять два поважні журнали 
— «Сіверянський літопис» і «Літера-
турний Чернігів». А Ніжин мав би пи-
шатися «Ніжинською старовиною», 
«Ніжинським вісником». Це те, що 
створює імідж місту, краю. І воно б 
мало бути присутнім на такій вітри-
ні, яким є вокзал. Та коли в кіоскер-
ки про це запитали, почули у відпо-
відь не зовсім приязне: «Такого нє 
заказиваєм, потому что нє спраши-
вают». Ось тобі й на! Але ж ми «спра-
сілі»? І таких, як ми, сподіваємося, 
до Ніжина щодня прибуває і виїз-
дить немало… 

На побаченні 
з Шевченком 

і Заньковецькою 
Що вразило по-особливому, то 

це пам’ятники. Тарас Шевченко, Ма-
рія Заньковецька, Микола Гоголь, 
Яків Батюк, Юрій Лисянський… Ко-

жен із них по-своєму прославив 
Ніжин. 

Шевченко, скажімо, був тут дві-
чі. Уперше — молодим і окриленим. 
Таким він і увічнений у бронзі в місь-
кому саду. І це є новою доброю тен-
денцією. Бо в радянські часи нашого 
пророка зображували здебільшого 
в кожусі, шапці, старим і вимученим. 
А він же і вмер молодим, не реалізу-
вавши сповна свого таланту. Удруге 
Кобзар зупинявся в Ніжині вже в до-
мовині. Добре, що ніжинці врятува-
ли церкву, в якій його відспівували, 
не дали їй остаточно розвалитися. 
Тепер вона під бронзовими купола-
ми, але чекає небайдужих спонсорів 
на зразок першого — Івана Плюща, 
видатного земляка-патріота. Варто 
б відновити старий, гарної архітек-
тури, будинок дворянського зібран-
ня, де виступав Шевченко. Кажуть, 
те місце по вулиці Гоголівській і досі 
порожнє. Яка була б окраса місту та 
історична пам’ятка! 

Біля непоказного пам’ятника 
Батюка вразила фраза нашого про-
фесора з розповіді про мужній чин 
цього героя-підпільника, якого стра-
тили німці: «Незрячий, він повів за 
собою зрячих, аби Ніжин і ніжинці 
жили у вільному місті». 

Не могла не приголомшити доля 
Марії Заньковецької. Відмовитися 
від багатства, розкошів, чоловіка-
військового заради здійснення мрії 
про професійний український театр 
і стати в ньому зіркою першої вели-
чини — на це здатна лише справжня 
особистість. І справжня патріотка. 

Гоголь і редакція 
«Ніжинського вісника» 

Минуле чи не на кожному кроці 
виринає: то будинком поштової стан-
ції, то бароковою, козацької доби, 
церквою. Такі речі притягують, ба 
більше — затягують. 

Ти стоїш біля будинку, зведено-
го ще в позаминулому столітті, в яко-
му багато літ знаходиться редакція 
знаної в Україні міськрайонної газе-
ти, і тобі кажуть: «Тут грав у карти Го-
голь». Неймовірно! Письменник, про 
життя якого жваво ведуться диску-
сії вже більше двох століть, просто 
грав у карти в цьому будиночку. Тут 
була знаменита на всю Лівобереж-
ну Україну кав’ярня, де власник-грек 
умів робити найзапашнішу каву, на-
віть кращу, ніж у Львові чи Відні. Як 
би було славно, аби міська влада 
використала такий факт для промо-
ції Ніжина. Є ж кафе Гоголя в Римі. 
Воно, мов магнітом, притягує туди 
літераторів, журналістів, митців з 
усіх кінців світу. Кажуть, що ціна фі-
ліжанки кави там у кілька разів до-
рожча, ніж у звичайному кафе, але 
ж відчуття, що там переживає відві-
дувач, емоції, знайомства того варті. 

Що б могло бути 
на головному майдані? 

Напевне, немає в Україні більше 
такого міста, в якому житло для сту-
дентів університету будували спеці-

ально на головному майдані. Гур-
тожитки ці, що великими вікнами 
вдивляються в красу серця міста і 
ніби прислухаються щодня до його 
пульсу, архітектурно привабливі, як і 
інші будівлі довкола майдану. Окрім 
хіба що «білого дому», як прозивають 
будинок місцевої влади. 

Тут донедавна стояв пам’ятник 
«вождеві» всього радянського наро-
ду. І майдан називали його іменем. 
Та Революція Гідності все змінила. 
Тепер відновили стару назву — імені 
Івана Франка. 

Готуючись до поїздки, зазирнули 
на сайт міста. Звернули увагу на дис-
кусію, розпочату Олександром Мо-
розовим, про те, як і чим прикраси-
ти цю площу. Була пропозиція поста-
вити тут скульптуру святого Георгія 
Побідоносця, який є оберегом міс-
та. Може, й так. Але, здається, біль-
ше припаде до душі ніжинцям і гос-
тям така думка. А що коли звести тут 
в одному місці тих, чиї образи уосо-
блюють Ніжин: Глібов і Гребінка, Ку-
ліш і Шевченко, Заньковецька і пер-
ший перекладач Біблії українською 
Пилип Морачевський. 

Думається, така або якась інша 
тепла і патріотична скульптурна ком-
позиція враз змінила б цей майдан. 
Тепер він має не зовсім привабли-
вий вигляд. Тут головним паном є 
транспорт. У Європі ж зазвичай го-
ловним на головному майдані будь-
якого старовинного міста є пішохід, 
перехожий, відпочивальник, турист. 

Друг ніжинців — 
велосипед 

Більшість містян віддають пере-
вагу велосипеду. Цей транспорт ба-
чиш скрізь: біля парканів, будинків 
із різноманітними вивісками, торго-
вельних лавочок, парків. Велодорі-
жок і спеціально відведених місць 
тут ніде не видно, до цього, кажуть, 
ще не дійшло. Також не помітили, 
щоб власники велосипедів припар-
ковували їх на ланцюги із замка-
ми. Напевно, їх тут не крадуть? Ма-
буть, люди тут знають один одного, 
довіряють. 

Чому в музеї поштової 
станції відмовилися 
проводити екскурсію 
українською мовою? 

Ніжин — єдине місто колиш-
ньої підросійської України, в якому 
чи не повністю зберігся комплекс 
першої поштової станції. Така опи-
сана тим же Гоголем у знаменито-
му «Ревізорі». 

Спланували час, щоб 
обов’язково побувати тут. Тим біль-
ше, що тепер на цій території — дер-
жавний заповідник, музей. Такого 
музею, де вся тогочасна обстановка 
в заїжджому дворі та в приміщеннях 
збережена, немає ніде. 

Утім, квитки наша група купу-
вати сюди передумала. І проблема 
не в тому, що працівниця музею, 
яка виділена була провести екс-
курсію, почала спілкуватися з нами 
російською, а в її реакції на толе-
рантне зауваження і побажання 
нашого викладача перейти на дер-
жавну мову. Мовляв, студенти — 
майбутні журналісти, видавці, при-
їхали з Києва в український Ніжин 
і прийшли до державного музею, а 
не до приватної крамниці. Реакція 
працівниці музею на те справедли-
ве зауваження не могла не приго-
ломшити. Я, мовляв, не розмовляю 
українською. А якщо російською 
не хочете слухати — то можете 
повертатися. 

Тут коментувати нічого. Дикун-
ство якесь. Або свідома зневага 
до нас, українців. Усе ж хотілося б 
через газету отримати відповідь, 
скажімо, керівництва управління 
культури міста чи області, на ба-
лансі якого перебуває цей музей. 

Чи можливо нині, щоб працівни-
ця такої сфери як культура числи-
лася в штаті музею і зневажала у 
спілкуванні державну мову? І це 
після Революції Гідності? 

Театр, зачарований 
Графським парком 

З того, що в Ніжині є театр, та ще 
й державний, та ще й академічний, 
можуть подивуватися мешканці ве-
ликих мегаполісів. А коли б побува-
ли тут, позаздрили ніжинцям. 

Таких театрів (колишніх пересув-
них, створених владою не в облас-
них центрах у 1930-их роках пере-
дусім для обслуговування сільсько-
го глядача) лише два в Україні — в 
Ніжині й Білій Церкві. Ці театри ви-
стояли перед випробуванням часу. 
Репертуару цього театру можуть 
позаздрити і столичні театрали. Тут 
іде, скажімо, драма «Остання любов 
Шевченка», романтична притча «Ніч 
на полонині». Як би хотілося їх поба-
чити! Напевне, знову приїдемо для 
цього. 

Величний театр-палац вражає 
своєю красою на фоні невиразних 
старих і давно ремонтованих одно-
поверхівок. На біло-рожевому фа-
саді з античним портиком, що опира-
ється на стилізовані колони, виділя-
ється напис великими золотистими 
літерами: «Театр ім. Коцюбинсько-
го». Біля будівлі чисто і якось незвич-
но врочисто. 

Стилізована під театральну за-
вісу металева арка, яка поставлена 
через дорогу, — якраз навпроти ви-
ходу з театру. 

По набережній Остра 
Про територію довкола універ-

ситету, яку ніби спеціально відгоро-
джує від міської суєтності Остер, як 
і про сам університет, можна писа-
ти багато. Пощастило ніжинським 
студентам навчатися і мешкати в 
цьому чарівному місці. Такими ав-
тономними, осібними є кампуси, 
скажімо, в європейських універси-
тетах. 

На гравюрі Ніжина 1859 року, 
яку ми побачили в «Українських 
сувенірах» на майдані Франка, 
Остер мав чистий і повноводий 
вигляд. Нинішній вигляд Остра 
засмучує. Одягнені в неоковир-
ні цементові плити, його береги 
потребують заміни, а сама водна 
гладь у районі університету пере-
повнена пластиковими пляшками 
і сміттям. Через те вода здається 
стоячою. 

Правда, береги містка, що веде 

до корпусу університету, в розкіш-
них деревах. Таки гарно довкола. 
Як своєрідне продовження Граф-
ського парку. А от проміжок до на-
ступного мосту, що веде до Шевчен-
кової церкви, невиправдано оголе-
ний, невпорядкований по обидва 
боки берегів. Тут варто озеленити 
все довкола. Кращої паркової зони 
годі шукати. 

Рядки експромтом 
Написані під час виконання 

творчої вправи пізнього вечора в 
електричці «Ніжин — Київ» 

Андрій Маліванов: «Виникло не-
переборне бажання відкрити нову 
Україну, яка б віддзеркалювалася в 
очах кожного та осідала в серцях». 

Дарина Білера: «Найбільше за-
хоплення викликала картинна гале-
рея університету». 

Юлія Запорожченко: «Тут мож-
на відпочити душею, насолоджую-
чись природою в затишних тінистих 
парках». 

Анна Кімачук: «Окрасою міста 
є Ніжинський державний універси-
тет імені Миколи Гоголя, будівля яко-
го — ніби цінний антикваріат, адже 
архітектурний стиль, зовнішнє оздо-
блення, інтер’єр — усе приваблює 
чарівністю». 

Ясамін Мохаммад: «Ніжин — ве-
ломісто, його мешканці вірно віддані 
своєму способу пересування». 

Інна Пономаренко: «Доторкну-
лася до мрії, бо побувала в музеї Ми-
коли Гоголя, доторкнулася до історії». 

Вікторія Сінгур: «Ми вийшли на 
вокзалі й одразу ж побачили нашо-
го професора Миколу Степановича 
Тимошика, який обіцяв, що отрима-
ємо «драйв» від знайомства з Ніжи-
ном. І ми це відчули». 

Анастасія Стрілець: «Ніколи я 
ще не бачила міста, де так цінують і 
оберігають свою історію та культуру, 
і я щиро вдячна його жителям за від-
даність Батьківщині». 

Юлія Щеголькова: «Атмосфера 
ніби огортає, й ти почуваєш себе не-
наче вдома, а поруч зі мною — най-
рідніші люди». 

Руслана Бойко: «Поїздка ста-
ла поштовхом до навчання, відкрит-
тя великого світу знань, початком 
творчого шляху. Ніжин — прекрас-
не місце для відпочинку і духовного 
збагачення». 

Матеріал підготували студенти 
першого курсу спеціальності 

«Видавнича справа 
та редагування» КНУКІМ

Ніжин очима київських студентів
Уже втретє привожу до рідного Ніжина столичних першокурсників, 

студентів Київського національного університету культури і мистецтва, 
на уроки редакторства і журналістики, які їм охоче дають залюблені у 
свою справу колеги-земляки. 

Особливо результативним було цьогорічне виїзне заняття з основного 
предмета для новачків — «Вступ до спеціальності». Ну хіба не дивовижна 
була редакційна летючка редактора «Ніжинського вісника» Олени Найди у 
сквері біля пам’ятника Миколі Гоголю? Хвилю емоцій викликав майстер-
клас із мистецької журналістики редактора газети «Український дім» Надії 
Онищенко біля пам’ятника Марії Заньковецької та в картинній галереї Ні-
жинського університету. А якою багатою на нові відкриття таїн редактор-
ського фаху виявилася мандрівка тисячоліттями буття її величності Кни-
ги з дивовижним провідником — справжнім ентузіастом і енциклопедис-
том Олександром Морозовим в очолюваному ним Музеї книги універси-
тетської книгозбірні? 

А ще ж були Шевченків храм, Ніжинський театр, Графський парк і чарів-
ні вулички старовинного міста над Остром. 

Яким побачили Ніжин мої студенти, що схвилювало їх? Про це — добір-
ка їхніх матеріалів. 

Микола ТИМОШИК, 
доктор філологічних наук, професор, журналіст, 

родом із ніжинської Данини



№69   17 грудня 2015 року№69   17 грудня 2015 року6 Україна і світ

Бліц-інформ
Вручили Нобелівську 
премію миру 
Квартет національного діалогу 

Тунісу на офіційній церемонії в Осло 
(Норвегія) отримав Нобелівську пре-
мію миру 2015 року.

У жовтні Нобелівський комітет 
пояснив присудження премії миру 
Квартету національного діалогу Ту-
нісу «за вирішальний внесок у ста-
новлення плюралістичної демократії 
в Тунісі внаслідок Жасминової рево-
люції 2011 року».

Квартет національного діалогу Ту-
нісу був створений 2013 року для за-
хисту прав і свобод, а також демокра-
тичних цінностей громадян, які стик-
нулися з численними порушеннями 
своїх прав, починаючи від 17 грудня 
2010 року, коли почалося повстан-
ня проти утисків політичних свобод, 
корупції і безробіття. Загалом понад 
300 людей загинули і понад дві тися-
чі були поранені під час масових про-
тестів у ході Жасминової революції в 
Тунісі, яку намагалася придушити вла-
да. Зрештою революція завершила-
ся в січні 2011 року падінням режи-
му президента Зін аль-Абідіна бен Алі.

Франція запустила 
ракету-носій 
з українським 
двигуном
Із космодрому Куру у Французь-

кій Гвіані стартувала французь-
ка ракета-носій Vega, яка вивела 
на навколоземну орбіту зонд Lisa 
Pathfinder, призначений для пере-
вірки загальної теорії відносності 
Альберта Ейнштейна.

Космічний апарат має досягти 
робочої орбіти на відстані приблиз-
но 1,5 млн км від Землі, щоб роз-
почати наукові дослідження. У ви-
готовленні ракети-носія Vega ви-
користано двигун українського 
виробництва.

Так маестро Муравський визна-
чив суспільну силу українського хо-
рового співу й наповнив його світо-
глядну суть. Адже воля — це мірило 
внутрішньої самостійної сили люди-
ни й народу. 

Під цим девізом маестро напри-
кінці листопада відбулося Друге хо-
рове свято «Школа Павла Мурав-
ського». Організатор свята — бла-
годійний фонд «Хорова школа Павла 
Муравського» за підтримки Націо-
нального університету «Києво-Моги-
лянська академія», який безкоштов-
но надав велику концертну залу.

Цей щорічний мистецький захід 
має загальнонаціональне значення 
і присвячується пам’яті великого ди-
ригента й педагога, легенди хорово-
го співу ХХ – ХХІ століть, народного 
артиста України, лауреата Держав-
ної премії України імені Т. Шевчен-
ка, Героя України Павла Івановича 
Муравського (1914 – 2014) та його 
хоровій школі. 

Павло Муравський виховав кіль-
ка поколінь хормейстерів і співаків, 
ствердивши принципові засади ака-
пельного академічного співу Київ-
ської хорової школи, започаткова-
ної свого часу великим Олексан-
дром Кошицем на традиційних заса-
дах українського багатоголосся. 

Ось як проникливо пояснює сам 
О. Кошиць суть українського хоро-
вого співу, закоріненого в обрядо-
вій традиції народної культури: «Мис-
тецтво хорового співу в Україні має 
своє коріння в народній поліфонії, 
отже, — в хоровому співанні народ-
ної пісні самим народом. Початок же 
народної поліфонії на Україні криєть-
ся в далеких сутінках історії і сходить 
до тих часів, коли суспільне життя по-
дніпрянських слов’ян тільки що поча-
ло набирати організованого вигля-
ду… Найкращим зразком найстар-

шої народної поліфонії є співання на-
родом українських обрядових пісень 
— колядок та веснянок…». («Про хо-
ровий спів в Україні», 1936). І гені-
ально просто розкриває таїну без-
вічної внутрішньої сили української 
народної пісні: «Наша пісня — серце, 
яке гонить кров у жилах нації». 

Український хоровий спів заро-
дився з обрядового співу, який супро-
воджував цілорічне звичаєве соняч-
не коло народних свят. Тобто віддав-
на в Україні хоровим співом славили 
світлу силу Сонця, духа Сонця — Хор-
са (звідси – хор). Од світла Сонця — 
чистота й ладова основа українсько-
го традиційного хорового співу. 

Хорова школа Павла Мурав-
ського — синкретичне явище, яке 
ґрунтується на цілісності морально-
світоглядних і мистецьких засад, по-
єднаних ідеалом чистоти: «Чистота 
співу — чистота життя». 

Мета заснованого учнями й по-
слідовниками Павла Муравського 
пісенного свята — ствердження й 
поширення цих заповітних засад хо-
рової школи. 

У цьогорічному святковому кон-
церті взяли участь хорові колективи 
України під керівництвом учнів і по-
слідовників П. І. Муравського: муні-
ципальний академічний камерний 
хор «Київ» (художній керівник — ла-
уреат Національної премії України 
імені Т. Шевченка Микола Гобдич); 
камерний чоловічий ансамбль На-
ціональної заслуженої академіч-
ної капели України «Думка» (худож-
ній керівник — Олександр Лось); 
капела бандуристів імені Остапа 
Вересая Чернiгiвського обласного 
фiлармонiйного центру фестивалiв 
та концертних програм (художній ке-
рівник — заслужена артистка Укра-
їни Раїса Борщ, головний хормей-
стер — заслужений працівник куль-
тури України Микола Борщ); жіночий 
хор Київського інституту музики іме-
ні Р. Глієра (художній керівник — за-
служений діяч мистецтв України Га-
лина Горбатенко); академічний сту-
дентський хор «Anima» Київського 
національного університету куль-
тури і мистецтв (художній керівник 
— заслужена артистка України На-

талія Кречко); вокальний ансамбль 
«Покров» (художній керівник — Оле-
на Радько); народна хорова капе-
ла імені Лідії Падалко (художній ке-
рівник — народний артист України 
Олександр Жигун); народний хор «Ді-
брова» Піщанського РБК Вінниць-
кої області (художній керівник — за-
служений працівник культури Украї-
ни Федір Ущаповський, хормейстер 
— Катерина Семко). Професійно вів 
концерт і диригував зведеним хо-
ром заслужений діяч мистецтв Укра-
їни Олександр Бондаренко. 

А над організацією свята хоро-
вого співу самовіддано потрудилися 
також учні й послідовники маестро 
Муравського: заслужений діяч мис-

тецтв України Лариса Бухонська, за-
служений працівник культури Украї-
ни, професор Іван Павленко, народ-
ний артист України Олександр Жи-
гун, диригент і мистецтвознавець 
Тарас Миронюк, який очолює бла-
годійний фонд «Хорова школа Павла 
Муравського».

Зворушили слухачів хорові тво-
ри на слова Тараса Шевченка, ше-
деври Артемія Веделя, Олександра 
Кошиця, Левка Ревуцького, народні 
пісні, зарубіжна класика. 

На хоровому святі започаткова-

но Всеукраїнський мистецький про-
ект «Україна співає «Кобзаря» — за-
пис кращими хорами України творів 
на слова Тараса Шевченка на осно-
ві укладеного Павлом Муравським 
семитомного нотного зібрання «Пі-
сенний «Кобзар». Це видання вихо-
дить у світ за фінансової підтримки 
Олександра Григоровича Шпака — 
заступника голови МГО «Вінниць-
ке земляцтво», доброчинця у сфері 
культури й мистецтва.

З виходом першого тому «Пісен-
ного «Кобзаря» учні й послідовни-
ки П. Муравського починають здій-
снювати його заповітний задум. Ма-
естро Муравський нагадує про це у 
вступному слові до своєї праці: «На 
жаль, мені не вдалося організувати 
взірцевий академічний хор для по-
вного запису «Пісенного «Кобзаря». 
Тож завершити свій мистецький за-
дум на основі цього нотного зібран-
ня заповідаю моїм учням… Звучан-
ня «Пісенного «Кобзаря» має бути 
на рівні геніальної Шевченкової 
поезії».

Завдяки першому в історії масш-
табному записові хорової Шевченкі-
ани стане доступний широкому зага-
лові майже весь співаний «Кобзар», 
що посилить сприйняття сповненої 
сонячно-духовної сили Шевченкової 
поезії. Аудіозаписи передбачається 
поширювати в музичних навчальних 
закладах, у загальноосвітніх шко-
лах, а також через сайт благодійно-
го фонду «Хорова школа Павла Му-
равського» в Інтернеті.

Здійснюватимемо цей загаль-
нонаціональний мистецький проект 
за підтримки Міністерства культури 
України. 

Олександер ШОКАЛО,
м. Київ

Після 21 листопада 2015 
року, згідно із Законом України 
«Про засудження комуністичного 
та націонал-соціалістичного (на-
цистського) тоталітарних режимів 
в Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки», повноваження 
щодо перейменування населених 
пунктів переходять до Верховної 
Ради України. ВРУ діятиме на під-
ставі рекомендацій Українського 
інституту національної пам’яті.

УІНП звертається до ново-
обраних міських, селищних та 
сільських голів населених пунк-
тів, які не встигли у встановлений 
термін подати звернення до Вер-
ховної Ради України, із закликом 
якнайшвидше провести консуль-
тації зі своїми територіальними 
громадами та до 21 грудня 2015 
року надіслати до Інституту свої 
пропозиції нових назв. Разом ре-
комендуємо надсилати довідки 
про населений пункт (час засну-
вання, попередні відомі наймену-
вання, обставини перейменуван-
ня після 1917 року тощо).

Під дію закону (щодо перейме-
нування) підпадають назви насе-
лених пунктів, у яких використа-
ні «імена або псевдоніми осіб, які 
обіймали керівні посади в Кому-
ністичній партії (посаду секрета-
ря районного комітету і вище), ви-

щих органах влади та управління 
СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних 
або автономних радянських рес-
публік, працювали в радянських 
органах державної безпеки, а та-
кож назви СРСР, УРСР (УСРР), ін-
ших союзних або автономних ра-
дянських республік та похідні від 
них, назви, пов’язані з діяльніс-
тю Комуністичної партії (включа-
ючи партійні з’їзди), річницями 
Жовтневого перевороту 25 жов-
тня (7 листопада) 1917 року, вста-
новленням радянської влади на 
території України або в окремих 
адміністративно-територіальних 
одиницях, переслідуванням учас-
ників боротьби за незалежність 
України у XX столітті.

До 21 лютого 2016 року рі-
шення щодо перейменування на-
селених пунктів ухвалить україн-
ський парламент.

Із рекомендаційним пере-
ліком населених пунктів, назви 
яких містять символіку комуніс-
тичного тоталітарного режиму і 
мають бути перейменовані, мож-
на ознайомитися на сайті УІНП: 
http://memory.gov.ua/rename. 

Контакти: 044-281-08-92 
— координатор із декомуніза-
ції в УІНП Богдан Короленко; 
044-281-08-91 — прес-служба 
УІНП; press@memory.gov.ua.

Документальна виставка «Не-
збориме плем’я» відкрилася в 
Центральному державному архіві 
зарубіжної україніки.

Вона висвітлює діяльність укра-
їнської діаспори у США, Канаді, Ні-
меччині, Франції, Австралії з при-
вернення уваги світу до репресій 
радянської влади щодо українців.

Після згортання «хрущовської 
відлиги» і відновлення репресій, 
опинившись у таборах і на заслан-
ні, українські політв’язні не припи-
няли інформувати світ про пору-
шення прав людини в Радянському 
Союзі, підпільно передаючи за кор-
дон листи, заяви, звернення і ме-
морандуми.

Документи розкривають склад-
ну долю українських політв’язнів 
Миколи Горбаля, Івана Кандиби, 
Святослава Караванського, Левка 
Лук’яненка, Валентина Мороза, Ва-
силя Овсієнка, Миколи Плахотню-
ка, Миколи та Раїси Руденків, Івана 
і Надії Світличних, Євгена Сверстю-
ка, Василя Стуса, В’ячеслава Чор-
новола, Данила Шумука та багатьох 
інших.

На відкриття виставки завітав 
один із найактивніших учасників 
українського правозахисного руху 
— Левко Лук’яненко. Він наголо-
сив на тій особливій ролі, яку вико-
нувала наша діаспора за кордоном, 
інформуючи про репресії в Україні 
громадськість і уряди демократич-
них держав. 

Відвідувачі виставки можуть 
ознайомитися з невідомими широ-
кому загалу документами про пору-
шення прав людини в УРСР, а також 
заходами на їх захист — матеріаль-

ну допомогу дисидентам, підготов-
ку звернень, маніфестацій та акцій 
на підтримку політв’язнів, що орга-
нізовувалися Державним центром 
УНР в екзилі та впливовими укра-
їнськими громадсько-політичними 
організаціями. Серед них — Орга-
нізація державного відродження 
України, Українське національне 
об’єднання Канади, Український 
конгресовий комітет Америки, Ко-
мітет українців Канади, Об’єднання 
українців у Франції, Світова коор-
динаційна рада Ідеологічно спо-
ріднених націоналістичних орга-
нізацій, Світовий конгрес вільних 
українців.

Виставка триватиме до 30 груд-
ня 2015 р. Вхід вільний. Адреса: 
Київ, вул. Солом’янська, 3.

«Спів дає відчуття волі»

Капела бандуристів імені Остапа Вересая 
Чернiгiвського обласного фiлармонiйного центру.

Павло Муравський.

Звернення Українського 
інституту національної пам’яті 

до міських, селищних та сільських голів

покидаючи

СРСР

Виставка 
про правозахисну діяльність 

української діаспори
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Справи Майдану 
зупинилися, бо всі 
підозрювані 
втекли
Розслідування більшості 

справ про злочини проти Єв-
ромайдану зупинилося через 
те, що підозрювані втекли з 
країни і переховуються. Про це 
йдеться в листі голови Коміте-
ту Верховної Ради по бороть-
бі з корупцією Єгора Соболє-
ва головам парламентських 
фракцій.

Так у справі про незаконне 
скасування конституційної ре-
форми, узурпацію влади режи-
мом Януковича нікому про під-
озру не оголошено.

 У справі про розгін студен-
тів 30 вересня 2013 року до-
судове розслідування зупине-
но — «у зв’язку з не встанов-
ленням місцезнаходження під-
озрюваних та оголошення їх у 
розшук».

Лише справу екс-голови 
КМДА Олександра Попова пе-
редали до суду.

Розслідування справи про 
побиття активістів на Банковій 
1 грудня 2013 року теж зупи-
нилося через розшук підозрю-
ваних.

З цієї ж причини не роз-
слідують справи про роз-
стріл людей у січні – лютому 
2014 року, ухвалення «дик-
таторських законів» 16 січня 
2014 року, постачання і за-
стосування спецзасобів по-
силеної дії та про злочини 
тітушок.

Європейський суд 
з прав людини 
зобов’язав Росію 
виплатити компенсацію 
жертвам війни проти Чечні
Страсбурзький суд виніс 

вердикти у справах, що стосу-
ються вбивства і викрадень 
жителів Чечні в 2000 – 2004 
роках. 

Європейський суд з прав 
людини зобов’язав Росію ви-
платити в цілому близько 270 
тисяч євро сім’ям чотирьох че-
ченців, затриманих або вбитих 
російськими військовослуж-
бовцями в 2000 – 2004 роках. 
На думку суду, влада РФ пору-
шила ряд статей Європейської 
конвенції про захист прав лю-
дини і основних свобод: пра-
во на життя, свободу, без-
пеку, ефективний правовий 
захист. 

Матеріал, міцніший 
від алмазу
Учені університету штату 

Північна Кароліна розробили 
нову тверду форму вуглецю, 
яка отримала назву Q-вуглець. 
Матеріал, міцніший від алма-
зу, створили в лабораторних 
умовах. Як основу дослідни-
ки використовували матеріал, 
що нагадує скло. Вони покри-
ли його так званим аморфним 
вуглецем, після чого опроміни-
ли речовину короткочасними 
200-наносекундними імпуль-
сами потужного лазера.

Вуглець нагріли до темпе-
ратури 3727 градусів Цельсія, 
після чого дуже швидко охо-
лодили. У результаті і виник 
Q-вуглець.

Поки вченим вдалося виго-
товити цей матеріал в дуже не-
значній кількості. Плівка при-
близно в 100 разів менша від 
діаметра звичайної людської 

волосини.

Бліц-інформ

Завершилося висування канди-
датур на найвищу державну твор-
чу нагороду — Національну премію 
України імені Тараса Шевченка на 
2016 рік. Всеукраїнське товариство 
«Просвіта» ім. Т. Шевченка висунуло 
на здобуття премії відомого дослід-
ника Олександера Шугая — за дво-
томник «Іван Багряний: нове й мало-
відоме. Есеї, документи, листи, спо-
гади, нотатки, факти» та книгу «Фун-
дація імені Івана Багряного (хроніка 
доброчинної діяльності в Україні та 
за її межами)».

Письмен-
ник із Києва 
Олександер 
В о л о д и м и -
рович Шугай 
десятки ро-
ків досліджує 
і видає кни-
ги про жит-
тя і творчість 
Івана Багря-
ного, видат-
ного україн-

ського письменника, громадського і 
політичного діяча. 

Новий двотомник автора «Іван 
Багряний: нове й маловідоме. Есеї, 
документи, листи, спогади, нотатки, 
факти» — це велике фундаменталь-
не дослідження з багатющим факто-
логічним матеріалом. Досить сказа-

ти, що перший том 
має 960, а дру-
гий — 1048 сто-
рінок! Передмову 
до видання напи-
сав академік Іван 
Дзюба. 

До першої кни-
ги увійшли мате-
ріали з архівів ко-
лишнього КДБ, 
відгуки представ-
ників української 
діаспори і зарубіж-
них рецензентів на 
творчість Івана Ба-
гряного, витяги з 
преси; спогади оче-
видців про поїздки 
Івана Багряного до Бельгії, Вели-
кобританії, США, Канади; щоденни-
кові записи та есей В. Липинського й 
інші досі невідомі документи.

До другої книги увійшли матері-
али, що висвітлюють період життя 
і творчості І. Багряного в еміграції, 
в Німеччині, в Новому Ульмі. Пока-
зано, в яких нелегких умовах автор 
творив романи «Сад Гетсиманський», 
«Буйний вітер», інші твори. Вміщено 
маловідомі статті, нотатки, дарчі на-
писи й автографи, політичні карика-
тури. Сторінки обох книг доповнені 
рідкісними архівними фото. 

Ось деякі відгуки про двотом-

ник. Професор Василь 
Яременко: «Такої ціліс-
ної праці про життя і 
творчість когось з інших 
українських письменни-
ків в українському літе-
ратурознавстві немає». 

Доктор історичних 
наук Юрій Шаповал: 
«Цей двотомник дає ве-
личезну поживу в роз-
думах про постать Івана 
Багряного в контексті 
української еміграції». 

Журналіст Володи-
мир Біленко: «Коли ми 
навчалися в Київсько-

му університеті в 1950-их 
роках, не знали, що є Іван Багряний, 
що 1950 року вийшла його книж-
ка «Сад Гетсиманський». Мого діда й 
бабу забрав Голодомор, батька, коли 
мені було 10 років, забрала війна, а 
пам’ять мою, свідомість отруїла іде-
ологія. У цьому трагедія мого поко-
ління. Добре, що ми нарешті повер-
нулися до того, з чого треба було по-
чинати». 

Доктор філологічних наук, про-
фесор Михайло Наєнко: «Це третя 
величезна праця Олександера Шу-
гая про Івана Багряного. Попередні 
— роман-дослідження «Іван Багря-
ний, або Через терни Гетсимансько-
го саду», а також «Під знаком Скорпі-

она (з творчої спадщини І. Багряно-
го)». Діаспорній літературі велося не-
просто. Дуже шкода, що Багряний так 
пізно приходить в Україну. Хоч коли я 
вчився (це 1962 – 1963 рр.), ми вже 
таємно читали «Сад Гетсиманський», 
за що студентів переслідували. Твори 
Івана Багряного були наче місток між 
письменниками 1920-их років і шіст-
десятниками». 

Олександер Шугай матеріали для 
цих книг шукав не стільки в наших ар-
хівах (працював лише в архіві СБУ), 
багато їх він особисто привіз зі США, 
Канади, Західної Німеччини. Підготу-
вав іще й третю книгу про Багряного. 
Письменник зазначає: «Іван Багря-
ний нас консолідує. Кажуть, що ми 
програємо інформаційний простір. 
Іван Багряний його виграв. Його ро-
ман «Тигролови» видано англійською, 
голландською, німецькою мовами. 
Лише англійською — понад мільйон 
примірників». 

Вагомим здобутком є і книга 
О. Шугая «Фундація імені Івана Багря-
ного (хроніка доброчинної діяльності 
в Україні та за її межами). Широко ві-
дома доброчинна діяльність Фундації 
ім. Івана Багряного (США). Ця книга 
на основі документів розповідає про 
організаторів, жертводавців і той не-
легкий, але славний шлях, пройдений 
Фундацією за понад сорок років сво-
го існування.

Я стою на этой трибуне не одна. Во-
круг меня голоса, сотни голосов, они 
всегда со мной. С моего детства. 

Флобер говорил о себе, что он — че-
ловек-перо, я могу сказать о себе, что я 
человек-ухо. Когда я иду по улице, и ко 
мне прорываются какие-то слова, фразы, 
восклицания, всегда думаю: сколько же 
романов бесследно исчезают во време-
ни. В темноте. Есть та часть человеческой 
жизни — разговорная, которую нам не 
удаётся отвоевать для литературы. Я лю-
блю, как говорит человек... Люблю оди-
нокий человеческий голос. 

Я жила в стране, где нас с детства 
учили умирать. Учили смерти. Нам гово-
рили, что человек существует, чтобы от-
дать себя, чтобы сгореть, чтобы пожерт-
вовать собой. Учили любить человека с 
ружьём. Если бы я выросла в другой стра-
не, то я бы не смогла пройти этот путь. 
Зло беспощадно, к нему нужно иметь 
прививку. Но мы выросли среди пала-
чей и жертв. Пусть наши родители жили 
в страхе и не всё нам рассказывали, а 
чаще ничего не рассказывали, но сам 
воздух нашей жизни был отравлен этим. 
Зло всё время подглядывало за нами. 

Варлам Шаламов писал: «Я был 
участником огромной проигранной 
битвы за действительное обновление 
человечества». Я восстанавливаю исто-
рию этой битвы, её побед и её пораже-
ний. Как хотели построить Царство Не-
бесное на земле. Рай! Город солнца! А 
кончилось тем, что осталось море кро-
ви, миллионы загубленных человечес-
ких жизней. Но было время, когда ни 
одна политическая идея XX века не была 
сравнима с коммунизмом (и с Октябрь-
ской революцией, как её символом), не 
притягивала западных интеллектуалов и 
людей во всём мире сильнее и ярче. <…>

Двадцать лет назад мы проводи-
ли «красную» империю с проклятиями и 
со слезами. Сегодня уже можем посмо-
треть на недавнюю историю спокойно, 
как на исторический опыт. Это важно, по-
тому что споры о социализме не утихают 
до сих пор. Выросло новое поколение, у 
которого другая картина мира, но нема-
ло молодых людей опять читают Маркса и 
Ленина. В российских городах открывают 
музеи Сталина, ставят ему памятники. 

«Красной» империи нет, а «красный» 
человек остался. Продолжается.

Мой отец, он недавно умер, до кон-
ца был верующим коммунистом. Хра-
нил свой партийный билет. Я никогда 
не могу произнести слово «совок», тог-
да мне пришлось бы так назвать свое-

го отца, родных, знакомых людей. Дру-
зей. Они все оттуда — из социализма. 
Среди них много идеалистов. Романти-
ков. Сегодня их называют по-другому — 
романтики рабства. Рабы утопии. Я ду-
маю, что все они могли бы прожить дру-
гую жизнь, но прожили советскую. Поче-
му? Ответ на этот вопрос я долго искала 
— изъездила огромную страну, кото-
рая недавно называлась СССР, записа-
ла тысячи плёнок. То был социализм, и 
была просто наша жизнь. По крупицам, 
по крохам я собирала историю «домаш-
него», «внутреннего» социализма. То, 
как он жил в человеческой душе. Меня 
привлекало вот это маленькое про-
странство — человек…

Меня интересует история души. Быт 
души. То, что большая история обычно 
пропускает, к чему она высокомерна. 
Занимаюсь пропущенной историей. Не 
раз слышала и сейчас слышу, что это 
не литература, это документ. А что та-
кое литература сегодня? Кто ответит на 
этот вопрос? Мы живём быстрее, чем 
раньше. Содержание рвёт форму. Ло-
мает и меняет её. Всё выходит из своих 
берегов: и музыка, и живопись, и в до-
кументе слово вырывается за пределы 
документа. Нет границ между фактом и 
вымыслом, одно перетекает в другое. 
Даже свидетель не беспристрастен. 

Меня интересует маленький чело-
век. Маленький большой человек, так 
я бы сказала, потому что страдания 
его увеличивают. Он сам в моих кни-
гах рассказывает свою маленькую ис-
торию, а вместе со своей историей и 
большую. Но пробиться к человеческой 
душе трудно, она замусорена суеверия-
ми века, его пристрастиями и обмана-
ми. Телевизором и газетами...

Я была в 1980-е годы в Кабуле. Я 
видела загрузку «чёрного тюльпана» 
(самолёта, который увозит на Родину 
цинковые гробы с погибшими)… А в на-
ших газетах писали об аллеях дружбы, 
которые сажают советские солдаты. 

Я видела, как наш «Град» превраща-
ет кишлаки в перепаханное поле. Была 
на афганском кладбище, длинном, как 
кишлак. Где-то посредине кладбища 
кричала старая афганка. Я вспомни-
ла, как в деревне под Минском вно-
сили в дом цинковый гроб, и как выла 
мать. Это не человеческий крик был 
и не звериный… Похожий на тот, что я 
слышала на кабульском кладбище.

У меня часто спрашивают: поче-
му вы всё время пишете о трагичес-
ком? Потому что мы так живём. Хотя мы 

живём теперь в разных странах, но вез-
де живет «красный» человек. Из той жиз-
ни, с теми воспоминаниями.

Долго не хотела писать о Чернобыле. 
Я не знала, как об этом написать, с ка-
ким инструментом и откуда подступить-
ся. Имя моей маленькой, затерянной 
в Европе страны, о которой мир рань-
ше почти ничего не слышал, зазвуча-
ло на всех языках, а мы, белорусы, ста-
ли чернобыльским народом. Первыми 
прикоснулись к неведомому. Ста-
ло ясно: кроме коммунистических, 
национальных и новых религиозных 
вызовов, впереди нас ждут более 
свирепые и тотальные, но пока ещё 
скрытые от глаза. Что-то уже после 
Чернобыля приоткрылось…

Совпали две катастрофы: социаль-
ная — уходила под воду социалисти-
ческая Атлантида — и космическая — 
Чернобыль. Падение империи волнова-
ло всех: люди были озабочены днём и 
бытом, на что купить и как выжить. Во 
что верить? Под какие знамёна снова 
встать? Или надо учиться жить без боль-
шой идеи? Последнее никому незнако-
мо, потому что ещё никогда так не жили. 
Перед «красным» человеком стояли со-
тни вопросов, он переживал их в одино-
честве. Никогда он не был так одинок, 
как в первые дни свободы. Вокруг меня 
были потрясённые люди. Я их слушала...

Упущенный шанс. Что с нами прои-
зошло, когда империя пала? Раньше мир 
делился: палачи и жертвы — это ГУЛАГ, 
братья и сёстры — это война, электорат 
— это технологии, современный мир. 
Раньше наш мир ещё делился на тех, кто 
сидел и кто сажал, сегодня деление на 
славянофилов и западников, на наци-
онал-предателей и патриотов. А ещё на 
тех, кто может купить и кто не может ку-
пить. «Красный» человек так и не смог 
войти в то царство свободы, о котором 
мечтал на кухне. Россию разделили без 
него, он остался ни с чем. Униженный и 
обворованный. Агрессивный и опасный. 

Беру на себя смелость сказать, 
что мы упустили свой шанс, который у 
нас был в 90-ые годы. На вопрос: ка-
кой должна быть страна — сильной 
или достойной, где людям хорошо жить, 
выбрали первый: сильной. Сейчас опять 
время силы. Русские воюют с украинца-
ми. С братьями. У меня отец — белорус, 
мать — украинка. И так у многих.

Время надежды сменило время 
страха. Время повернуло вспять… Вре-
мя сэконд-хэнд… 

Теперь я не уверена, что дописала 
историю «красного» человека…

Лауреатом найпрестижні-
шої світової премії з літерату-
ри — Нобелівської премії за 
2015 рік стала білоруська пись-
менниця Світлана Алексієвич. 
Народилася вона 1948 року в 
Україні, в Івано-Франківську, 
мати — українка, батько — бі-
лорус. Хоча Алексієвич є грома-
дянкою Білорусі, де й прожила 
більшу частину своїх літ, але її 
сміливо можна вважати грома-
дянкою світу: пише російською, 
останнім часом живе і працює в 
Італії, Швеції.

Провідні теми її художньо-
документальної прози — Друга 
світова війна, Чорнобильська 
катастрофа, війна в Афганіста-
ні, радянський час. 

Книги Світлани Алексієвич 
викликали критику з боку ра-
дянського режиму. Проте по-
чиналася перебудова, і ці кни-
ги доволі масово виходили в 
СРСР. Також вони вийшли май-
же у 20 країнах світу. 

Письменниця рішуче засу-
дила окупацію Росією Криму і 
агресію Росії на Сході України. 
У немилості вона і в нинішнього 
білоруського режиму.

Ось основні книги письмен-
ниці: «У войны не женское лицо», 
«Последние свидетели», «Сто не-
детских рассказов», «Цинковые 
мальчики», «Зачарованные 
смертью», «Чернобыльская мо-
литва», «Чудный олень вечной 
охоты», «Время секонд-хэнд: ко-
нец красного человека». Вона 
також є автором сценаріїв 21 
документального фільму і трьох 
театральних п’єс. 

Нобелівську премію з літе-
ратури присуджує Королівська 
Шведська академія. 7 грудня в 
Стокгольмі відбулося урочисте 
вручення премії. За традицією, 
на цій церемонії новий лауреат 
виступає з промовою, яку нази-
вають Нобелівською лекцією. 
Друкуємо в оригіналі найбільш 
важливі моменти цієї лекції 
Світлани Алексієвич. 

Нобелівська лекція Світлани Алексієвич
Проигранная битва

Дослідження про Івана Багряного 
висунуто на Національну премію імені Тараса Шевченка 

Олександер Шугай
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Повідомляє Українська всесвітня координаційна рада

Ініціативна група українцiв-русинiв у Сербiї переда-
ла в Україну для тимчасово переміщених осіб гуманітарну 
допомогу.

З парохiї УГКЦ у Новому Садi, яка була центром збо-
ру допомоги, до Львова вiдправлено близько 1,5 тонни 
гуманiтарної допомоги — одягу переважно для дiтей, а також 
жiнок і чоловiкiв. 

Це четвертий гуманітарний вантаж, який упродовж 2015 
року прибув до України з Сербії.

Акцiя збору гуманiтарної допомоги по войводинських 
греко-католицьких парафiях тривала з квiтня до листопада. 
Зiбрано понад п’ять тонн допомоги, насамперед одягу, речей 
особистої гігієни, їжі тривалого зберігання.

У попереднiх трьох турах в Україну допомогу з Сербії було 
передано до Iвано-Франкiвська, Києва і Львова.

Органiзатори допомоги — Борис і Татiана Варґа, Мирос-
лав Гочак — кажуть, що люди принесли допомоги в кiлька 
разiв більше, нiж було заплановано вислати.

Ця акцiя — єдина гуманiтарна допомога, яка збираєть-
ся в Сербії для України. «Гуманiтарна акцiя вiдбувалася в 
дуже невигiдних політичних умовах, оскiльки збиралася в 
мiсцевостi, звiдки рекрутувалися сербськi добровольцi для 
так званих «ДНР» i «ЛНР», — зазначає журналіст Борис Варґа.

«I попри те, що Сербiя визнає територiальну цiлiснiсть Укра-
їни, Белград не хоче вводити санкції проти Росiї, що вiд нього 
вимагає Брюссель як вiд кандидата до ЄС. Сербська преса, 
ЗМI, а зокрема таблоїди сприяють поширенню русофiльських 
та антиукраїнських настроїв у сербському суспiльствi. У Сербiї 
росiйський президент Володимир Путiн став почесним грома-
дянином у понад 10 мiстах, у тому числi в мiстi Новий Сад, де 
центр української діаспори», — констатує волонтер.

Помер один із останніх 
на планеті чотирьох 

білих носорогів 
Самка північного білого носорога Нола 

померла в американському зоопарку Сан-
Дієго в штаті Каліфорнія у віці 41 року. Нола 
жила тут від 1989 року.

Їхню популяцію вщент знищили брако-
ньєри в дикій природі африканського конти-
ненту. 

Три носороги цього виду живуть у кеній-
ському заповіднику.

Від своїх побратимів чорних носорогів 
білі відрізняються більшими розмірами та 
вагою. Їхня висота досягає двох метрів, вага 
— 4 – 4,5 тонни. Довжина двох рогів на мор-
ді тварини коливається від 1 до 1,5 м.

Польські парламентарі 
одноголосно вшанували жертв 

Голодомору в Україні 
Польський Сейм прийняв офіційну ухвалу, якою вша-

нував пам’ять мільйонів жертв Великого Голоду в Україні, 
у тому числі кількох десятків тисяч своїх співвітчизників.

У спеціальній, одностайно прийнятій ухвалі парла-
мент підкреслює, що XX століття в особливий спосіб по-
значилося злочинами радянського тоталітаризму. У до-
кументі представники Сейму нагадують, що у 1932 — 
1933 роках унаслідок свідомо спланованої сталінським 
комуністичним режимом акції було до смерті заморено 
голодом кілька мільйонів людей. «Депутатки та депута-
ти схиляють голови на знак шани до мільйонів жертв Ве-
ликого Голоду і єднаються в болі з українським народом. 
Польський Сейм також вшановує кількадесят тисяч по-
ляків, які загинули внаслідок цієї злочинної акції. Їхня 
жертва закликає до увіковічення пам’яті», — зазначено 
в ухвалі.

Сейм звернувся також до наукових і культурних уста-
нов Польщі із проханням невідкладно задокументувати 
цей злочин.

МЗС запускає сайт 
для популяризації 
України за кордоном 

Сайт www.myukraineis.
org є результатом співро-
бітництва Міністерства за-
кордонних справ, Міністер-
ства інформаційної політи-
ки та організації StratCom.
UA. Сайт є платформою для 
інформування іноземців 
про сучасну Україну та її 
історію.

Кожен охочий українець 
або іноземець може пропо-
нувати свої факти про Укра-
їну та відомих українців у 
режимі онлайн у розділі 
«Add your story». Найкращі 
запропоновані користува-
чами факти будуть розгля-
датися експертною радою і 
додаватися до сайту.

В основу проекту по-
кладено ідею звільнення 
від існуючих кліше і стерео-
типів про Україну.

МЗС запрошує кожного 
популяризувати сайт www.
myukrianeis.org та про-
понувати свої факти про 
Україну.

Українська громада Сербії 
надіслала одяг дітям Донбасу 

Паноррамарр
В Ірландії — готель з номерами 

у вигляді прозорого купола 
На курорті Фін Лох у північноірландському графстві 

Фермана знаходиться незвичайний готель. Його номери 
розміщені в самому серці природи й зовні нагадують миль-
ні бульбашки. Засинаючи в такому номері, гості можуть на-
солоджуватися красою лісу. Стіни й дах невеликих окремих 
будиночків повністю прозорі. У кожному номері для гостей 
передбачені розкішне ліжко з балдахіном, ванна кімната, 
кавоварка, теплий халат, капці та щоденний сніданок.

Директор курорту Джилліан Бір говорить, що було ба-
жання запропонувати туристам щось більше, ніж чотири 
стіни й ліжко.

Переліт 
над Атлантикою 

триватиме 
40 хвилин

Для того, щоб у 1927 році вперше 
перелетіти Атлантичний океан, Чарль-
зу Ліндбергу знадобилося 33 години 
30 хвилин і 30 секунд. У наш час такі 
польоти великих реактивних літаків 
тривають близько шести з половиною 
годин. Надзвуковий літак «Конкорд», 
уже виведений з експлуатації, міг зро-
бити це за три з половиною години.

Канадський інженер Шарлем 
Бомбардьє пропонує новий концеп-
туальний літак. Він теоретично зможе 
перелетіти через Атлантику всього за 
40 хвилин. У його конструкції буде ви-
користана комбінація з трьох техно-
логій для розгону. Зокрема, ракети, 
реактивні двигуни і рейкова електро-
магнітна гармата.

Спочатку повітряне судно буде 
розганятися уздовж спеціальної 
смуги. Цей процес чимось нагадува-
тиме зліт літаків з авіаносця, які роз-
ганяються за допомогою електро-
магнітної катапульти.

Після цього Skreemr запустить 
власні ракетні двигуни, які ще сильні-
ше прискорять його. Реактивні двигу-
ни включаться, як тільки літак досяг-
не надзвукової швидкості. Це дозво-
лить розігнатися йому до швидкостей, 
в чотири рази вищих від швидкості 
звуку.

Skreemr, згідно з проектом, змо-
же перевозити на борту 75 пасажи-
рів. Внутрішні системи судна будуть 
живитися від електрики магнітної 
котушки, а також водневими палив-
ними елементами.

Але Бомбардьє визнає, що поді-
бний літак з’явиться над Атлантичним 
океаном нескоро.

Будинок, опалюваний 
і за рахунок людських відходів

Мешканка Каліфорнії Меган Сепп звела будинок на само-
забезпеченні. Всі відходи людської діяльності, включно з екс-
крементами, перероблятимуться в біогаз, який постачає енер-
гією системи опалення, гарячого водопостачання і кухонну 
плиту.

Проект будинку передбачає, що його власник триматиме 
чотирьох коней. «Вони їдять багато трави і багато випорожню-
ються, і це добре для виробництва біогазу», — говорить Меган.

Система виробляє мінералізовану воду і добриво, яке мож-
на використовувати для поливу прилеглої до будинку території 
площею три гектари.

Звичайно, розрахунок не лише на відходи, а й на іншу аль-
тернативну енергію. Дах житла оснащений фотоелектричними 
панелями і невеликою вітряною турбіною, які забезпечать бу-
динок електроенергією.

Створення будинку обійшлося жінці приблизно в півміль-
йона євро. І ця сума враховує витрати на купівлю землі та зне-
сення старого будинку.

Україна — 
на Євро-2016
Збірна України пробилася на чемпіо-

нат Європи з футболу, який пройде у черв-
ні – липні 2016 року у Франції. За всю іс-
торію незалежної держави Україна лише 
один раз виступала на чемпіонаті світу 
(2006 р.), куди пройшла з першого місця у 
відбірній групі, і один раз — на чемпіонаті 
континенту, але без відбору, як господар 
Євро-2012, разом із Польщею. 

Цього разу команда пройшла відбір-
ний турнір. З нашої групи напряму потра-
пили на Євро Іспанія (двократний і дію-
чий чемпіон Європи) та Словаччина. Але, 
оскільки вперше кількість учасників чем-
піонату збільшено до 24-х, мали шанс і 
команди, що зайняли треті місця в гру-
пах. Чотири пари їх грали стикові матчі. 
Усі попередні спроби України пройти цей 
бар’єр на ЧС чи ЧЄ завершувалися невда-
ло. Тепер уперше рубіж подолано. Наша 
збірна зіграла два стикові матчі зі Сло-
венією: перемога вдома — 2:0 і нічия в 
гостях — 1:1. 

12 грудня в Парижі відбулося жереб-
кування групового етапу чемпіонату Євро-
пи 2016 року.

Результати жеребкування. Група 
А: Франція, Румунія, Албанія, Швейцарія; 
група В: Англія, Росія, Уельс, Словаччина; 
група С: Німеччина, Україна, Польща, Пів-
нічна Ірландія; група D: Іспанія, Чехія, Ту-
реччина, Хорватія; група E: Бельгія, Італія, 
Ірландія, Швеція; група F: Португалія, Іс-
ландія, Австрія, Чорногорія.

Отже, в нашій групі діючий чемпіон 
світу — Німеччина. Також добра знайо-
ма — Польща, яку ми торік двічі обіграли 
у відборі до чемпіонату світу.

Головний тренер збірної — колишня 
зірка київського «Динамо» Михайло Фо-
менко. Основу команди складають гравці 
трьох команд. Це «Динамо» — Ярмоленко, 
Хачеріді, Гармаш, Гусєв, Кравець, Рибал-
ка, Сидорчук; «Шахтар» — П’ятов, Ракиць-
кий, Кучер, Шевчук, Степаненко; «Дніпро» 
— Ротань, Федецький, Селезньов, Зозу-
ля, а також недавній «дніпрянин», нині гра-
вець іспанської «Севільї» Коноплянка і ве-
теран команди Тимощук («Кайрат», Казах-
стан). 

«Динамо» — 
у плей-оф 
Ліги чемпіонів
Уперше після 1999 року київське «Ди-

намо», діючий чемпіон України, вийшло 
до плей-оф (гра на вибування), тобто до 
однієї восьмої фіналу головного футболь-
ного турніру континенту — Ліги чемпі-
онів. Такий результат групового турні-
ру Ліги, де у 8-ми групах, по 4 команди в 
кожній, два переможці проходили далі. У 
нашій групі перше місце зайняла коман-
да «Челсі» (Лондон). Кияни другі й теж ви-
йшли до плей-оф, обігнавши португаль-
ський «Порту». 

Донецький «Шахтар» посів третє міс-
це у своїй групі, в якій переміг грізний 
«Реал» із Мадрида, а другим став теж силь-
ний клуб — паризький ПСЖ. «Шахтар» пе-
рейшов у другий за рангом євротурнір — 
Лігу Європи. Обидва турнірі продовжаться 
весною.

У понеділок відбулося жеребкування 
одної восьмої фіналу Ліги чемпіонів. Ось 
його результати — пари, які зіграють між 
собою по два матчі (вдома і в гостях):

Гент — Вольфсбург.
Рома — Реал.
Парі Сен-Жермен — Челсі.
Арсенал — Барселона.
Ювентус —Баварія.
ПСВ — Атлетико.
Бенфіка — Зеніт.
Динамо — Манчестер Сіті.

Отже, суперником киян є віце-чемпіон 
Англії попереднього чемпіонату.

Матчі одної восьмої фіналу Ліги про-
йдуть у лютому – березні. 

Футбольна панорамаФутбольна панорама

Гривня 
і тарифи

Знаєте, чому ми живемо в не-
нормальному суспільстві? Бо люди 
вже починають нормально ста-
витися до ненормальних речей. 
Невже це нормально, коли наці-
ональна валюта — гривня — за 
якісь місяці обвалюється втричі! 
Це сталося ще торік, але валюту 
так і не вдалося стабілізувати і за 
весь цей рік. І це ще жодного разу 
не вдавалося щодо національної 
валюти, якій наступного року ви-
повнюється рівно 20 років. Шля-
ху назад, від девальвації, ми ще не 
бачили ні 1998 року, коли гривня 
впала з 2-х до 5-ти за долар, ні за 
кілька років, коли впала до 8-ми, ні 
після останнього вже небаченого 
падіння — з 8-ми до 24-х. 

І найсумніше: жодного пояс-
нення від влади, нехай і переси-
паного брехнею. 

Риторичне запитання: чи 
нормальне для нормальної кра-
їни таке зростання тарифів? Це 
коли ціна на газ для населення 
в літній час підвищується в 3,6 
разу, в зимовий — у більш як 7 
разів. А в середньому — у 5 ра-
зів! Тобто це 500 відсотків до по-
передньої ціни, або пряме зрос-
тання на 400 відсотків. І знову — 
жодного путнього пояснення від 
влади. Плюс щоденне подорож-
чання всього підряд.

Декомунізація
При такому наступі на життє-

вий рівень людей важко здійсню-
вати декомунізацію, адже саме 
серед найбідніших верств бідність 
підживлює ностальгію за старими 
часами. Ще й бідкання, що, мов-
ляв, нікуди дівати гроші, як на де-
комунізацію, перейменування, хоч 
насправді це мізерні гроші порів-
няно з тим, що розкрадається.

Тому якось опиняються в затін-
ку деякі дійсно революційні кроки 
держави з очищення суспільства 
від тоталітаризму. Йдеться про 
ухвалені у квітні парламентом за-

кони про декомунізацію: перейме-
нування населених пунктів і топо-
німіки, вшанування борців за не-
залежність і демократію, відкрит-
тя засекречених раніше архівів. От 
би ще владі, її засобам масової ін-
формації активніше роз’яснювати 
тему декомунізації. Тут би долучи-
тися й недержавним ЗМІ, які все 
ще мляво говорять на цю тему. 
Сподіваймося, до цього долучить-
ся і реформована місцева преса, 
а ухвалений недавно закон про 
її роздержавлення — таки ж ще 
один із рішучих кроків на шляху де-
мократії. 

* * *
А Новоріччя все ближче. І ми 

чекаємо його, бо це — надія на все 
добре. А надія в людини — вічна.

Петро АНТОНЕНКО

і і

Живемо надією1
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№ 1, 11.02.2012: 
Володимир В’ятрович. Чорнобиль: запланована 
трагедія. 
Вахтанг Кіпіані. Таємниці «Майстра і Маргарити».

№ 2, 25.02.2012:
Юрій Луценко. Останнє слово в суді. 
Петро Антоненко. Нобелівські лабіринти України. 
Вахтанг Кіпіані. «Олександр Довженко: розсе-
кречені документи спецслужб».

№ 3, 17.03.2012:
Вахтанг Кіпіані. «Гибель империи: уроки для 
современной России». 
Вахтанг Кіпіані. Червоні партизани України. 
Правда про радянське підпілля. 

№ 4, 7.04.2012: 
Вахтанг Кіпіані. «Кредит на революцію. План 
Парвуса».
Петро Антоненко. Горбачов: часи перемін.
Агата Крісті — королева детективу. 

№ 5, 22.04.2012:
Петро Антоненко. Погром Андріївського узвозу.
Василь Овсієнко. КДБ проти дисидентів. 
Агата Крісті. Свідок звинувачення. Оповідання. 
(У №№ 5 – 7).

№ 6, 5.05.2012:
Юрій Гаврилюк. Акція «Вісла» — останній акт 
українсько-польської трагедії.

№ 7, 19.05.2012:
Вахтанг Кіпіані. «Были и небыли нашего футбола»,
Володимир В’ятрович. Комуністичний режим 
проти культури.
Як руйнували Московський Кремль. 
Петро Антоненко. Поле крові.

№ 8, 2.05.2012: 
Батурин: незгасна пам’ять. 

№ 9, 27.06.2012: 
Ігор Голод. Остап Вишня — «найбільш знаковий, 
після Шевченка, поруч із Леніним».
Володимир Володько. Ідеолог Прокопович. (Цикл 
«Українці, які творили історію») 

№ 10, 14.07.2012: 
Як боролися з українською мовою.
Володимир Володько. Універсальний бюрократ 
Безбородько.
Петро Антоненко. О сьомій, після роботи. 
Оповідання. 

№ 11, 4.08.2012:
Юрій Стадниченко. Сучасні Герострати. 
Вахтанг Кіпіані. «Сам пишу, сам цензурую, сам ви-
даю, сам поширюю і сам відсиджую за це».
Ярослав Тинченко. Життя після Крут. 
Володимир Володько. Кочубей: реформатор без 
реформ.

№ 12, 29.09.2012: 
Остап Козак. Угорщина, 1956 рік: свобода, роз-
топтана радянськими танками. 
Віктор Мироненко: «Часи перемін приносять нам 
свободу духу».

№ 13, 26.10.2012: 
Володимир В’ятрович: «Ми знову провалюємося 
в минуле», 
Музей рідкісної книги в Ніжині потребує підтримки. 
Сергій Вірко. Паралелі віків.
Вахтанг Кіпіані. Українська мова в першій поло-
вині ХХ століття. 
Олександр Скрипник: «Скарби Махна вже під 
водами Дніпра». 

№ 14, 17.11.2012:
Роман Рекевчук. Чотирьохсотлітня амнезія. 
Чапаєв, як і Щорс, був знищений своїми ж, 
червоними.
О. Генрі. Останній листок. Оповідання. 

№ 15, 15.12.2012: 
Петро Антоненко. Десятинну знову штурмує орда. 
Кирило Галушко: «Колиска трьох народів здрев-
нює історію Росії за наш рахунок».

№ 16, 23.02.2013:
Сергій Гірік. Наук-поп як зброя проти псевдонауки. 

№ 17, 13.04.2013: 
Володимир Рапопорт. Крах Радянського Союзу. 
(У №№ 17, 18).

№ 18, 27.04.2013: 
Петро Антоненко. Чорнобиль: 27 років балачок 
про «ліквідацію наслідків аварії».

№ 19, 25.05.2013: 
Юрій Шаповал. Гітлер, Сталін і Україна: безжаль-
ні стратегії. 

№ 20, 17.08.2013: 
Андрій Пишний. Влада приторговуватиме 
українцями. 

№ 21, 7.11.2013: 
Олександр Ясенчук. Іван Ремболович — Сівер-
ський Рембо, «комендант партизанів». 
Виступ Рябченка — одне з наймасовіших по-
встань селян напередодні Голодомору. 

№ 22, 5.12.2013: 
Україна повстала, бо замість Європи — кров на 
Майдані.

№ 23, 11.01.2014: 
Хроніка Єврореволюції в Україні.
Євген Населевець. Чернігівщина буремна: Бра-
ницький повстанський комітет. 

№ 24, 31.01.2014: 
Євроеволюція України. 
Юрій Мицик. Історія і сучасність українського 
православ’я.
Наталія Саєнко. Підземний світ Батурина.
Ірина Костенко. Хто руйнував Київ у період Дру-
гої світової? 
Олександр Ясенчук. Новгород-Сіверщина у вогні 
селянських повстань. 
Стріла поетичного слова. Унікальна антологія 
української поезії.
Гі де Мопассан. Коштовності. Оповідання.

№ 25, 13.02.2014: 
Андрій Топчій. Повстанню проти Скоропадського 
сприяли німці.
Іван Патриляк. «Українське питання» напередодні 
Другої світової війни. 
Євген Населевець. Анархо-махновський 
пов стан  ський рух у 1919 – 1921 рр. 
О. Генрі. Дари волхвів. Оповідання.

№ 26, 27.02.2014: 
Очищення Майданом. 
Сергій Леп’явко. Коротка історія Чернігова. 
(У №№ 26 – 32).

№ 27, 13.03.2014: 
Петро Антоненко. Крим — це діагноз для Кремля: 
Росія хвора на шовінізм. 
Вахтанг Кіпіані. Примара інтернаціоналізму. 
Володимир Орлов. Горіла свічка. Оповідання 
(в оригіналі, білоруською мовою). 

№ 28, 27.03.2014: 
Петро Вольвач. Росія довела Крим до злиднів і у 
1954 році передала рятувати його Україні. 
Тарас Чухліб. Стародубщина — давня українська 
земля. 
Вторгнення радянських військ у Чехословаччину. 
1968 рік. 
Олександр Булига. Літописці Русі-України. 

№ 29, 10.04.2014: 
Микола Сядристий: «Природа тоталітаризму од-
накова — чи це фашизм, чи комунізм». 
Самвидав — феномен тоталітарного суспільства. 
Александр Солженицын. Письмо IV Всесоюзному 
съезду Союзу советских писателей. 
Олександр Булига. Козакам без писаря — як без 
гетьмана.

№ 30, 24.04.2014:
Габріель Гарсіа Маркес. Кохання під час холери 
(уривок з роману). Цитати з творів Маркеса.
УГВР: підпільний уряд і парламент, який керував УПА.
Український самвидав. Заборонена поезія Воло-
димира Сосюри, Ліни Костенко, Василя Симонен-
ка, Миколи Холодного.

№ 31, 15.05.2014: 
Панські полювання ХХІ століття. 
Петро Антоненко. Алея героїв? Катів? Жертв? 
Олександр Ясенчук. Лівобережні повстанці Ки-
ївщини і Чернігівщини: їх порівнювали з Махном.
Карел Чапек: мудрий провидець Чехії і Європи.

№ 32, 29.05.2014:
Іван Плющ: «Націю творять душа, серце, слово, віра». 
Володимир Єрмак. Олешнянське гончарне коло. 
Олесь Кульчинський. Фраза про «примус до миру» 
— з давньотюркського документа. 
Ярослав Гашек. Розмова з гордицьким градона-
чальником. Оповідання.

№ 33, 12.06.2014:
Віталій Шевченко: «Ми в боргу перед нашою іс-
торією».
Польща: 25 років нової історії.
Євген Євтушенко. Про поета. Лист Євтушенка. 
Добірка віршів, в оригіналі, російською.

№ 34, 26.06.2014: 
Сергій Стефанко. Звідки взявся «народ Донбасса».
Данило Яневський. Загублена історія втраченої 
держави. (У №№ 34 – 38).
Петро Антоненко. «Стамбул-Константинополь». 
Оповідання. (У №№ 34 – 35). 

№ 35, 17.07.2014: 
У тенетах бездержавності. Діалог про історію 
України і Польщі.
Всеволод Ганцов. Мова і доля.

№ 36, 7.08.2014: 
Олександр Кучерук. Фашистська Росія. 
Владимир Солоухин. Читая Ленина. (У №№ 36 – 37). 

№ 37, 28.08.2014: 
Олександр Аргат. Утрачена армія здобутої держави. 
Тетяна Огаркова. Життя європейців: соціальна 
політика Швеції. 
Іван Багряний: на лінії найбільшого опору.

№ 38, 11.09.2014: 
Олександр Салтан. «Золота комора» менського 
сотника Сахновського.
Михайло Коцюбинський: 150-річчя. 
Олександр Довженко: 120-річчя. 
Володимир Фриз: «Нація не хвора, але про 
здоров’я дбати треба».

№ 39, 25.09.2014: 
Олександр Іщук. Фашизм Росії і Німеччини. 
Володимир Маслійчук. Григорій Гуляницький — 
той, хто забезпечив перемогу під Конотопом. 
Петро Антоненко. Від Рюрика до Миколи ІІ. На 
престолах Києва й Москви. Історичне досліджен-
ня. (У №№ 39 – 57).
Петро Седень. У наркотичному чаду. (Цикл 
інтерв’ю лікаря). 
Агата Крісті. Котедж «Соловей». Оповідання. (У 
№№ 39 – 41).

№ 40, 9.10.2014: 
Лев Шлоссберг. Приказано лгать. 
Олекса Пекур. Досвід європейського життя від 
міст-побратимів майже європейському Чернігову. 
Володимир Чистілін. Про Юрія Шевельова.
Петро Седень. «Наливаймо, браття…» А навіщо? 

№ 41, 23.10.2014: 
Данило Яневський. «Проект Україна». Відомі істо-
рії нашої держави. 
Петро Седень. Обкурені тютюновим димом.

№ 42, 6.11.2014: 
Тетяна Огаркова. Життя європейців: комфортне 
місто — приклад Копенгагена. 
Иван Бунин. Окаянные дни. (З архіву самвидаву). 
25 років ліквідації тоталітарних комуністичних 
режимів у Європі. 
Пам’ятники Леніну, ленінцям та іншим, які мали 
бути демонтовані на Чернігівщині ще 1992 року, 
згідно з рішенням обласної влади. Повний список. 
Ярослав Гашек. Слідами вбивці. Оповідання.

№ 43, 20.11.2014: 
Роман Безсмертний: «Чвари завдали нам надто 
багато бід». 
Тетяна Огаркова. Життя європейців: польська 
гміна Грубешів. Фінанси та співпраця з ЄС. 
Крах комуно-радянської імперії СРСР. (У №№ 43 – 47). 

№ 44, 4.12.2014: 
Василь Овсієнко. День народження Української 
Гельсінської групи. КДБ салютує уламками цегли.

№ 45, 18.12.2014: 
Загадкові споруди, походження яких люди готові 
приписати інопланетянам.
Сергій Білокінь. Доля членів Центральної Ради в 
СРСР. (У №№ 45 – 47). 
Марк Твен, мудрий гумор із сумною іронією. 

№ 46, 8.01.2015: 
Іван Багряний завойовує інформаційний простір. 
Прихована правда про Афганістан.
Буало-Нарсежак. Докори сумління. Оповідання.

№ 47, 22.01.2015
Повстанці Сосницького і Менського районів.
Стефан Цвейг — майстер психологічної прози.

№ 48, 5.02.2015: 
Петро Антоненко. Окуповані ідолами. Чиї «герої» 
на Алеї Героїв Чернігова? 
Сергій Бутко. Осип Твердовський з Ніжина — 
герой Крут, борець за волю України. 
Музеї і заповідники Чернігівщини. Просвітниць-
кий проект. (Публікації протягом півріччя).
Людмила Гриневич: «Ще в 1930-му проти влади 
повстав 1 млн українців». 
Микола Клочко — поет, прозаїк з Ічнянщини. 
Оповідання.

№ 49, 19.02.2015: 
Григорій Самойленко, Олександр Самойленко. 
Ніжин — європейське місто. (У №№ 49 – 54).
Карел Чапек. Ворожка. Оповідання. 

№ 50, 5.03.2015: 
Смерть Анатолия Собчака — тайна остаётся.
Олександр Олійник. Герой війни без переможців. 
(Невідоме про Щорса).
Володимир Орлов. Вова Цимерман. Оповідання. 
(В оригіналі, білоруською мовою). (У №№ 50, 51). 

№ 51, 19.03.2015:
Ольга Клінова. «Если вместо головы снаряд…». 
Як формувалась ідентичність Донбасу. 
Олег Стецишин. «Серед українців мало було ка-
пітулянтів». Як і для чого КДБ УРСР стежив за 
дисидентами.

№ 52, 2.04.2015: 
Перебудова: 30 років дороги.
Николай Нароков. Мнимые величины. Уривки з 
роману. (З архіву самвидаву).
Золотий фонд української естради. Композитори, 
поети, співаки, ансамблі. Просвітницький про-
ект. (Протягом року). 

№ 53, 16.04.2015:
Ростислав Пилявець. Чорна піхота. Скільки «чор-
носвитників» знищив Сталін? 
Еріх Марія Ремарк: письменник втраченого поко-
ління, війни і кохання. 
Євгенія Яніщиц. Поезія. В оригіналі, білоруською. 
(У №№ 53, 54). 

№ 54, 7.05.2015:
Дар’я Каленюк. Розкрадена держава.
Біла Панна і Чорний Монах Гольшанського замку. 
Білорусь сусідня і братня. 
Пам’ять про трагедію людства. 
Гі де Мопассан. Денщик. Оповідання.

№ 55, 21.05.2015:
Доповідь Нємцова: Путін. Війна. (У №№ 55, 56). 
Депортація. Виселення кримськотатарського на-
роду — ще один злочин комуністичного режиму.
Станіслав Стемпєнь. Львівський період життя 
Симона Петлюри.

№ 56, 4.06.2015: 
Усе про декомунізацію.
Буало-Нарсежак. Коло замкнулося. Оповідання. 

№ 57, 18.06.2015: 
Олена Наумова. Український самвидав: підпільна лі-
тература як спротив тоталітаризмові. (У №№ 57 – 59). 
Сергій Горобець. Радянська тактика «випаленої 
землі» на українських землях у 1941 році. 
Олександр Македонський. (Видатні особи світо-
вої історії).
Петро Антоненко. Вербові калачики. Оповідання. 

№ 58, 9.07.2015: 
Чи існував юридично Радянський Союз?
Аліна Мідько. Чернігівщина в час нацистської 
окупації. 
Борис Домоцький. Новгород-Сіверський — євро-
пейське місто. (У №№ 58 – 61 і 63 – 65). 
Ярослав Гашек. Поневіряння виборця. Оповідання. 

№ 59, 23.07.2015: 
Унікальні села України. 
Петро Антоненко. Таємниця і таїна «Тихого Дону».
Всі лауреати Нобелівської премії з літератури. 

№ 60, 6.08.2015: 
Як українці добували газ для СРСР, насамперед Росії.
Петро Антоненко. Краків: у серці історії та культури. 
Поезія лауреатів премії імені М. Коцюбинського. 
(Просвітницький проект, який триває).

№ 61, 20.08.2015: 
Олександр Зінченко. Незалежність № 1: коли 
Грушевський її оголосив, чому Винниченко сумні-
вався, а Єфремов був проти.
Олександер Колянчук. Українські емігранти в 
польській науці і культурі. (У №№ 61 – 63). 
Буало-Нарсежак. Анонімник. Оповідання. 

№ 62, 3.09.2015: 
Віктор Бобиренко. Як народні обранці крадуть 
народні гроші.
Іван Багряний. Чому я не хочу повертатися в СРСР?
Сергій Горобець. Хроніка війни більшовиків з на-
родом на Чернігівщині. (Просвітницький проект, 
який триває).
Дмитро Сінченко. Чому Росії не існує, або Хто 
власник землі під Москвою?
Кость Москалець. Бахмач Пасажирський. Опові-
дання.

№ 63, 24.09.2015: 
Особистості, винаходи і ремесла України, які вра-
зили світ. 
Сергій Горобець. Микола Щорс і його дружина — 
чекістка Фрума Хайкіна. 
О. Генрі. Винарня і троянда. Оповідання. 

№ 64, 8.10.2015: 
Євген Захаров. Дисидентський рух в Україні. 
(У №№ 64, 65).
25-а річниця Революції на граніті. 

№ 65, 22.10.2015:
Роман Бжеський. Створення братства самостій-
ників у Чернігові.
Борис Олійник. Поезії. 

№ 66, 5.11.2015: 
Ігор Коцюбинський. Невтомний у вшануванні 
Михайла Коцюбинського.
Леніна засліплювала власна яскравість. 
Петро Антоненко. Феномен Тарапуньки і Штепсе-
ля: сатира в країні без сатири.
Юрій Цезар. (Видатні особи світової історії). 

№ 67, 19.11.2015: 
Олександер Шокало. Мішель Терещенко. Добро-
чинство проти безчинства. 
Петро Антоненко. Освідчення Польщі. (У №№ 67, 68). 
Леся Бондарук. «Українці завжди були найактив-
нішими бунтарями серед ув’язнених».
«Таємниця письменницьких шухляд: детективна 
історія української літератури».

№ 68, 3.12.2015:
Петро Антоненко. Розкріпачення преси.
Люди правди. Ті, хто говорив світу про Голодо-
мор. (Просвітницький проект, який триває). 
Іван Франко. Що таке поступ? (Архів українсько-
го самвидаву). 

Подаємо найбільш важливі публікації нашої газети за майже 4 роки її виходу, а загалом 
тут надруковано сотні цікавих матеріалів. Цей список буде корисний тим, хто цікавиться на-
шою історією, літературою, та й усім читачам, які захочуть знайти ці публікації. Попередні 
номери газети можна прочитати в нашому кореспондентському пункті — культурно-мис-
тецькому центрі «Інтермеццо» (Чернігів, вул. Шевченка, 9), а також в обласній бібліотеці ім. 
Короленка, районних бібліотеках.

Це надруковано в  нашій газеті «Світ-інфо»
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Історичні 
передумови 

Заборона на читання певних 
книг з’явилася на Русі, починаючи 
від хрещення Русі (перший «Список 
відречених книг», що зберігся, дату-
ється 1073 роком).

Власне цензура, спочатку релі-
гійна, а потім і світська, існувала в 
Росії від другої половини XVI століт-
тя, коли з’явилося книгодрукуван-
ня. До останньої чверті XVIII століття 
фактично існувала монополія дер-
жави на друк книг. 

Незважаючи на всі перепони, в 
1901 – 1916 роках у Росії друкува-
лося 14 тисяч періодичних видань, з 
них 6 тисяч — у Петербурзі й Москві. 
Цензура в дореволюційній Росії була 
суворою, але в Радянському Союзі 
вона стала всеосяжною.

Введення цензури 
в Радянській Росії 
Жорстка цензура була введена 

більшовиками незабаром після за-
хоплення влади. Були захоплені дру-
карні, припинено друкування «бур-
жуазних» газет. 

Уже 27 жовтня (9 листопада) 
1917 року Раднарком видав «Декрет 
про пресу», відповідно до якого за-
кривалися газети, невгодні владі. На 
підставі Декрету від жовтня 1917-
ого по червень 1918-ого були закри-
ті або припинили існування більше 
470 опозиційних газет.

28 січня 1918 року Раднарком 
ухвалив декрет «Про революційний 
трибунал преси», згідно з яким за 
«контрреволюційні виступи» накла-
далися різні покарання — від штра-
фу і закриття газети до позбавлення 
політичних прав або свободи. 

4 березня 1918 року було ухва-
лено Постанову РНК «Про контроль 
у кінопідприємствах», що підпоряд-
кувала приватний кінематограф міс-
цевим Радам, а в серпні 1919 року 
вся фото- і кінопромисловість була 
націоналізована.

У 1918 – 1919 роках конфіс-
кували всі приватні друкарні й па-
перову промисловість — таким чи-
ном, жоден орган друку вже не міг 
з’явитися без дозволу уряду. Юри-
дична основа для цього була під-
ведена в Конституції РРФСР 1918 
року, згідно з якою свобода слова 
гарантувалася тільки робочим і бід-
ному селянству, але не всім іншим 
класам суспільства.

Комуністична партія, що прави-
ла в СРСР, проголошувала «соціаль-
но-політичну і ідейну єдність суспіль-
ства», а ідеологічний плюралізм від-
кидався в принципі.

Централізація 
цензури

У 1920-ті роки розрізнені органи 
цензури були централізовані. Голо-
вним із них став «Головліт» — Голо-
вне управління у справах літерату-
ри і видавництв. Створена в ці роки 
система цензури виявилася настіль-
ки ефективною, що проіснувала без 

принципових змін до самого розпа-
ду Радянського Союзу.

Упродовж цього періоду цензур-
ні обмеження посилювалися. Відбу-
валося впровадження співробітни-
ків ОДПУ в середовище літераторів 
для виявлення і припинення публі-
кації «антирадянських» творів. Одні-
єю з перших жертв цензури став Ми-
хайло Булгаков. Крім того, заборо-
нялося поширювати інформацію про 
Соловецькі концтабори, про аварії 
потягів, звіти про засідання Комісії 
у справах неповнолітніх, відомості 
про страйки, масові антирадянські 
виступи, маніфестації, про безлад і 
хвилювання та багато чого іншого.

Були взяті під контроль реперту-
ари театрів, лекції в сільських клу-
бах і навіть стінгазети.

1925 року ввели заборону на пу-
блікацію інформації про самогубства 
і про випадки божевілля на ґрунті 

безробіття і голоду; не можна було 
писати «про зараженість хліба довго-
носиком, кліщем та іншими шкідника-
ми, щоб уникнути паніки і зловмисно-
го тлумачення цих відомостей».

У 1929 році Головліт наказав на-
віть погоджувати з його органами 
проведення танців.

Формально Головліт підкоряв-
ся Наркомосвіти, а від 1946 року 
— Раді Міністрів СРСР, але фактич-
но цензура від перших днів конт-
ролювалася партійними органами. 
Кандидатуру керівника Головліту за-
тверджував ЦК Комуністичної партії.

Після утворення СРСР Головліт 
організував місцеві структури.

9 лютого 1923 року в рамках Го-
ловліту був створений Головреперт-
ком для контролю за всіма видовищ-
ними заходами.

У 1925 році під грифом «Цілком 
таємно» Головліт випустив перший 
«Перелік відомостей, що становлять 
таємницю і не підлягають поширен-
ню з метою охорони політико-еконо-
мічних інтересів СРСР». Текст першо-
го списку мав 16 сторінок і містив 96 
пунктів. Окрім переліку, випускали-
ся циркуляри із вказівкою щодо за-
боронених тем. Їхня кількість швид-
ко зростала. У документі, з яким 
працювали цензори в останні роки 

існування СРСР, налічувалося 213 
параграфів, у кожному з них — по 5, 
6, а то й 12 пунктів.

Надалі з’явився термін «залітува-
ти» — завірити в цензора Головліту, 
отримати дозвіл на публікацію. «Лі-
туванння» проходили всі книги, жур-
нали, сценарії кінофільмів. Невгодні 
владі фрагменти вилучалися, що час-
то погіршувало художню цінність тво-
ру. Оригінальні і творчі знахідки мо-
гли бути представлені цензурою як 
натяки на помилки існуючої влади, 
замасковану критику або сатиру.

«Без дозвільної візи органів Го-
ловліту не міг з’явитися жоден дру-
кований твір, що має хоч би відтінок 
вербального сенсу, — аж до пошто-
вої марки, візитної картки, сірнико-
вої наклейки і запрошення». (Арлен 
Блюм, «Радянська цензура в епоху 
тотального терору»).

7 березня 1927 року начальник 

Головліту Лебедев-Полянський по-
дав до Оргбюро ЦК ВКП (б) доповід-
ну записку про роботу організації. У 
ній, зокрема, було сказано: «У галузі 
художньої літератури, з питань мис-
тецтва, театру і музики ліквідовува-
ти літературу, спрямовану проти ра-
дянського будівництва. Літературу з 
питань філософії, соціології, яскраво 
ідеалістичного напряму не дозволя-
ти, пропускаючи лише в обмежено-
му накладі класичну літературу і нау-
кового характеру. Можна і необхідно 
проявляти суворість стосовно до ви-
дань з буржуазними художніми тен-
денціями літераторів».

13 квітня 1928 року постановою 
Раднаркому був створений єдиний 
орган для керівництва всією сфе-
рою культури — Головмистецтво. 

Поява радіо
Практично одночасно з появою 

регулярного радіомовлення 1924 
року з’явилася і система цензури ра-
діопередач. Вона була закріплена 
остаточно  1927 року наказом по ак-
ціонерному товариству «Радіопереда-
чі», відповідно до якого всі передачі 
повинні були мати заздалегідь підго-
товлений і завірений цензурою текст.

1928 року роботу «Радіопере-
дач» визнали неефективною, і то-

вариство  ліквідували. У січні 1933 
року був створений Всесоюзний ко-
мітет з радіофікації і радіомовлення 
при Раді Народних Комісарів СРСР.

Створення 
спецхранів 

На початку 1920-их років роз-
горнулося масове очищення біблі-
отечних фондів від «ідейно чужої» 
літератури. Активною діячкою цієї 
кампанії була дружина Леніна Надія 
Крупська.

Спочатку книги просто знищува-
лися, але до 1926 року у великих бі-
бліотеках створили так звані «спец-
храни» — відділи, куди за розпоря-
дженням цензурних органів поміща-
ли книги і періодичні видання, які, на 
думку цензури, можна було надава-
ти тільки за спеціальним дозволом. 
У томі, що вийшов у листопаді 1926 

року, «Положенні про СХ у бібліотеці» 
було сказано, що до складу спецзбе-
рігання слід включати:

– літературу, яка вийшла в СРСР і 
вилучена із загального користування;

– зарубіжну російську літера-
туру, що має наукове або політичне 
значення;

– видання, які передаються ін-
шими установами в публічну бібліо-
теку на особливе зберігання.

Перші спецхрани в найбільших 
бібліотеках створювалися на базі іс-
нуючих ще до революції «секретних 
відділень» із досить незначною кіль-
кістю вилучених книг. Масштаби ра-
дянських спецхранів були просто ве-
летенськими: в деяких з них до кінця 
1980-их знаходилося до півмільйо-
на книг і періодичних видань.

Надалі склад літератури, що під-
лягала передачі до спецхранів, по-
стійно поповнювався і деталізував-
ся. Передачі до спецхранів підлягали 
твори репресованих авторів. Особли-
во упередженої оцінки зазанавали 
іноземні друковані видання. До числа 
закритих для загального використан-
ня належали більше 400 провідних 
політичних західних газет і всі видан-
ня емігрантів незалежно від змісту.

Будь-яка іноземна література ді-
лилася на дві великі категорії: для 
загального користування — до від-

критого поширення в магазини, бі-
бліотеки і т. д. і до закритого для за-
гального користування. При цьому 
згодом виділили чотири рівні досту-
пу до літератури закритої категорії: 
«1с» «2с», «3с» і «4с».

Рівень доступу «1с» мали спец-
храни ЦК ВКП (б) (ЦК КПРС), органів 
держбезпеки, Бібліотеки імені Лені-
на. Спецхрани нижчого рівня отри-
мували вже не всю літературу. На-
приклад, до фондів категорії «4с» 
(це, приміром, спецхран Академії 
наук СРСР) потрапляла тільки чверть 
літератури, що надходила в країну і 
була заборонена до загального ко-
ристування. До середини 1960-их 
років у спецхрані РАН перебували 
24433 одиниці зберігання.

Позначку про рівень доступу 
проставляв цензор Головліту. 

Спеціальне дослідження літера-
тури, яка опинилася в спецхрані Бі-

бліотеки імені Леніна, виявило такі 
групи видань:

1. Російські видання кінця XIX – 
початку XX століття і російська ра-
дянська література таких авторів, як 
Анна Ахматова, Осип Мандельштам, 
Михайло Булгаков, Ігор Сіверянин, 
Олексій Ремізов, Федір Сологуб і т. п.

2. Зарубіжна література XX сто-
ліття, яка рідко публікувалася в 
СРСР; такі автори, як Марсель Пруст, 
Джон Дос Пассос та інші.

3. «Тамвидав», або роботи забо-
ронених росіян і радянських авто-
рів, видані за кордоном (Олександр 
Солженіцин, Борис Пастернак, 
В’ячеслав Іванов та ін.)

4. Книги релігійного змісту (Бі-
блія, Коран, Талмуд); роботи росій-
ських релігійних філософів.

5. Книги західних філософських 
напрямів і психології.

6. Радянські і зарубіжні видан-
ня із семіотики, структуралізму і т. п. 
(книги Юрія Лотмана, Михайла Бах-
тіна, Бориса Эйхенбаума).

Окрім цього, до спецхрану надхо-
дила і наукова література з біології, 
ядерної фізики, психології, соціології, 
кібернетики, генетики. Також фонд 
містив літературу, яка надходила до 
бібліотеки з різних радянських уста-
нов та інститутів із грифом «для служ-
бового користування» — переважно 
з техніки, економіки, статистики.

Охорона державної 
таємниці

13 жовтня 1921 року Декретом 
СНК був затверджений «Перелік ві-
домостей, що становлять таємницю 
і не підлягають поширенню». Відо-
мості поділялися на дві групи — вій-
ськового і економічного характеру. 
30 серпня 1922 року Секретаріат ЦК 
РКП (б) ухвалив постанову «Про по-
рядок зберігання і руху секретних до-
кументів». Цим документом уперше 
передбачалося створення секретних 
частин в установах для організації і 
ведення секретного діловодства.

Далі буде

Цензура в СРСР
Цензура в СРСР — контроль радянських і партійних органів над 

змістом і поширенням інформації, в тому числі друкованої продук-
ції, музичних і сценічних творів, витворів образотворчого мисте-
цтва, кінематографічних і фотографічних творів, передач радіо і 
телебачення, з метою недопущення всіх джерел інформації, аль-
тернативних офіційним, обмеження або недопущення поширення 
ідеї і даних, які вважалися владою шкідливими або небажаними.

Нарком внутрішніх справ Микола Єжов був заарештований і розстріляний. Цензура відредагувала фотографію, де Єжов стояв поряд зі Сталіним. 

ЯК  «РЕТУШУВАЛИ»  ІСТОРІЮ. Один із керівників Союзу боротьби за звільнення робочого класу Олександр Малченко 
зник із фотографії групи соратників Леніна після арешту 1929 року.
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Люди правди: ті, хто говорив світу про Голодомор

Йоган Людвіг Мовінкель 
(1870 – 1943) виніс питання Го-
лодомору на розгляд Ради Ліги 
Націй.

Народився в Бергені (Норве-
гія), пройшов усі політичні щаблі від 
члена міської ради до мера міста й 
депутата, голови норвезького пар-
ламенту. Обіймав посади міністра 
торгівлі та іноземних справ. Тричі (у 
1924 – 1926, 1928 – 1931 і 1933 
– 1935 рр.) був прем’єр-міністром 
Норвегії. Успішний бізнесмен, при-
хильник економічного об’єднання 
європейських країн на основі зони 
вільної торгівлі. Противник нацис-
тів. Із окупацією Норвегії був зму-
шений емігрувати до США.

У 1933-му Йоган Людвіг Мовін-
кель обіймав посаду Голови Ради 
Ліги Націй, що надавало йому право 
в будь-який момент скликати її засі-
дання. Тому зусилля українських ор-
ганізацій, що намагалися привер-
нути увагу світу до Голодомору, були 
спрямовані на те, аби переконати 
Мовінкеля: в Україні лютує штучний 
голод, і необхідно вжити заходів для 
допомоги.

Матеріали йому передавали 
Український громадський комітет 
рятунку України, Конференція това-
риства колишніх комбатантів, укра-
їнські депутати Польського сейму, 
керівник надзвичайної дипломатич-
ної місії уряду УНР у Франції Олек-
сандр Шульгин, Об’єднаний комітет 
міжнародних жіночих організацій. 
Таке дипломатичне бомбардуван-
ня разом із дипломатичним талан-
том Мілени Рудницької, яка викону-
вала роль переговорника від укра-

їнських організацій, переконали 
Мовінкеля підтримати «українську 
позицію». Ймовірно, певну роль ві-
діграло знайомство Мовінкеля із 
Фрітьофом Нансеном, першовід-
кривачем й організатором допомо-
гової акції для голодуючих в УСРР у 
1921 – 1923 рр.

29 вересня 1933 р. у Женеві 
відбулося засідання Ліги Націй за 
участі 14 держав. Мовінкель чоти-
ри рази брав слово, щоб перекона-
ти представників країн-учасниць у 
важливості допомоги жителям ра-
дянської України. Проте його за-
клик не був підтриманий. Ірландія, 
Італія, Німеччина й Норвегія під-
тримали надання допомоги УСРР, 
але 10 країн, у тому числі постій-
ні члени Ради — Великобританія, 
Франція і Японія — висловилися 
проти. Урешті-решт вирішено пере-
дати українську справу на розгляд 
Міжнародного комітету Червоного 
Хреста, перед яким особисто клопо-
тав Мовінкель. У свою чергу, Черво-
ний Хрест звернувся до радянсько-
го уряду із пропозицією дати згоду 
на організацію міжнародної допо-
моги для голодуючих в УСРР. У груд-
ні 1933 р. надійшла відповідь із Мо-
скви: жодного голоду в УСРР і на Пів-
нічному Кавказі немає.

І хоча спільна резолюція на за-
сіданні Ради Ліги Націй не була 
ухвалена, сам факт скликання за-
сідання був великим успіхом україн-
ського руху у справі допомоги Укра-
їні, адже таким чином питання по-
рушувалося на високому міжнарод-
ному рівні, й фактично визнавалася 
наявність голоду як проблеми, що 
потребувала вирішення.

Із цього приводу Мілена Руд-
ницька писала: «Думаю, що всіх моїх 
земляків, які працюють у комітетах 
рятунку голодної України, огортає 
часто пригноблююче почуття без-
порадності і безнадійності. Завдан-
ня рятункової акції у тому, щоб не-
сти допомогу голодуючому населен-
ню України. Але як це зробити, коли 
радянський уряд заперечує факт го-
лоду? Чи можна манити себе наді-
єю, що більшовики дадуть свою зго-
ду на міжнародну допомогову акцію 
і посередньо самі ствердять перед 
світом свою політику винищування 
голодом України?»

Нестор 
Білоус

«Нестор-літописець Голодомору» 
— називає селянина Нестора Білоу-
са (1889 – 1972 рр.) із села Леб’яжого 
Печенізького (нині Чугуївського) ра-
йону Харківської області дослідни-
ця Ніна Лапчинська. Маючи три кла-
си церковно-парафіяльної школи, від 
1911-го до 1934 років вів щоденник. 
Його виявлено в галузевому архіві 
СБУ й опубліковано лише нещодавно.

Білоус занотовував особисті речі 
— одруження, народження дітей, опи-
сував події із життя села під час Укра-
їнської революції 1917 – 1921 ро-
ків, першого голоду 1921 – 1922-го 
та НЕПу. Однак найбільше уваги при-
ділив колективізації та розкуркулен-
ню, грабіжницьким хлібозаготівлям і 
спротиву селянства, Голодомору 1932 
– 1933 років. Робив по кілька записів 
щомісяця.

Щоденник Нестора Білоуса є своє-
рідною хронікою репресій проти укра-
їнських селян з боку більшовицької 
влади і наступу жахливого голоду в 
Леб’яжому. Деякі з тодішніх записів:

«8/IV-33. Люди мрут с голоду всех 
возрастов, а в особенности дети очень 
мрут, в некоторых семействах вымерли 
все малые дети от грудных и годов до 
10-ти».

«17/IV-33. На сегодняшний день хо-
ронить 11 душ умерших из голода».

«20/V-33 г. Ежедневно мрут люди 
из голоду. Сельсоветом назначена са-
нитарная комиссия для уборки тру-
пов и похорон их, потому что хоронить 
тех людей некому, так тепер сельсовет 
выгоняет людей и роют большую яму 
душ на 10 и тогда зарывают. Много лю-
дей взрослых и детей, как посмотришь, 
так это живые мертвецы».

«31/V-33 г. Дожди идут все время 
уже две недели и большие очень, по-
лоть уже надо край, но невозможно. А 
люди мрут своїм чередом».

Про те, що Нестор Білоус «щось там 
постійно пише», було відомо майже 
всьому селу. Щоденник відкрито лежав 
на припічку. 1937 року Білоуса, який 
був тоді колгоспним сторожем, арешту-
вали. Його визнали винним у тому, що 
«неоднократно в разговорах с члена-
ми колхоза «Красный колос» прово-
дил контрреволюционную агитацию 
и вел дневник, куда записывал свои 
контрреволюционные мысли». Вилу-
чений щоденник став одним із голо-
вних доказів його «контрреволюційної 
діяльності». 

28 листопада 1937 року спецколе-
гія Харківського облсуду засудила Не-
стора Білоуса на 6 років ув’язнення в 
таборах, з обмеженням у правах на 2 
роки. Після звільнення 1947-го його 
знову заарештували. За тим самим об-
винуваченням був висланий на дові-
чне поселення в місто Ігарка Краснояр-
ського краю. До Леб’яжого Нестор Біло-
ус повернувся тільки 1954-го. Прожив 
іще 18 років, реабілітації не дочекався.

Вчителька з Харківщини була 
засуджена до 10 років таборів за 
щоденники, в яких, зокрема, опи-
сала побачене під час Голодомору 
1932 – 1933 років.

10 років таборів  отримала вчи-
телька Олександра Радченко (1896 
– 1965) за ухвалою Кам’янець-
Подільського обласного суду 14 груд-
ня 1945-го. У звинуваченні облас-
ного прокурора йшлося: «Радчен-
ко Александра Николаевна, будучи 
враждебно настроена против совет-
ской власти, в период 1930 – 1933 
годов писала дневник контррево-
люционного содержания, в котором 
возводила клевету на мероприятия 
Советского Правительства и Комму-
нистической партии по организации 
колхозов в СССР, а также возводи-
ла клевету на материальное положе-
ние трудящихся в СССР. Свои антисо-
ветские записи Радченко сохранила 
до прихода немецких оккупантов на 
Украину, а затем в августе 1941 г. пе-
редала их секретарю немецкого кон-
сульства в г. Черновцах Кителю, для 
опубликования их в фашистской пе-
чати».

Олександра Радченко під час Го-
лодомору жила з родиною в одному із 
сіл Чугуївського району Харківської 
області. Її чоловік Василь Павлович 
працював лісничим у місцевому ліс-
госпі, мало подружжя трьох доньок 
— Еліда (1926 р.н.), Віра (1927 р.н.) та 
Діна (1931 р.н.). Як службовці Василь 
і Олександра отримували певне хар-

чове забезпечення, що допомогло 
їм не тільки вижити і врятувати від 
смерті своїх дітей, а й допомагати ін-
шим. Олександра з чоловіком найма-
ли на поденну роботу в лісгоспі вкрай 
виснажених селян. Це дозволяло ви-
ділити для них хоч якусь миску юшки і 
окраєць хліба. У той час лісгоспи були 
звільнені від хлібозаготівель, тому 
мали в коморах певні запаси продук-
тів, котрі могли використовувати тіль-
ки для харчування своїх робітників. 

Навесні 1933-го Василь Рад-
ченко на прохання місцевого голо-
ви колгоспу видав у борг до нового 
врожаю по кілька кілограмів пшона й 
інших продуктів, щоб було з чого ва-
рити обіди для колгоспників під час 
весняно-польових робіт. За доносом 
уповноваженого райпарткому його 
вигнали з роботи і викинули з мали-
ми дітьми на вулицю, затим засудили 
за «розкрадання державного майна».

Від 1926 року Олександра Рад-
ченко вела щоденник, у якому фіксу-
вала все те, що діялося в їхньому селі 
та в околицях. Час від часу в робочих 
справах їй довелося виїжджати в ра-
йонний центр. Учителька розповідає, 
як відбувалася колективізація, роз-
куркулення й розорення селян, від-
бирання хліба й виселення до Сибіру, 
однак найбільше місця приділяє Го-
лодомору. «Как тяжело жить, до отча-
яния тяжело, — нотує в щоденнику 2 
червня 1932 року. — Вообще время 
необыкновенное, не известное в ис-
тории. Все страдают от недоедания 

или голода, да вообще от полунище-
го образа жизни. Ко всему безличие 
страшное, угнетающее».

1945-го жінка жила в містечку 
Городок Кам’янець-Подільського ра-
йону — тепер Хмельницька область. 
Там її арештували. Під час обшуку в 
її помешканні енкаведисти вилучили 
сім зошитів — щоденників за 1926 – 
1945 роки. «Мама щоденників ніколи 
не ховала, — пригадувала одна з до-
ньок Олександри Миколаївни. — До-
бралися до скриньки, де лежали що-
денники. Я п’ять-шість загальних зо-
шитів, які лежали на столі, встигла 
закинути під подушку. Після арешту 
мами ми почали їх читати, а там стіль-
ки жахів було написано про Голодо-
мор, що ми вирішили, що всю сім’ю 
розстріляють, тому ми спалили їх…». 
Саме щоденники були використані як 
головний доказ «антирадянської про-
паганди та агітації» вчительки.

Слідство тривало майже півроку. 
Олександра Радченко і не приховува-
ла, що є автором щоденників, однак 
слідчі вимагали зізнань, що вона зу-
мисно викривляла дійсність і готува-
ла їх на шкоду радянській владі.

14 грудня 1945 року Кам’янець-
Подільський обласний суд, що відбу-
вався у Проскурові (нині — Хмель-
ницький), виніс вирок Олександрі 
Радченко — 10 років виправно-тру-
дових таборів із конфіскацією май-
на та позбавленням прав на 5 років. 
«У меня есть пристрастие отражать 
все свои переживания в дневниках, 

— не ховаючись, заявила Олексан-
дра Радченко на суді. — Дневник я 
стала вести с 1926 года и посвятила 
его своим детям, чтоб они лет через 
20 прочли и увидели, как страдал и 
стонал народ, какой был ужасный 
голод… В моих записках отраже-
но всё, и я не сгущала, я описывала 
все ужасы. На Украине в 1930 – 33 
году украинский народ переживал 
ужасы».

Відбувши всі 10 років таборів, 
Олександра Радченко оселилася в 
місті Вовчанськ Харківської облас-
ті, де й померла 1965 року. Її що-
денники були виявлені в Галузево-
му державному архіві Служби без-
пеки України тільки 2001-го. Згодом 
частково опубліковані в книзі «Роз-
секречена пам’ять. Голодомор 1932 
– 1933 років в Україні в документах 
ДПУ-НКВС».

Малкольм Маґґерідж (Malcolm 
Muggeridge, 1903 – 1990 рр.) — ан-
глійський журналіст, що одночас-
но із Ґаретом Джонсом у березні 
1933-го оприлюднив у британській 
пресі інформацію про Голодомор в 
Україні. Автор трьох статей з опи-
сом голоду та роману «Зима у Мо-
скві», виданого 1934 року.

Як і Ґарет, Малкольм був із тих 
британців, що так добре описані Кі-
плінгом, — легкий на підйом, здат-
ний на ризик, освічений, цілеспря-
мований, але водночас цілісний у 
своїх переконаннях. У 21 рік він по-
їхав до Індії викладати англійську лі-
тературу, а вже через декілька років 
опинився в Єгипті.

У молодості Маґґерідж симпа-
тизував комуністичним ідеям, тому 
разом із дружиною за останні гро-
ші приїхав до СРСР у 1932-му. Маґ-
ґерідж працював журналістом «The 
Manchester Guardian», яка славила-
ся своїми репортажами з СРСР.

У березні 1933-го Джонс і Маґ-
ґерідж мали зустріч, на якій, ймовір-
но, обговорювали свої плани відві-
дати Україну і на власні очі пересвід-
читися, чи відповідають дійсності 
свідчення про страшний голод. Мал-
кольм у своїх статтях згадує, що по-
бував у Ростові-на-Дону і Києві. Він 
написав свої три статті в Москві та 
надіслав їх дипломатичною поштою 
до газети «The Manchester Guardian». 
Утім, вони вийшли в неповному об-
сязі й під псевдонімом.

«Голод — це слово, яке я чув 
скрізь. Селяни благали перевезти їх 
бодай на одну станцію, подеколи їхні 
тіла опухали від браку харчів, і це 
було жахливе видовище», — писав 

Маґґерідж у статті «Голод в Україні. 
Нещасні землероби», що вийшла у 
«The Manchester Guardian» 27 берез-
ня 1933 року.

Пізніше, коли з’явилися запере-
чення Дюранті, і факт голоду набув 
розмитих обрисів, Джонс написав 
декілька листів до «The Manchester 
Guardian», в яких підтверджував іс-
тинність своїх і Малкольма матеріа-
лів. Малкольм також мав конфлікт із 
редакторами газети через їхню ре-
дакторську політику. У квітні 1933-
го він у «The Manchester Guardian» 
вже не працює, а пізніше називає 
Дюранті «найбільшим брехуном, 
якого будь-коли зустрічав у світі 
журналістики».

Під час ІІ світової війни Маґґе-
рідж працював у британській роз-
відці МІ6. Його завдання поляга-
ло у тому, щоб унеможливити отри-
мання німцями інформації про кон-
вої союзників біля африканського 
узбережжя. Маґґеріджа поважав де 
Ґолль, і любила аудиторія. Можливо, 
тому, що він часто висловлювався 
всупереч громадській думці. Жит-
тєвим кредо журналіста були слова: 
«Не забувай, що тільки мертва риба 
рухається одним руслом».

У літньому віці Маґґерідж став 
християнином та автором бестселе-
рів, в яких описував Святе Письмо 
своїми словами.

У 2008 році за вагомий особис-
тий внесок у донесення до світової 
спільноти правди про геноцид укра-
їнського народу під час Голодомо-
ру 1932 – 1933 років Ґарет Джонс 
і Малкольм Маґґерідж були нагоро-
джені (посмертно) орденом «За за-
слуги» III ступеня.

Матеріали на сторінці — 
Українського інституту 
національної пам’яті.

Олександра Радченко

Малкольм МаґґеріджЙоган Людвіг 
Мовінкель
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Музейна 
«Скарбниця» 
Чернігівський обласний історичний 

музей імені В. Тарновського видав 16-ий 
випуск збірника наукових праць «Скарб-
ниця української культури». Тут 29 нари-
сів, авторами яких є співробітники му-
зею, колеги з Національного заповідни-
ка «Чернігів стародавній», Путивльського 
музею гетьманства, краєзнавчого музею 
Славутича, Калузького художнього му-
зею, викладачі Чернігівського педунівер-
ситету ім. Т. Шевченка, Ніжинського уні-
верситету ім. М. Гоголя. 

Рубрика про колекцію музею пред-
ставляє жіночі головні убори Чернігів-
щини кінця ХVІІІ – початку ХХІ ст., виро-
би ічнянських гончарів, кавказьку зброю, 
скарб монет ХІХ ст., меморії представни-
ка козацького роду, засновника відомої 
Волокитинської мануфактури Андрія Ми-
клашевського, італійські стільці «сгабел-
ло» другої половини ХVІ ст., що походять 
із родини доньки декабриста С. Волкон-
ського О.С. Кочубей, вкладене Я. Лизогу-
бом до Катерининської церкви Євангеліє 
кінця ХVІІ ст.

Чимало статей з історії Чернігівщи-
ни. Два ґрунтовні нариси показують, яких 
змін зазнав Чернігів у 1930-их роках, 
проклавши нові площі й вулиці, збудував-
ши промислові підприємства і соціально-
культурні об’єкти. 

У збірнику — 8 доповідей на Тре-
тій науковій конференції «Чернігівщина і 
чернігівці в Українській революції 1917 
– 1921 років», яка відбулася в музеї 24 
жовтня 2013 р.

Уперше в Україні 
видана книга 

сповідних розписів
У Чернігівській міській бібліотеці іме-

ні Михайла Коцюбинського представле-
на чергова книга на обласний літератур-
ний конкурс «Краща книга року» в номіна-
ції «наукова література» — «Сповідні роз-
писи села Дягови 1746 – 1830 років». Це 
перше видання такого типу в Україні. 

Сергій Горобець, упорядник видан-
ня, кандидат історичних наук, співробіт-
ник Українського інституту національної 
пам’яті, пояснив, що сповідні розписи — 
одна із форм документів церковного облі-
ку населення, запроваджена на Гетьман-
щині в 1720-их роках. Це повні посімейні 
списки місцевого люду в межах парафії, 
відтак нині це надзвичайно цінне генеа-
логічне джерело.

Повністю або частково зберегли-
ся одинадцять сповідних розписів села 
Дягови Менського району. Вони дають 
змогу простежити історико-демографіч-
ні процеси на території села за період у 
майже 85 років, а в генеалогічному плані 
представляють відомості приблизно про 
чотири-п’ять (іноді шість!) поколінь окре-
мих родин.

Науковець навів для прикладу прі-
звище Павленків, адже подібне видання 
стало ініціативою відомого мазепознав-
ця, журналіста і шеф-редактора науково-
го журналу «Сіверянський літопис», уро-
дженця Дягови Сергія Олеговича Павлен-
ка. У сповідних розписах представлено 6 
поколінь Павленків, які Сергію Олеговичу 
вдалося з’єднати в родовому дереві з на-
ступними представниками роду. Його ро-
довід налічує більше 300 років і півтора 
десятки поколінь Павленків.

Сергій Павленко ще 2010 року видав 
нарис історії рідного села — «Дягова. Від 
минулого до сьогодення». У своєму ви-
ступі він зазначив,  що знайшов спільну 
мову з іншими чернігівськими науковця-
ми, а результатом стали три книги з історії 
Дягови. 

Вразив присутніх Анатолій Гронь, ко-
лишній голова Городнянської райради 
(він народився в сусідньому з Дяговою 
хуторі), продемонструвавши величез-
ний аркуш власного генеалогічного до-
слідження. Завдяки архівним джерелам 
він розробив родовід від сьогодення до 
1850-их років, а тепер, за допомогою 
опублікованих сповідних розписів, знає 
про своїх предків до кінця ХVІІ ст.

Голова Служби безпеки Укра-
їни Василь Грицак і голова Укра-
їнського інституту національної 
пам’яті Володимир В’ятрович 2 
грудня оголосили про початок чер-
гового етапу виконання Закону 

про доступ до архівів радянських 
спецслужб — підготовки до пере-
дачі історичних матеріалів до май-
бутнього архіву Українського ін-
ституту національної пам’яті.

Василь Грицак наголосив, що 

Служба безпеки України продо-
вжує надавати відкритий доступ 
до інформації з архівів КДБ у Києві 
та в регіонах. І попит на інформа-
цію, що зберігається в Галузево-
му державному архіві СБУ та архів-
них підрозділах регіональних орга-
нів, постійно зростає: 1377 звер-
нень громадян, 173 з яких — від 
іноземних; майже 60% звернень 
стосувалися пошуку або надання 
інформації про зниклих чи репре-
сованих радянською владою ро-
дичів. Грицак запевнив, що будь-
які обмеження доступу до історич-
них матеріалів 1917 – 1991 років 
суперечать політиці СБУ щодо не-
ухильного виконання Закону. Прі-
оритетними завданнями ГДА СБУ 
буде підготовка архівів КДБ для 
передачі до архіву УІНП, а до мо-
менту передачі — забезпечення 
відкритого доступу до цих доку-
ментів у нашому архіві.

Володимир В’ятрович зазна-
чив: «Сподіваюся, що інші право-
охоронні органи України, які досі 

зберігають документи каральних 
спецслужб СРСР, за прикладом 
СБУ докладуть максимальних зу-
силь для забезпечення вільного 
доступу до історичних матеріалів 
та передачі їх до новостворювано-
го архіву Національної пам’яті».

Загалом у фондах Галузевого 
державного архіву Служби безпеки 
України нараховується майже 180 
тисяч одиниць зберігання (томів), 
створених у радянський період. В 
архівних підрозділах регіональних 
органів нараховується понад 730 
тисяч томів радянського періоду.

Кожна справа може налічува-
ти від одного до тисячі документів. 
Початковими й кінцевими дата-
ми цих документів є 1920 – 1991 
роки. В архівно-кримінальних 
справах трапляються докумен-
тальні матеріали, які створювали-
ся наприкінці ХІХ – початку ХХ сто-
літь і вилучалися як речові докази.

Олена ШАРГОВСЬКА,
прес-служба Українського 

інституту національної пам’яті

Складна і малодосліджена 
тема збройного спротиву україн-
ських націоналістів на Чернігів-
щині взагалі, на Ріпкинщині зо-
крема. Звичайно, читач здивуєть-
ся: націоналісти, бандерівці — в 
нас на Ріпкинщині?! 

На початку 1940-их років 
стараннями радянських і німець-
ких спецслужб, на той час союз-
ників, Організація Українських 
Націоналістів розкололася на 
прихильників Степана Бандери 
та Андрія Мельника. 

Історія націоналістичного 
спротиву на Ріпкинщині не пред-
ставлена в місцевому музеї. Але 
існують факти і документи. Отже, 
за даними управління НКДБ у 
Чернігівській області, в пер-
ші дні німецької окупації із За-
хідної України прибули емісари 
до районів Чернігівщини, які за-
ймалися розповсюдженням на-
ціоналістичних ідей. Серед них 
— колишній білоемігрант, гене-
рал Г. Захвалинський, після при-
їзду на Україну призначений на-
чальником всеукраїнської полі-
ції, О. Пахолок — начальник об-
ласної поліції та інші. Активну 
роль у створенні обласного про-
воду (керівного органу) Органі-
зації Українських Націоналістів 
відіграли редактор газети «Укра-
їнське Полісся» Ф. Піпа, який мав 
тісні зв’язки із членом централь-
ного проводу, редактором газе-
ти «Українське слово» Рогачем, 
представниками київського про-

воду ОУН (Бандери), а також його 
заступник І. Курач (друкувався 
під псевдонімом «Чигирин»).

Один із найактивніших осе-
редків ОУН був у Ріпкинському 
районі, зафіксована також наці-
оналістична діяльність у Любець-
кому районі.

У Ріпкинському районі началь-
ник районної поліції Польовик був 
районним провідником ОУН, се-
ред поліцаїв він проводив роботу 
зі створення з них збройних заго-
нів. Аналогічна робота здійснюва-
лася і в Любецькому районі. 

У січні – лютому 1942 р. німці 
розпочали репресії проти націо-
налістів, найактивнішу частину їх 
було розстріляно.

У період з вересня 1941 р. по 
лютий 1942 р. націоналісти здій-
снювали відкриту пропагандист-
ську роботу з метою створення 
самостійної Української держави. 
Нацистські окупанти жорстоко пе-
реслідували українське підпілля.

Мало вивченою сторінкою 
залишається діяльність «Черні-
гівської Січі», в якій воював поет 
Григорій Жученко — Яр Славутич. 
Є інформація, що загони остан-
ньої діяли і на Ріпкинщині.

На думку істориків, «Чернігів-
ська Січ» складалася здебільшо-
го з офіцерів Червоної армії, які 
виявилися в оточенні, дезертиру-
вали або втекли з полону. Січови-
ки вели бої з німецькими караль-
ними загонами та із загонами 
росіян-«власівців», які належали 

до Російської Визвольної армії 
генерала Власова, що була сфор-
мована німцями. 

Командування Січі підтриму-
вало зв’язок із підпіллям Органі-
зації Українських Націоналістів у 
Києві, зокрема з Олегом Ольжи-
чем та Оленою Телігою, після за-
гибелі яких реальний зв’язок з 
ОУН було втрачено. 

Мета Січі полягала в тому, щоб 
після відступу німців стати осно-
вою для формування Української 
армії, яка боролася б за створен-
ня Української держави. Однак 
командування Січі виявилося не 
готовим до серйозної боротьби 
за українську державність: воно 
не створило надійного підпілля, 
якоїсь політичної організації, яка 
б займалася підготовкою націо-
нального повстання, не заклало 
таємних збройних баз для розгор-
тання загонів повстанців. 

Після приходу у вересні 1943-
го Червоної армії значна частина 
січовиків вирішила стати її бій-
цями, але була засуджена три-
буналами до штрафних баталь-
йонів і там майже вся загинула. 
Інша частина подалася на Захід-
ну Україну, щоб приєднатися до 
підрозділів Української Повстан-
ської Армії. 

Серед тих, хто вцілів у цій війні 
й опинився в еміграції, виявився 
відомий український літератор Яр 
Славутич (Григорій Жученко), за-
вдяки спогадам якого сучасні до-
слідники мають основну інфор-

мацію про «Чернігівську Січ». До 
речі, зі спогадів Г.Жученка ста-
ло відомо, що під час карально-
го рейду німців на село Слобідка 
загинули його дружина Уляна та 
їхня дитина. А на згадку про ті по-
дії партизан залишив нам поетич-
ні рядки:
«О, вояки Чернигівської Січі,
Північна ланко дужої УПА!
Паланки ваші, сотні войовничі
Вітала цвітом не одна тропа.
Московській смерті дивлячись 

у вічі,
Дудніла ваша рейдова стопа.
По всій країні — з заходу 

й до сходу —
Повстанські подвиги гули 

з народу».
Проте навряд чи знайде 

об’єктивне відображення героїч-
на боротьба ріпкинців проти чер-
воних і коричневих окупантів у 
місцевому музеї.

І це не остання з історич-
них сторінок Ріпкинщини, яка, на 
жаль, не відображена в експози-
ції місцевого музею. Це й життя 
краю часів Великого князівства 
Литовського, коли хоробрі лю-
бецькі бояри успішно відбива-
ли напади московитів; події ча-
сів Північної війни; події періоду 
становлення Центральної Ради 
та Директорії; дисидентський рух 
1960 – 1980-их рр.; перебудова 
кінця 1980-их; багатющі етногра-
фічні й лінгвістичні матеріали.

Юрко ЗАЛИВАХА

На околиці селища міського типу Козельця зберігся унікаль-
ний садибний комплекс — Покорщина, збудований у середи-
ні XVIII ст. Належав він славній Вірі Григорівні Дараган, сестрі 
останнього гетьмана України Кирила Розумовського, та її чоло-
вікові Юхиму Дарагану, київському полковнику. Архітектурний 
комплекс садиби Дараганів на Покорщині є пам’яткою архітек-
тури національного значення.

Будинок, флігелі, кам’яниця, ландшафтний парк — сьогод-
ні все це в занедбаному стані. Кілька разів маєток збиралися 
реставрувати як для власних потреб, так і для створення на базі 
пам’ятки музейного комплексу. 

Проте це були лише обіцянки, садиба в будь-який момент 
може завалитися.

Торік чернігівські ентузіасти разом із керівництвом районної 
держадміністрації та студентами місцевого ветеринарного техні-
куму і працівниками Козелецької школи № 3 прибрали в будівлі 
та позабивали дошками вікна і двері головної споруди маєтку, 
щоб уберегти її від снігу і вологи.

Але споруда продовжує занепадати: в будинку одне вікно 
вже відбито, вхідні двері відчинені, а всередині знову сміття...

Занедбана Покорщина

Володимир В'ятрович і Василь Грицак. Володимир В'ятрович і Василь Грицак. 

СБУ надає вільний доступ до документів КДБ 
і готується передати архіви 1917 – 1991 років 

до Українського інституту національної пам’яті

Збройна боротьба націоналістичного 
підпілля на Ріпкинщині



№69   17 грудня 2015 року№69   17 грудня 2015 року       Світ історії Чернігівщини 1313

Хроніка війни більшовиків 
з народом на Чернігівщині
Як чекісти колгоспи 

обстежували
Архівна справа, сформована з допо-

відних записок, спецповідомлень, інфор-
мацій обласного відділення ДПУ про ситу-
ацію в Чернігівській приміській смузі (охо-
пила територію ліквідованого в листопаді 
1932 року Чернігівського району, хоча ста-
ра назва час від часу вживалася в докумен-
тах) за 1933 рік, налічує 429 аркушів (фонд 
П-616, опис 1, № 5). З них майже 20% (біль-
ше 80 сторінок) займає напрочуд інформа-
тивна «Доповідна записка про підготовку 
до весняної посівної кампанії і стан колгос-
пів Чернігівського району» від 13 лютого 
1933 року. Відволікшись від звичних пере-
казів кримінальних випадків і підслуханих 
речей невдоволеного селянства, чекісти 
видали на диво якісний матеріал, детально 
проаналізувавши стан справ у десяти кол-
госпах регіону. З огляду на досить уривчасті 
відомості про час заснування колгоспів та 
їх діяльність у перші роки існування, інфор-
мація просто унікальна і, підозрюю, не має 
аналогів за своєю повнотою. 

Документ відкривається загальною ін-
формацією. Усього в районі 60 сільрад, до 
яких входить 200 населених пунктів. Тери-
торія — 2414 кв. км, населення — 117 тис. 
осіб. Є 3 радгоспи і 1 МТС (у селі Коти). Зага-
лом колгоспів 101, їхні земельні володіння 
складають 60591 га, що становить 63% від 
загальної кількості.

Колгосп ім. Петровського (село Клоч-
ків). Колективізовано 125 господарств із 
наявних 300. У грудні 1932 року правлін-
ня колгоспу — голова Стриж, завгосп і член 
правління Хілько, комірник і зав. млину Си-
ленок — було арештовано за крадіжку мір-
чука і безгосподарність.

Колгосп «Червоний Травень» (село Сед-
нів). У сільраді 512 господарств, колективі-
зовано 300. Особливість колгоспу: майже 
50% колгоспників раніше ніколи не займа-
лися сільським господарством, оскільки за-
робляли на прожиття ремеслами. «Унаслі-
док чого спостерігалися систематичні неви-
ходи на роботу».

Колгосп «Червоний Плугатар» (село Чер-
ниш). Усього господарств 329, колективі-
зовано — 109, з яких 40 — за останні два 
місяці. Голову колгоспу Авксентія Снігиря 
(безпартійний бідняк) чекісти схарактери-
зували як грамотного, однак «поганий орга-
нізатор робіт, грубо відноситься до колгосп-
ників, часто пиячить».

Колгосп ім. Сталіна (село Довжик). Ко-
лишній райцентр, «село у минулому ураже-
не бандитизмом і криміналом». Є державна 
конюшня. Артіль створена 28 березня 1930 
року, при організації налічувалося всього 8 
господарств. Стільки ж було і на початок 
1931 року. На 1 січня 1932 року колекти-
візовано 232 господарства, за рік їх стало 
192. Загалом дворів 401. 10 господарств 
виключено за систематичний невихід на 
роботу, ще 4 — за крадіжку колгоспного 
майна, решта самі вийшли. 

Колгосп ім. Рози Люксембург (село Ку-
вечичі). Населення 1485 осіб, є школа-се-
мирічка (12 учителів), населення заможне. 
«У минулому проявляла себе група баптис-
тів». Колгосп організувався в лютому 1930 
року із 34-х господарств, тепер їх 244. Вихід 
із колгоспу 1932 року окремих членів пояс-
нено тим, «що була проведена агітаційна 
робота з боку куркульського та антирадян-
ського елементу», нібито тим, хто вийшов із 
колективу, буде нарізана земля, закріплена 
у вічне користування. 

Колгосп «Червоний Жовтень» (село Ха-
лявин). «В 1929 році в селі оперувала банда 
Зайця. Є семирічка і прошкола. Розвинутий 
український шовінізм(!!!). Село середняць-
ко-заможне, колишній волосний центр». На 
початку 1930 року мали місце випадки «ви-
кривлення класової лінії. Є пункт Союзхлі-
бу і ветлікарня». Артіль організовано в лис-
топаді 1930 року в кількості 31 господар-
ство. Подальше зростання почалося лише 

в 1931-му, а тепер у колгоспі 316 госпо-
дарств із 428-и.

Колгосп ім. Коцюбинського (село Мох-
натин). У селі «є значна кількість замож-
них селян і в минулому було уражене кри-
мінальним бандитизмом». Колгосп орга-
нізувався в березні 1930 року (13 госпо-
дарств). За перший рік вийшли з колективу 
6 господарств, ще 7 виключені як куркуль-
ські, але на 1 січня 1931 року загальна кіль-
кість колективізованих господарств зросла 
до 57-и. Ще за рік їх стало 72. 1931 року ор-
ганізувався ще один колгосп — «Поліський» 
(36 господарств). На 1 січня 1932 року нове 
господарство налічувало 95 членів. Того ж 
дня обидва колгоспи об’єдналися, нині там 
192 господарства із 330-и.

Колгосп ім. Кагановича (село Рудка). До 
сільради входить три населених пункти — 
Рудка (452 особи, 79 господарств), Березів-
ка (361 особа, 74 господарства), хутір Янів-
ка (203 особи, 46 господарств), разом 1016 
осіб і 199 господарств. «Уся сільрада се-
редняцько-бідняцька, є незначний проша-
рок заможної частини населення. У 1929 
–  1930 роках у селі Березівка був відкри-
тий виступ куркулів проти кампанії земле-
устрою. Колективізація просувається дуже 
повільно». Колгосп організовано в лютому 
1931 року, куди увійшло 23 господарства. 
Нині колективізовано 168 господарств, 
при цьому за 1932 рік колгоспні лави по-
кинули 20 дворів, а ще 6 були виключені (2 
куркульських за крадіжку колгоспного май-
на, 2 —  «кримінальних», 2 — за зберігання 
куркульського хліба). 

Колгосп «Перекоп» (село Роїще). До сіль-
ради входять 4 населених пункти, всьо-
го господарств 564, з них 382 входять до 
трьох місцевих колгоспів. Безпосередньо 
в «Перекоп» увійшли 275 господарств. Кол-
госп налічує 4 млини-вітряки, з яких 4 — на 
консервації. «В селі є 20 чоловік, що при-
ймали участь у виборах Гетьмана, всі вони 
колишні члени «Союзу хліборобів-власни-
ків». По селу Роїщу є нелегальна секта бап-
тистів, яка налічує 10 господарств. Усі вони 
члени колгоспу. Їх вплив на колгоспників не 
розповсюджується». Саме по Роїщу чекісти 
окремо перелічили випадки «терористич-
них актів» за останній час. 

14 липня 1932 року підпалили будинки 
заступника голови сільради Марущенка і 
голови виробничого товариства Ледово-
го. Тоді ж обстріляли і поранили комуніста 
Галенка із сусіднього Халявина, який про-
їжджав через село. Підозрюють «куркуля» 
Михайла Волинського, який утік із села при 
спробі затримання. 

10 січня 1933 року стріляли через вікно 
хати в члена сільради Омеляна Якимовича 
Кирієнка, що також є «уповноваженим кут-
ка по хлібозаготівлях». Пуля поцілила в піч. 
По цій справі затримали двох «куркулів» — 
Андрія Симоновича Кулика й Івана Іванови-
ча Терехна, ведеться слідство (тобто ще не 
зізналися).

У ніч на 15 січня обстріляли сторожа 
стайні, комсомольця і активіста Степана 
Мойсейовича Кулика. Нападників упізнали 
— «куркулі» Іван Балуба і Петро Балуба, але 
обидва тієї ж ночі полишили село. Провели 
обшук в їхній хаті, знайшли обріз від «русь-
кої гвинтівки, ствол від австрійської гвин-
тівки і руську бомбу». 

24 січня 1933 року тому ж таки активіс-
ту Кулику побив вікна і рами «куркуль» Пе-
тро Васильович Бондар, що тепер перехо-
вується.

Документ укотре засвідчує, що створен-
ня колгоспів відбувалося насильницьким 
шляхом, долаючи опір основної селянської 
маси. У більшості випадків колгоспи на по-
чатковому етапі охоплювали не більше 10% 
господарств, з чого випливає, що їх основу 
становили майже виключно господарства 
місцевих чиновників і радянсько-комуніс-
тичного активу. На перших порах розширен-
ня практично не відбувалося, воно припа-
дає на 1931 рік, коли влада активно почала 
застосовувати примус і різноманітні репре-
сії до непокірних. 

А для найбільш ретивих прихильників 
колгоспного ладу варто було б нагадати, як 
у «переважно заможних» селах усього за 
кілька років «колективного господарюван-
ня» (найбільш «прогресивного» у світі, зро-
зуміло) люди почали пухнути і масово поми-
рати від голоду.

І останнє. Згідно з опублікованими спо-
гадами, в Марії Іванівни і Тетяни Іванівни 
Федосових із Роїща «в цей час у селі клуні 
почали горіти. У підпалах звинуватили од-
ного чоловіка, посадили у тюрму. Згодом 
виявилося, що клуні підпалювали самі ко-
муністи, щоб за них отримати страховку».

Липень 1933-го: 
хроніки безгосподарності 

й терору 
Перша половина липня 1933-го — пік 

голодування в селах Чернігівської примісь-
кої смуги (територія сучасного Чернігів-
ського району). Після 16 числа, коли зібра-
ли новий урожай, смертність різко піде на 
спад. 

Секретне спецзведення обласного від-
ділення ДПУ «про підготовку до збиральної 
кампанії по колгоспах Чернігівського райо-
ну» від 13 липня 1933 року змальовує, що від-
бувалося в колгоспах у найбільш критичні дні.

Колгосп ім. Леніна, село Юр’ївка. 
«Прав ління колгоспу на чолі з головою По-
стелевим — член КП(б)У, Коваленком Олек-
сандром — полеводом, Одинцем Павлом — 
комірником систематично пиячить і до сво-
їх обов’язків відносяться недбало. Громад-
ське харчування організоване погано, обіди 
видаються без обліку і кому попало. Їжа го-
тується неякісна, внаслідок того, що кухар 
Ніколаєнко систематично розкрадає про-
дукти (у кухаря неодноразово були виявлені 
розкрадені продукти з кухні, овочі й жито), 
однак правління заходів ніяких не вживає, 
завдяки спільному пияцтву з кухарем».

Колгосп «Шлях Леніна», село Терехів-
ка. «Збиральний інвентар і транспорт не 
відремонтовані. Завгосп колгоспу Койдан 
Лука Ілліч бездіє і систематично пиячить, 
розбазарюючи продукти. 15 червня 1933 
року на приватному базарі продав 4 мішки 
колгоспної картоплі, присвоїв гроші собі. 
Громадське харчування в колгоспі не орга-
нізоване, не дивлячись на те, що в наявнос-
ті є 500 пудів картоплі, остання внаслідок 
безгосподарності на 50% згнила».

Колгосп «Авангард», село Янівка (су-
часна Іванівка). «Громадське харчування 
організоване погано, обіди роздаються без 
обліку, через що працюючим колгоспникам 
не вистачає обідів. Голова колгоспу Худе-
нок, член партії, бездіє, з’являючись на ро-
боту в 10 годин, не керує колгоспними бри-
гадами, не знає, що діється на полі».

Комуна ім. Фрунзе, село Слабин. «Від-
мічені масові випадки розкрадання горо-
дніх культур. До 30% комунарів на роботу не 
виходять через крадіжки з городів, що ма-
ють місце, оскільки комунари заявляють, 
«що ми вночі вимушені охороняти свої горо-
ди і вдень не можемо працювати». Аналогіч-
не становище в колгоспі ім. 13-річчя Жов-
тня Слабинської сільради».

Колгосп «До перемоги», село Брусилів. 
«Голова колгоспу Губка Іван Павлович, кан-
дидат [у члени — авт.] партії, ніякої участі в 
підготовчій роботі до збиральної кампанії 
не приймає, бригадами не керує, система-
тично виїжджає в місто в своїх особистих 
справах, займається спекуляцією сільгосп-
продуктами». 

Колгосп «Червоний промінь», село На-
вози (нині Дніпровське): «Партійний і ком-
сомольський актив, прикріплений до бри-
гад, в бригадах не працює і дуже рідко бу-
ває в полі».

Колгосп ім. Василенка, село Івашків-
ка. «Бригадир Короїд недописав 4 трудод-
ні колгоспнику Барану, бригадир Фрол до-
писав 116 трудоднів колгоспнику Велігор-
ському — родичу голови колгоспу».

Куди не подивись — скрізь безгоспо-

дарність, недбалість. Актив займається са-
мопостачанням і своїми справами. Звичай-
но, їх посоромлять, «наставлять на шлях 
істинний». А ось за що по-справжньому 
карали, так це за зрізання колосків. Із ма-
теріалів спецзведень за середину липня 
1933 року:

Село Количівка. «12 липня на колгосп-
ному полі виявлено близько 12 кв. м зрі-
заних колосків. Прийнятими на місці міра-
ми було встановлено, що колоски були зрі-
зані колгоспницею-біднячкою Коваленко 
Надією Миколаївною, 14 років. При обшу-
ку в останньої було виявлено до 15 фунтів 
[трохи більше 6 кг — авт.] зрізаних колосків. 
Встановлено, що колгоспниця Коваленко 
на роботу в колгосп не з’являється і сім’я 
опухла від голоду. Брат її в даний час зна-
ходиться в терчастині в таборах [для прохо-
дження військових зборів — авт.]. Матеріа-
ли слідства передані в міліцію для притяг-
нення до відповідальності».

Село Терехівка. «Середнячка, виключе-
на з колгоспу за невихід на роботу, Лісова 
Катерина в полі зрізала півмішка колосків 
жита».

Село Черниш. «Осмико Мотрона 12 
липня нарвала повний платок колосків 
жита. Осмико — твердоздатчиця, чоловіка 
її вислано в Архангельськ».

Село Клочків. «Шпак Іван Омелянович 
— твердоздатчик, розпроданий, 13 липня 
нарвав дві кишені ячмінних колосків».

Як зазначено в дужках, «всі ці особи 
були арештовані і притягнуті до відпові-
дальності».

Село Лукашівка. 70-річна Марія Іва-
нівна Пац, мати розкуркуленого, «нарізала 
колгоспних житніх колосків близько 4 фун-
тів [трохи більше 1,5 кг — авт.]». 

Село Янівка (Іванівка). Бідняк-колгосп-
ник Струк нарізав у колгоспі колосків жита. 
Така ж сама біднячка-колгоспниця Окси-
нія Андросенко нарізала колосків ячменю 
близько 5 фунтів. Усі вони також «притягу-
ються до відповідальності».

Чекісти побиваються погано організо-
ваною охороною врожаю, «не дивлячись на 
наявність, хоча і незначних, фактів зрізан-
ня колосків» у Гущині, Брусилові, Количівці, 
Пльохові та інших селах. 

За колоски, як бачимо, притягували до 
відповідальності й арештовували. 7 серпня 
1932 року з ініціативи Генерального секре-
таря ЦК ВКП(б) Йосипа Сталіна була ухва-
лена спільна постанова ЦВК і РНК СРСР 
«Про охорону майна державних підпри-
ємств, колгоспів та кооперації і зміцнен-
ня громадської (соціалістичної) власнос-
ті», відома в народі під назвою «закон про 
п’ять колосків». Відповідно до цього анти-
народного державного рішення, зголодні-
лих людей засуджували до смертної кари, 
а за «пом’якшуючих обставин» — 10 років 
ув’язнення. На сьогоднішній день нам неві-
домо, яких покарань зазнали вищезгадані 
селяни з 12767 жертв цього виду комуніс-
тичного терору в Україні за весь час дії т.зв. 
«закону про п’ять колосків».

А 1 липня Чернігівський міськпартком 
КП(б)У розглянув питання про заступника 
голови сільради в Андріївці Кривопуска, 
який «забив одного злодія Бойка ніби при 
спробі Бойка втекти». У Національній книзі 
пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 ро-
ків в Україні є запис про жителя села Андрі-
ївки Василя Даниловича Бойка, 27 років, 
який 23 червня 1933 року помер від «пора-
нення головного мозку». Кривопуска також 
притягли до відповідальності — ну невже 
хтось сумнівається, що радянське право-
суддя найбільш справедливе в усьому сві-
ті? Постановили «про зняття т. Кривопус-
ка з роботи заступника голови сільради та 
посилки його працювати безпосередньо в 
бригаду».

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті, 

м. Чернігів.
За матеріалами Державного архіву 

Чернігівської області
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Календар всесвітньої історії
За 5 днів із Лондона можна було ді-

статися як до Азорських островів в Ат-
лантиці, так і в російську глухомань — 
аж у Перм. 5 – 10 днів було достатньо на 
дорогу в Єгипет, в канадський Вінніпег 
або вглиб Сибіру аж до озера Байкал.

Лише 18 годин 50 хвилин потрібно в наші 
дні, щоб дістатися на протилежний кінець 
Земної кулі. Саме стільки часу займає пря-
мий безпосадковий рейс Singapore Airlines 
Ньюарк (штат Нью-Джерсі) – Сінгапур, що 
має протяжність 15345 км.

Для порівняння: довжина екватора — 
40075 км.

А на скільки розтягувалися мандрів-
ки сто років тому? Відповідь на це питання 
дає ретро-мапа, яку днями оприлюднив сайт 
Intelligentlife Magazine.

Це карта з видання для шкіл «Атлас еко-
номічної географії», яке побачило світ 1914 
року. Підготував його картограф Джон 
Джорж Бартолом’ю.

Зони на карті світу позначені лініями, що 
називаються ізохрони. У даному випадку ізо-
хрона позначає час, який потрібно витратити 
на дорогу з Лондона, столиці Великої Брита-
нії, до різних місць Землі.

Такі ізохронні карти почали використо-
вувати для планування поїздок приблизно 
від 1880 року. Жюль Верн свій пригодниць-
кий роман «Навколо світу за 80 днів» видав 
1873 року.

Кольори позначають: темно-червоний — 
тривалість подорожі з Британії до 5 днів (у цій 
зоні вся Україна); рожевий — від 5 до 10 днів; 
помаранчевий — від 10 до 20 днів; зелений 
— від 20 до 30 днів; блакитний — від 30 до 40 
днів; синій — більше 40 днів.

Завдяки залізницям Україна перебуває 
в центральній транспортній зоні. Сьогодні за 
довжиною залізничної мережі Україна — на 
третьому місці в Європі (22 тисячі км).

У багатьох місцях зони одного кольору 
вдаються клином в інші території, що потре-
бують більше часу на подорож. У чому поля-
гає різниця? У наявності залізниці.

На початку 1840-их американський тор-
говець Ейса Вітні, який жив у Нью-Йорку, ви-
рушив до Китаю у справах бізнесу. Подорож 
зайняла аж 153 дні, що бізнесмен розцінив 
як страшне марнотратство часу.

Тож коли він нарешті повернувся додому, 
почав активно лобіювати будівництво Амери-
канської трансконтинентальної залізниці від 
озера Мічиган до Орегону, що мав торговель-
ну угоду з Китаєм. Залізниця мала скоротити 
час подорожі до Китаю зі 153 до 30 днів.

Ейса витратив чималі кошти на те, щоб 
переконати конгресменів у необхідності бу-
дівництва трансконтинентальної магістралі. 
І таки дожив до втілення своєї мрії 1869 року.

Недаремно тоді казали: «Що найбільше 
потрібно молодому підприємцю? — Квиток 
на потяг».

Отже, сто років тому саме залізничний 
транспорт був визначальним для мандрівни-
ків.

Завдяки потягам Сполучені Штати на ізо-
хронних картах зафарбувалися лише в два 
кольори.

«Східний експрес» з’єднав Париж і 
Стамбул.

Транссибірська магістраль зробила так, 
що до далекого Іркутська з «великої землі» 
можна було доїхати майже вдвічі швидше, ніж 
до суттєво ближчого Ташкента.

А вся Індія була для британців «ближчою», 
ніж Південно-Східна Азія, завдяки Індійській 
залізниці.

Літаки з їхніми перевагами з’явилися вже 
пізніше…

«Смак подорожника»

18 грудня 
Н а р о -

дився: 1892 
— Микола 
Куліш, укра-
їнський дра-
матург доби 
Р о з с т р і л я -
ного Відро-
дження. 

19 грудня 
Народилися: 1915 — 

Едіт Піаф (Гассіон), французь-
ка співачка й акторка; 1919 
— Микола Лукаш, визначний 
український перекладач, мо-
вознавець, дисидент; 1920 
— Микола Руденко, україн-
ський письменник, дисидент і 
політв’язень радянських часів, 
від 1976 р. — засновник і пер-
ший голова Української групи 
сприяння виконанню Гельсін-
ських угод.

20 грудня 
1868 — у Львові засно-

вано українське товариство 
«Просвіта».

21 грудня 
Народився: 1596 — Пе-

тро Могила (Петру Мовіла), 
молдавський шляхтич, україн-
ський політичний, громадський 
церковний і освітній діяч, архі-
мандрит Києво-Печерського 
монастиря з 1627 р., митропо-
лит Київський, Галицький і всієї 
Русі в 1633 – 1647 рр.

22 грудня 
Народи -

лася: 1833 
— Марко 
Вовчок (Ма-
рія Вілін-
ська), укра-
їнська пись-
менниця, пе-
рекладачка.

1857 — у Російській імпе-
рії в загальний обіг упрова-
джено поштові марки.

23 грудня 
1913 — відбувся перший 

політ літака Ігоря Сікорського, 
4-моторного біплана «Ілля Му-
ромець». 

24 грудня
Народилися: 1798 — Адам 

Міцкевич, визначний поль-
ський поет-романтик і діяч на-
ціонально-визвольного руху. 
Уродженець нинішньої Біло-
русі; 1868 — Емануель Лас-
кер, доктор математики, дру-
гий в історії шахів чемпіон сві-
ту (1894 – 1921 рр.); 1937 — 
В ’ я ч е с л а в 
Ч о р н о в і л , 
український 
п о л і т и к , 
дисидент і 
політв’язень 
р а д ян с ьк и х 
часів, літе-
ратурний критик, публіцист. 
Один із лідерів Народного руху 
України.

25 грудня 
1741 — шведський учений 

Андерс Цельсій винайшов шка-
лу вимірювання температури. 

1855 — у Кінгстоні (Кана-
да) відбулася перша гра в хо-
кей.

Народився: 1895 — Григо-
рій Верьовка (у селищі Берез-

на на Чер-
н і г і в щ и н і ) , 
український 
композитор 
і хоровий ди-
ригент.

1979 — 
в т о р г н е ння 
ра д янськи х 
військ до Аф-
ганістану. 

26 грудня 
1825 — повстання дека-

бристів на Сенатській площі в 
Санкт-Петербурзі. Спроба дер-
жавного перевороту була під-
готовлена групою дворян-од-
нодумців і мала на меті недопу-
щення вступу на трон Миколи I, 
лібералізацію суспільно-полі-
тичного ладу в країні. 

Народився: 1893 — Мао 
Цзедун, китайський політичний 
і державний діяч, голова КНР 
(1954 – 1959), голова ЦК Ком-
партії Китаю (1942 – 1976).

27 грудня 
1925 — російський поет 

Сергій Єсенін знайдений пові-
шеним у ленінградському готе-
лі «Англетер».

1929 — генеральний се-
кретар ЦК ВКП(б) Йосип Сталін 
проголосив політику «суцільної 
колективізації». 

28 грудня 
Народився: 1886 — Дани-

ло Терпило, український рево-
люціонер, повстанський ота-
ман, відомий під іменем «ота-
ман Зелений».

1895 — у Парижі відбувся 
перший публічний показ «сіне-
матографа братів Люм’єрів». 
Початок ери кінематографа. 

29 грудня 
1 7 2 4 

— у Пе-
тропавлів-
ській фор-
теці помер 
Павло По-
л у б о т о к , 
н а к а з -
ний геть-
ман Украї-
ни (1722 – 

1724), чернігівський полков-
ник.

Народився: 1891 — Воло-
димир Симиренко, визначний 
український учений у галузі са-
дівництва. 

30 грудня 
1922 — утворено СРСР. 

Таке рішення ухвалив I Всесо-
юзний з’їзд представників рад 
робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів у 
Москві. З’їзд затвердив декла-
рацію і договір про утворен-
ня нової держави — Союз Ра-
дянських Соціалістичних Рес-
публік. Потім це рішення мали 
затвердити союзні республіки, 
але деякі, в тому числі Україна, 
цього так і не зробили. 

1953 — у США надійшов у 
продаж перший кольоровий 
телевізор. 

31 грудня 
Народився: 1877 — Гнат 

Хоткевич, український пись-
менник, музикант, історик, 
композитор, мистецтвозна-
вець, етнограф, педагог, теа-
тральний діяч.

1898 — відкрита перша те-
лефонна лінія між Москвою і 
Петербургом. 

1917 — декрет Раднар-
кому Радянської Росії про 
визнан ня державної незалеж-
ності Фінляндії. 

1 січня 
Народилися: 1701 — Ва-

силь Григорович-Барський, 
український письменник, уче-
ний, мандрівник; 1909 — Сте-
пан Бандера, голова Організа-
ції Українських Націоналістів.

1863 — президент США 
Авраам Лінкольн видав мані-
фест про звільнення рабів. 

1959 — перемога револю-
ції на Кубі. 

1961 — у Радянському Со-
юзі проведена грошова ре-
форма. Обмін нових грошових 
знаків на старі здійснювався у 
співвідношенні 1:10.

1993 — Чехословаччина 
розділилася на Чехію та Сло-
ваччину. 

3 січня 
1957 — компанія «Гаміль-

тон» виробила перші у світі 
електронні наручні годинники.

5 січня 
1769 — Джеймс Уатт одер-

жав патент на парову машину.
1918 — УНР випустила в 

обіг перші українські банкноти 
— карбованці, на них були зо-
бражені тризуб із хрестом.

6 січня 
Народилися: 1596 — Бог-

дан Хмельницький, гетьман 
У к р а ї н и ; 
1833 — Сте-
пан Рудан-
ський, укра-
їнський поет, 
перекладач, 
громадський 
діяч, лікар. 
1898 — Во-
лодимир Со-
сюра, україн-
ський поет; 

1938 — 
Василь Стус 
— поет, пере-
кладач, літера-
т у р о з н а в е ц ь, 
п р а в о з а х и с -
ник, дисидент і 
політв’язень ра-
дянських часів. 

Половину життя — 23 роки — 
був позбавлений волі. Помер в 
ув’язненні.

1846 — у Києві створено Ки-
рило-Мефодіївське товариство. 

7 січня 
1853 — народився Микола 

Аркас, український культурно-
освітній діяч, письменник, ком-
позитор, історик.

1914 — перший пароплав 
пройшов через Панамський 
канал.

Микола Куліш
Григорій

Верьовка

Марко Вовчок

Політ «Іллі Муромця»

Повстанці з Трипілля 
під Києвом: сотник Дмитро 

Любименко, Данило 
Терпило (отаман Зелений), 

Василь Дюжанов

В'ячеслав
Чорновіл

Павло Полуботок

Володимир 
Сосюра воював 

на боці УНР

10 рублів 1947 р. перетвори-
лися на 1 рубль 1961 р.

Василь Стус

Скільки часу займали подорожі 
світом 100 років тому

Інтер’єр вагона «Східного експреса» 
Париж – Відень – Стамбул (Афіни), перша 
половина XX сторіччя. Музей у Фессалоні-
ках (Греція).

Залізничний вокзал вузлової станції 
«Козятин-Пасажирський» (Вінницька об-
ласть) функціонує від 1870 року.

Перехід трансконтинентальної заліз-
ниці через річку Дейл Крік, штат Вайомінг. 
1880-ті.

Тунелі та протилавинні галереї транс-
континентальної залізниці на перевалі 
Доннер у горах Сьєрра-Невада, штат Ка-
ліфорнія. Нині дорогу реконструйовано, 
залізничне полотно на старому переході 
знято. У 1950-их роках швидкісний паса-
жирський потяг долав відстань від Калі-
форнії до Чикаго за 40 – 50 годин. Фото: 
en.wikipedia.irg

Радянський антирадянський 
фольклор 

Політичний анекдот у СРСР
— Чи можна побудувати соціалізм в од-

ній, окремо взятій країні?
— Можна, але тоді доведеться переїха-

ти жити в іншу.

* * *
Робітника Сидорова викликали до парт-

кому заводу:
— Товаришу Сидоров, це правда, що 

вчора у п’яному вигляді ви лаяли радянську 
владу?

— Я?! Та якого біса вона мені здалася!

* * *
Матір Брежнєва відвідала сина в Мо-

скві. Побачивши його апартаменти, дорогі 
речі, прислугу, гаражі, вона розплакалася: «Я 
згадала, синку, сімнадцятий рік, і мені стало 
страшно: а якщо червоні знову прийдуть?»

* * *
— Іваненко, чи були у Вас коливання при 

проведенні генеральної лінії партії?
— Були. Коливався разом із лінією партії. 

* * *
Брежнєву ставлять питання:
— Чому в нас на перехідному етапі від 

соціалізму до комунізму їсти нічого?
— А ніхто й не обіцяв годувати в дорозі!

* * *
Брежнєв, прикривши обличчя панамою, 

лежить на пляжі санаторію Політбюро. Підій-
шов собака і лизнув йому задницю. Не змі-
нюючи пози, Брежнєв ліниво реагує: «Ну, це 
вже занадто, товариші!»

* * *
Батюшка прийшов до секретаря райко-

му просити цегли для церкви. Той говорить:
— Не дам.
— А я тоді не дам церковного хору на ра-

йонну партконференцію!
— А я не дам комсомольців на хресний хід.
— А я — черниць у фінську лазню!
— А за такі слова, батюшко, можна і 

партквиток покласти.
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Адміністратор цукроварні, при-
садкуватий Ігнат Соломонович, і 
завполітосвітою заводського ком-
сомольського осередку, чубатий 
Андрій, приїхали в нове підшефне 
село Бобрик читать лекції. Одна му-
сила бути по агрономії, друга про 
міжнародне становище — обидві з 
діапозитивами. 

Коли біля хати-читальні спини-
лась на всім скаку пара вороних, 
сонце спускалось в рожевуватий 
туман над далекими хребтами сіль-
ських хат. З брички злізли запилені 
шефи, поторсали замок біля запер-
тих дверей, обійшли читальню кру-
гом, постояли нерішуче. 

— Ей, хлопчику! — Хлопчик си-
дів і порпався в пилу між коліями, 
як горобець. — Ти що, на дощ куря-
ву збив? Піди та поклич завідуючо-
го читальнею або кого з сільради, 
та хутенько. 

Хлопчик підсмикнув штанці і 
стрімголов залопотів гарбузами че-
рез город. 

— Січас… 
Андрій зняв карбідовий чарів-

ний ліхтар, коробки з діапозитива-
ми і розставляв все на ґанку. 

— Що, Ігнате Соломоновичу, 
озброїмось терпінням… 

— Хе-хе, Андруша, озброїмось, 
якщо хвате… 

Ігнат Соломонович тільки вчо-
ра видужав, десь там у нього розли-
лась була жовч, а від того ще й сьо-
годні білки стомлених очей по кут-
ках трохи жовті. Він зморено розі-
слав брезентовий плащ на ґанку і 
ліг горілиць. Флегматичний зроду, 
умів він бути спокійним завжди, і 
зараз ось почекає хвилину-дві, сяде 
на бричку і чкурне назад. А поки що 
уставивсь очима в хащі хмелю над 
ґанком, довгий ніс його поводив ніз-
дрями як крилами і заспокоївсь. 

— Я чекаю. 
Андрій розтягнувся на шпориші 

і мовчки розглядав тези. 
— А знаєш, сьогодні неділя і лю-

дей мусить бути багато. 
— Подивимось… А от як їх зі-

брать? 
— Пхе, їрунда, зберемо, ось 

прийде завхач.
— М-м-м…— Ігнат Соломо-

нович ловив мух,— иш, чорт… гі-
дра контрреволюції, ти жигать, ось 
тобі…— ловив, а задушити було 
ліньки, і він пускав назад. 

Андрій взявся далі за тези. Над 
дерев’яною, наново побіленою 
церквою з писком крутились щурі. 

Минуло кілька хвилин. 
З реготом із гарбузів вилетіла 

юрба хлоп’ят. 
— Нема, нема… 
— Тю, кого нема? 
— Завідуючого нема, ми пішли, 

а він поїхав до міста ще вчора… А 
сільрада заперта… 

— Гм… Ігнат Соломонович, 
чуєш? І що ми будемо робить? 

— Хе-хе. Хлопці, а як у вас зби-
рають людей? Ну, на збори, на сход-
ку, чи що? 

Хлопці терлись і не знали, як у 
них збирають людей.

— Ну, як от у вас, наприклад, 
лекція чи що там, ну мітинг? 

— А хтозна… 
— От їй-бо, та бувають же у вас 

збори… 
Ігнат Соломонович аж упрів, а 

хлопці все-таки не знали, як у них 
збирають людей. 

— От їй-бо, та ніде нікого з до-
рослих… Де хоч ваші люди? 

Тут хлопці знали і кинулись на-
перебій. 

— Всі на полі… жнива… ну, так 
сьогодні ж неділя, треба… 

— Треба… А культуру не тре-
ба? Андрію, хіба ми дурно приїхали? 
Скликать! 

— Звісно, скликать,— і гарячий 
Андрій кинувсь був уперед та спи-
нивсь і почухав потилицю — куди? 
Сільрада замкнена. От закавика. 
На ґанку черідкою виставились ліх-
тар та коробки з діапозитивами, 
оглянув їх і сів безпорадний.

На щастя, підвернувсь вертля-
вий хлопчисько. І бувають же такі 
розбитні діти. 

— Дядю, у нас як на збори, так 
дзвонять… Дзвоном скликають… 

— А-а-а… Андрію, чуєш? Розко-
пать. 

— Пр-равильно, веди до дзво-
наря. 

— До дзвонаря… до дзвонаря… 
І ціла валка дітвори з Андрієм 

посередині зникла в хмарі збитого 
пилу, як череда. 

Ігнат Соломолович умостився і 
терпляче ждав на ефект. 

Поки Андрій гукав у двері сто-
рожки, пронирливі, запобігливі 
хлоп’ята відхилили незамкнені чо-
мусь важкі двері на дзвіницю і вже 
ганяли по бантинах горобців. 

Старий дзвонар, він же й сто-
рож, зрештою виліз. Був це кривий 
чернець Павлін. Як зачув, чого від 
нього хочуть, замотав злякано го-
ловою в дрібненьких кісках, проди-
раючи заспані очі і шмаркаючи си-
зим носом. 

— Як? Та то ж ґвалт… Що ви? 
Андрій вибачливо розводив ру-

ками. 
Раптом дзвонар, як ошпарений, 

рвонувсь до дзвіниці — зобачив 
хлопців. 

— Що? Що ви робите, сук-кини 
сини? Що ви робите? Пр-р-риб’ю. 

І за хвилю його милиця та лай-
ка стугоніла по сходах. Хлопці мет-
нулись аж на самий верх. 

Андрій вибіг з огради, став на 
вигоні перед церквою, задрав го-
лову і стежив за оказією. 

Там заверещало не своїм голо-
сом — одного насів, значить. Двоє 
з’явились і перелякано забігали, як 
миші, аж зверху на помості, плута-
лись у віжках під дзвонами. 

Один побачив внизу Андрія, зга-
дав, чого зліз, схопив віжку від най-
більшого дзвона, що в нього дзво-
нять раз на рік і то на велике свято, 
розгойдав і… Раптом, як на Велик-
день, в розгон у найбільший дзвін: 

— Бов. 
Надвечірню тишу тіпонуло за 

петельки… 
— Бов-в-в! — як з гармати. 
Ігнат Соломонович здригнувся, 

коли вдарив дзвін, а коли вгледів, 
як летіли ошалілі громадяни села 
Бобрика — на полудрабках, охляп 
на конях, а, крім вершника з люш-
нею, ще був або хомут, перекруче-
ний догори розмотаною супонею, 
або сідьолка збоку, — як мчали 
на возах і пішки старі й малі, баби 
й діди, покинувши печене й варе-
не, з дому й з поля. Один промчав 
з косою й з мантачкою замиленим 
конем, на коні були наритники і не 
було обротьки, вчепившись в холку. 

Коли побачив… 
Ігнат Соломонович скочив на 

бричку, шарпнув коней і за мить 
мов у воду ринув. 

На ґанку рядочком лишились — 
карбідовий ліхтар і коробки з діапо-
зитивами. 

— Держі-і-ть! Злодія держіть! 
— Бий його — морду бий… 
Андрій стояв серед вигону біля 

стовпа і спокійно спостерігав бата-
лію. Дивно, на кого вони так напира-
ють. Вже й націю опреділили. Диву-
вався, доки не зрозумів, що вся ота 
стихія суне на нього, а зрозумів — 
усередині щось йокнуло і защеміло. 

Кремезний багатій Сміян нале-
тів конем і, рикаючи, замахнувсь 
на всю душу люшнею, мов булавою, 

Андрій відхилився, ззаду хтось під-
тримав вилами, але не проколов — 
люшня вдарилась об стовп і розле-
тілась в щепки. 

— Стій! — Це Андрій. 
— Ага, кричиш… 
— Сюди його… самосуд йому! 
Андрій спочатку храбривсь, та, 

побачивши, що непереливки, роз-
терявсь: 

— Товариші… Громадяне! 
Що він там шабаршить, в харю! 
— Би-и-и-й ї-і-іх! 
Сміян налітав, мов кібець. 
— Підожди, Сміяне, не втече, до 

розправи його, порядок треба, а по-
тім і в пику… 

Дзвонар Павлін плигав на ми-
лиці і, запінений, всім розповідав 
про «бандитський наскок». Обурен-
ню не було меж. 

— Як, ми на полі, а нас ґвалту-
вать, а потім гробить? А-а-а… Так 
бий же його, бий! 

— Стій, не напирай, слова 
просить. 

— Товариші, та дайте ж слова,— 
зринув зрештою з хаосу Андріїв го-
лос, що серед юрби, мов серед яр-
марку, посувавсь разом до сільради. 

— Нікоторого слова. 
— Дать слово? 
— Не треба…
— Говори! 
Сміян придививсь до Андрія і… 

впізнав. 
— А-а-а,— давня злість пере-

вернула печінки. Давно то було. — 
Я ж тобі… пригадаю! 

Наперли на сільраду. Сільрада 
зачинена. Коли Андрій опинивсь на 
ґанку і глянув навколо, комашки по-
лізли поза шкірою: весь величез-
ний вигін геть-чисто запруджений 
людьми, і ще йдуть, біжать з усіх за-
улків, захекавшись. 

А надворі сутеніє. 
Прибіг переляканий секретар 

(як з неба впав), упізнав Андрія і 
більше перелякався. 

Андрій почав був говорити, роз-
палюючись і звично входячи в ролю, 
як на мітингу. Юрба зашикала, при-
тихла, та тиша не втрималась, рап-
том лопнула, і зчинивсь знову, те-
пер уже утроєний, лемент. Полетіло 
каміння, зовсім близько вдаривсь і 
розбив шибку кийок… 

Секретар хапливо відімкнув 
двері і пхнув туди Андрія — бідняга 
влетів навзнак. 

— Не напирай… товариші, стой! 
— Пусти-и! 
І секретар не стримав — ціла 

юрба ввалилася слідом. 
При каганці в сільраді засідає 

дивний «трибунал» — кілька найза-
можніших — хазяїв, що вдерлись на 
чолі зі Сміяном, і вузлуватий, зляка-
ний секретар сільради. З «началь-
ства», як на гріх, нікого… 

Спочатку сидять мовчки. Груня 
зі Сміяном, важко дихаючи, витрі-
щилась на свою жертву — зудить у 
руках. Секретар знає Андрія — ком-
сомольця, завполітосвітою, але в 
чому тут річ? 

Напружена тиша. 
Величезні волохаті тіні коли-

шуться по стінах, по стелі. 
На дворі шумить, як море, юрба 

і гупає в двері. У вікна витріщились 
десятки пар очей. 

Андрій сидить окремо на столі і 
демонстративно дриґає ногами, а в 
самого душа не на місці. 

— Тут телефон є? 
— Що? Я тобі нателефоную, я 

тобі… — Сміян схопився, потім сів… 
Суд почався. Верховодить Сміян. 
Помацки, не знаючи, в чому 

суть, секретар почина вигороджу-
вати Андрія. В’яже незграбно мову 
в узли. Се й те… це гарний юнак, 
комсомолець… 

— Га, комсомолець… тим гірше 
для нього: бандит він, довольно. 

Андрій перебив і спокійно по-
чав розповідати, в чому справа… 

— Що, що ж ти брешеш, сучий 
син, ану дзвонаря сюди, дзвонаря 
давай. 

Пустили героя вечора, дзвона-
ря. А на дворі юрба шумить, хтось 
пробує виставити двері. 

Проти монаших доводів кри-
вого Павліна та проти аргументів 
Сміяна, скріплених матом і грюком 
кулака об стіл, всякі виправдання 
безсилі. Та Андрій і не виправду-
вався. Ушнипивсь понуро поглядом 
у Сміяна. 

Десь він цього «креза» 
запам’ятав… Ага, 20-ий рік… роз-
верстка… Он як… Угу-у… 

Тепер Андрій не виправдував-
ся, бо добре знав, що не поможе, 
що сьогоднішній випадок лише за-
чіпка. Так, так… корінь зла десь 
там… коли він із братвою тут розку-
лачував… Скільки років пройшло, а 
впізнав Сміян. О, хіба він коли забу-
де, ніколи. Хіба вмре… 

Андрія щось питали, але він не 
чув, втягнувшись у спогади. 

…О, ніколи вони не забудуть 
цього… 

Ніби стверджуючи останнє, Смі-
ян грізно наблизився і взяв за пе-
тельки. 

— Ну? 
— Не руш! 
— Н-на… 
Важка груба долоня вдарила в 

лице. Андрій рвонувся, напружив-
ся, як кішка для скоку, але враз 
руки опали, мов віжки, засунув їх 
глибоко в кишені. Бачив своє без-
силля і кипів. Одступив крок до две-
рей.

— Пустіть… пустіть мене до 
людей… 

Сміян і другий загородили доро-
гу. Андрій налазив, тримаючи руки в 
кишенях. 

— Геть… 
— А… ти револьвер… викинь! 
Андрій не виймав рук із порож-

ніх кишень. 
— Пусти…— Він був готовий на 

все. 
Сміян намацав ззаду стілець і 

скрипнув зубами… 
— Викинь… викинь! 
— Геть! — Розмахнувся Сміян… 
Раптом погас каганець. Заме-

тушилися. Знадвору хтось вибивав 
шибки. 

Коли засвітили каганець, Ан-
дрія і секретаря сільради не було, і 
всі двері замкнені. 

Сміян і його приятелі замкнули 
в собі гнів. Резолюція була коротка: 

— Піймать гада. 
На дворі Сміян лютував: 
— Хто в нас пале… хто в нас 

краде… хто коней воде… 
Сліпе, глухе обурення стверди-

ло правоту його слів. 
— Він не втече, він не втече, ми 

йому… — нахвалялись п’яні Євлам-
пієнки, діти «порядного» батька, ши-
байголови. — Ми на всіх вулицях… 
Гей, хлопці, — зібрали кагалу поді-
бних собі і пішли. 

Людям, особливо молоді, ради 
свята не хотілось розходитися. Зі-
йшлися у балачках та з кумою, той 
зі сватом. Ґвалт помалу вщух. По-
обсідали канави та колодки. Дівча-
та лузають насіння. 

— Розходьсь, розходьсь… пред-
ставлєнія не буде, не буде, — жар-
тував веселий чередник Микита. 

— Е, дядьку Микито, вже було… 
— От так… з вашою чередою, як я 

через неї та приставлєніє проґавив. 
Жарти, сміх. Розходились. Ли-

шалась молодь. 
Андрій, крадучись, добрався 

кущами з секретарем сільради до 
нього додому.

Секретаря звали Никанором. 
Раніш він був слюсарем на цукро-
варні. 

Коли погасло світло, а погасло 
воно не само, Никанор мерщій віді-
мкнув двері в другу кімнату, шепнув 
Андрієві, і вони зникли. Пробрав-
шись через другий вихід у садок, 
потім кущами і ось вони тут, дома. 

— Ну, Андрій, або пан, або про-
пав. — Никанор у пітьмі дістав за-
пилену карабінку, обойму патронів, 
мисливську рушницю. — Вибирай, 
заряджай. 

У самого руки трусились. 
Розкуражена перелякана дружи-

на Никанорова схопилася, засвітила 
лампу і вкрутила — світ ледве бли-
мав. Сама сіла на ліжкові, біла, як 
крейда, в самій полотняній сорочці. 

Зарядили хлопці і довго прислу-
хались до найменшого руху. 

Тиша аж дзвенить. Андрія розі-
брав сміх, стало чудно. 

— Чого ти? 
— Х-ха, яка це все кумедія, мов 

у театрі… Ет, дурниця. Знаєш, Ни-
каноре, я піду: вони вже давно, ма-
буть, розійшлися. 

Щось рипнуло, принишкли. 
Стукнуло нерішуче в вікно. Жін-

ка мерщій погасила світло. 
Тиша. Знову стук. 
— Хто? 
— Я. 
— Та я, Ларин… 
— А, Іван, ти… Зараз. 
Відкрив. Засвітили світ. Ввій-

шов стривожений Ларин, комсомо-
лець, товариш Андріїв,  необтеса-
ний, але щирий. 

— Ти тут, хох-хо… а я думав — 
капут. Там, брат, на тебе засідки 
всюди. — Потім спохвативсь: — А 
знаєш, за мною, здається, весь час 
слідили Євлампієнки з оравою. 

Під вікнами зашелестіло. Ника-
нор збентежився: 

— Гаси. 
Тиша. Хвилина, дві… Ніде нічо-

го. Андрій не витримав, незручно 
за Никанорову сім’ю. 

— Ану його к чорту, ждать отак, 
ніби курка в хворості, я піду: та й 
тобі, Никаноре, безпечніше буде, в 
тебе ж жінка, дитина… Та й взагалі 
це дурниця, ну хто посміє? Я пішов. 

Никанор пробував перечити, але 
й самому здавалось — так краще. 

Пішли. Ларин проводив. 
За левадами на краю села Ан-

дрій простився з Іваном. Посміяли-
ся трохи з оказії і розійшлися. Ан-
дрій пішов просто на шлях до млинів. 

Ніч ні темна, ні видна. Місяць чер-
воний і здоровий, мов діжа, тільки не 
сходив із-за далекого лісу. З річки тяг-
нув вогкий холоднуватий вітер. Чорні 
млини порозставляли грубі руки і сто-
яли трійцею обабіч дороги. 

Андрій ішов колією, збиваючи 
припаду пилюку, і спостерігав за 
курявою. Інколи озирався набік, 
не з тривоги, ні, а так. Тривога уля-
глась, коли залишив останній пе-
релаз. Ішов, згадував пережите за 
день і сміявся про себе. Зразу, опи-
нившись за селом, стало так легко, 
ніби спав стопудовий тягар. Тепер 
хотілося крикнути на всі груди і по-
бігти вибриком по сонній пилюці. 

Коли минав останній млин, 
озирнувся. Раптом щось впало 
важке на голову, і зразу ж із рего-
том на нього насіли. 

Зразу град болючих ударів, по-
тім кудись волокли за ноги — далі 
нитка пам’яті урвалась. Пекучі 
огненні кола і морок. 

…Липкий і тягучий морок. 
Ранком Ігнат Соломонович по-

тягся в ліжку. Сміявся з учораш-
ньої пригоди — як він без-
соромно тікав, га.

Іван БАГРЯНИЙЗ архіву українського 
самвидаву

Іван Багряний (1907 – 1963) — 
видатний український письменник, 
політичний і громадський діяч, за-
знав сталінських репресій у 1930-ті 
роки. 1945 року змушений був емі-
грувати з СРСР. У ФРН були напи-
сані романи «Сад Гетсиманський», 
«Огненне коло», «Тигролови», чис-
ленні поезії, п’єси, оповідання.

В сутінках
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Несподівані 
думки

Вічна любов триває в 
середньому три місяці. 

* * *
Чиста совість — точний 

симптом склерозу. 
* * *

Головне — не перемог-
ти, а зробити так, щоб ін-
ший програв. 

* * *
Якщо ти не є частиною 

рішення, то ти є частиною 
проблеми. 

* * *
Жоден дурень не скар-

житься, що він такий. Зна-
чить, не так уже в них усе 
погано. 

* * *
Не буває негарних жі-

нок — бувають жінки рід-
кісної краси. 

Було колись...
У товаристві, де був 

Марк Твен, один земельний 
спекулянт, який розбагатів, 
грабуючи індіанців, вихва-
лявся тим, що він носить 
тільки найдорожчий одяг. І 
звернув увагу присутніх на 
свою краватку:

— Ця річ коштує двад-
цять п’ять доларів.

Марк Твен люто погля-
нув на нього і промовив:

— Це правильно, у Спо-
лучених Штатах найдорож-
чі краватки носять ті, кому 
досить було б звичайної 
мотузки.

* * *
Едвард Гріг не любив 

будь-яких представників 
влади. Всесвітньо відомий 
композитор, він був гордіс-
тю своєї батьківщини. Нор-
везький король вирішив 
нагородити його орденом. 
Гріга запросили до королів-
ського палацу. Композитор 
надів фрак, як того вима-
гав етикет, і пішов на при-
йом. Коли один із великих 
князів за дорученням коро-
ля вручив Грігу орден, той 
відповів: «Прошу передати 
його величності подяку за 
увагу до моєї скромної пер-
сони» — і сховав орден до 
кишені.

Придворні зніяковіли, 
адже кишеня у фраках при-
шита ззаду.

Куточок 
гумору

— Свідку, — запитує 
суддя, — ви бачили, як ця 
жінка вдарила праскою по 
голові свого чоловіка? Що 
ви вчинили? 

— Я зателефонував 
своїй нареченій і сказав, 
що женитися передумав.

* * *
— Яка різниця між горі-

хом і чоловіком? 
— Горіхи гризуть, коли 

є гроші, а чоловіка — коли 
грошей немає. 

* * *
— У вас тут за роботу 

платять чи за...? 
— За...

* * *
Розмовляють два бан-

кіри: 
— Якогось дивного ти 

головного бухгалтера собі 
знайшов: лисий, вухатий, 
одноокий, кривий... 

— Зате прикмети які!

Вас зацікавила наша газета, її публікації? 
Тоді Ви можете допомогти в її виданні, внісши 

будь-яку благодійну суму на рахунок «Світ-інфо». Цим 
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
 У фарші для котлет яйця можна замінити карто-

пляним крохмалем — дві столові ложки крохмалю на 
півкіло фаршу.

 Зберігайте томатну пасту в холодильнику, налив-
ши зверху дуже тонкий шар олії. Тоді томат не запліс-
нявіє.

 Щоб шкаралупа яєць не тріснула при варінні, по-
кладіть на дно каструлі, в якій вони варяться, перевер-
нуте догори дном блюдце.

 Для солоних страв використовуйте як підсилю-
вач смаку цукор, а для солодких — мінімальну кількість 
солі.

 Зварені в мундирі овочі легше чистити, якщо 
остудити в холодній воді.

 У будь-який суп часник додавайте тільки на-
прикінці приготування. А з готового супу чи борщу 
обов’язково виймайте лавровий лист.

 Перевірити свіжість яєць можна, опустивши їх у 
соляний розчин (на літр води — 100 г солі). Зіпсовані 
яйця спливуть, а свіжі опустяться на дно посуду.

Дещо про їжу та напої 
 Найдорожчий у світі продукт — шафран: його ун-

ція може коштувати 2 тисячі доларів.
 На Землі 1450 видів їстівних комах — поживних, 

корисних і часом смачних.
 У 17 столітті в Туреччині було заборонено пити 

каву.
 Кава — це другий найпоширеніший товар у між-

народній торгівлі. Перший — бензин.
 У світі існує більше 20000 сортів пива.
 У пляшці шампанського — близько 49 мільйонів 

бульбашок вуглекислого газу.
 Жителі деяких частин Індії і Китаю замість цукру 

в чай кладуть сіль.

— Хе-хе… Ну й 
лекцію встругнув, лед-

ве коні донесли. От номер… 
жаль. Сором людям похвали-
тися, а то б, хе-хе. 

Ігнат Соломонович сміяв-
ся і нетерпляче чекав Андрія. 
Андрій заходив до нього кож-
ного ранку. Тим більше сьо-
годні мусив зайти після тако-
го вчорашнього (на його дум-
ку, надзвичайного) «казуса». 

— А ліхтаря забув… ота-

кої, — тільки тепер згадав, що 
справді ліхтар так і лишився 
на ґанку. 

— Туди, к бісу, треба ко-
гось посилати. Знову коня да-
вай… Хоча, от дурень я, Ан-
дрій же там… 

Задзвонив телефон… 
— Так… Я… Що? Що? 
Брови Ігната Соломоно-

вича підскочили вгору, рука 
трусилась, друга, що тримав 
нею широкі кальсони, зроби-

ла непевний рух. 
Втратив всяку рівновагу… 
Не дослухав і кинувся 

мерщій одягатись.
Коли Ігнат Соломонович 

з’явився в лікарню, Андрій, 
тільки що привезений, лежав 
нерухомо… Ні лиця на ньому, 
ні вигляду… 

Без усяких ознак життя. 
Метушився лікар, мету-

шилися сестри зі шклянками 
і з ще чимсь. 

Ніяк не міг збагнути всьо-
го, що сталося… Потім до те-
лефону і подзвонив: 

— Дайте міліцію… 
А потім ще дав розпоря-

дження на конюшню — поїха-
ти і забрати карбідовий чарів-
ний ліхтар та діапозитиви. 

В обласному концерт-холі «Градецький» 
серед двадцяти двох дівчат, що виборювали 
право носити звання «королев», «княгинь» та 
«принцес» Чернігова, перемогу в номінації 
«Королева Чернігова-2015» виборола уро-
дженка Корюківки Влада Коробко. Пропону-
ємо увазі читачів «Світ-інфо» інтерв’ю з нею. 

— Владо, хоч ти й стала «Королевою Чер-
нігова», ми тебе все ж вважаємо «нашою», ко-
рюківською… 

— І правильно! Народилася й виросла я 
в Корюківці, на світ з’явилася 16 квітня 1997 
року. Ходила в дитячий садочок «Дельфін», по-
тім навчалася в міській школі № 4.

— Про що найяскравіші згадки з дитин-
ства?

— Чомусь запам’яталося, як одного разу 
ми з найкращою подружкою Олександрою вдя-
гли на себе сукні, туфлі та ще й шуби своїх мам 
(а це було влітку!) і «організували» для своїх рід-
них шоу-концерт. Дорослі ж нам підспівували 
й плескали в долоні… Скільки себе пам’ятаю, 
завжди була активною дитиною: «позаписува-
лася» майже на всі гуртки, що діяли в нашому 
місті, навіть на скрипці хотіла навчитися грати. 
Але, мабуть, вдача в мене непосидюча, бо ніде 
довго не затримувалася. У школі ж найбільше 
любила українську мову і літературу, відносно 
легко давалася й англійська.

— Ти зараз мешкаєш в обласному центрі?
— Другий рік навчаюся «на бюджеті» на 

другому курсі факультету соціальної роботи в 
Чернігівському національному технологічному 

університеті. Навчання подобається, психоло-
гія — це моє. 

Батьки мої, на жаль, рано пішли з життя. 
Я за ними сумую… Усіх своїх родичів дуже лю-
блю. Це хресна мама Інна, тітонька Марина, 
двоюрідна сестричка Дариночка, двоюрідний 
братик Гліб, дідусь Володя і дві бабусі Віри. Ро-
дина наша дуже дружна, і ми завжди підтриму-
ємо один одного…

— Як потрапила на конкурс?
— Із дитинства мріяла про подіум і конкур-

си краси. І ось торік я здобула титул «Перша ві-
це-принцеса Чернігова-2014». Навесні отри-
мала титул «Друга віце-міс туризм Чернігів». 
На мене звернуло увагу модельне агентство 
«Defile Models’ City», запросило на курси, після 
завершення яких я отримала диплом про закін-
чення навчання в модельній школі. На цей кон-
курс мене запросили його організатори — ди-
ректор дому моделей «Defile Models’ City» Яніт-
та Мушинська і директор креативного творчого 
об’єднання «Академія зірок» Марія Панкратьє-
ва. Підготовка до конкурсу тривала трохи біль-
ше тижня. Дуже ретельно готувалася, займала-
ся в спортзалі двічі на день, на дієті сиділа: не 
вживала виробів із борошна вищого ґатунку, 
шоколаду й різних солодощів, після чого вдало-
ся скинути 5 кг ваги... 

— І в результаті — перемога!
— Я намагалася впевнено триматися і під 

час конкурсних виходів у діловому вбранні, в 
шубі, в купальнику та в вечірній сукні, і під час 
запитань членів журі. До речі, оцінювати красу 
учасниць до Чернігова приїздили представни-
ки трьох всеукраїнських конкурсів краси. 

— Подруги не змінили свого ставлення 
до тебе?

— Ні, навпаки! Мої подружки — Оксана 
Олійник та Євгенія Лебедко — були дуже раді 
за мене. Мені ж була дуже потрібна і дуже при-
ємна їх підтримка. 

— Твій графік на найближчий час уже 
розписаний?

— Так, щойно повернулася з фотосесії. 
Вона проходила в ресторані «Famous» столич-
ного торговельно-розважального комплек-
су «Арена сіті». Готуюся до конкурсу «Короле-
ва України 2016», який відбудеться наприкін-
ці квітня наступного року. Для участі в ньому 
мені треба ще трошки схуднути (подружки вже 
кажуть, що скоро від подиху вітру літатиму), а 
допомагатиме мені з цим Вадим Кравченко— 
тренер, у якого я займаюся. 

* * * 
Наступного року Влада Коробко представ-

лятиме Чернігів на національному конкурсі 
краси і таланту «Королева України», міжнарод-
ному конкурсі «Queen of Ukraine International», 
конкурсах «Княгиня України» та «Принцеса 
України». 

Андрій НАВРОДСЬКИЙ, 
м. Корюківка

Королевою Чернігова стала… 
корюківчанка

Іван БАГРЯНИЙ

В сутінках

Примітки щодо виділених слів: 
1 — діапозитив — фотографічний знімок на спеці-

альній прозорій плівці або склі, призначений для показу 
зображень на екрані за допомогою проекційного ліхтаря. 

2 — полудрабок — бік возового ящика, утво-
рений за допомогою поздовжніх і поперечних 
жердин на кшталт драбини.

3 — охляп — без сідла. 
4 — люшня — дерев’яна деталь, яка зв’язує 

вісь воза з полудрабком. 
5 — хомут — шийна частина кінської упряжі, що являє 

собою дерев’яний остов (кліщі), вкритий м’яким валиком. 
6 — супоня — ремінь, яким стягають хомут, за-

прягаючи коня. 

7 — мантачка — вузький дерев’яний плоский бру-
сок для гостріння коси, укритий шаром смоли з піском. 

8 — наритники — частина кінської збруї, що 
утримує хомут або шлею від сповзання на шию (під 
час спуску з гори і т. ін.). 

9 — обротька (оброть) — вуздечка без вудил 
для прив’язування коня. 

10 — карбідова лампа (ліхтар) — лампа, в якій 
як пальне використовують ацетилен, що утворю-
ється внаслідок дії води на карбід кальцію. 

11 — кібець — хижий корисний птах родини 
соколових, переважно з сірим або рудим пір’ям. 

12 — крез — людина, що володіє величезни-
ми багатствами. 

ллллекцію
ввве коні до
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Дозвілля
У минулому номері газети в замітці «Поміркуй-

те на дозвіллі» було вміщено кілька запититань для 
того, щоб перевірити свою ерудицію. Ось відповіді 
на них. 

1. Першим президентом Академії наук України став 1918 
року Володимир Іванович Вернадський (1863 – 1945). 

2. Найбільше зубів серед тварин має голий слизняк — до 
30 тисяч дрібних зубів. 

3. Скипидар роблять із живиці.

4. Найшвидшою морською твариною є кальмар. 

5. Ріку Дніпро давні греки називали Борисфен, римляни 
— Данатаріс, турки — Узу. 

6. У Мертвому морі в Палестині вода настільки солона, що 
тут не живе жодна істота. Така вода має високу питому вагу, 
тому людина в ній не тоне. 


