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Триває  передплата на  
нашу газету на 2016 рік 

Усі поштові відділення й листоноші області
ведуть 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. 

Не забудьте продовжити передплату
У частини наших читачів газета передплачена на квартал і 

навіть на місяць. Це право читача, він може оформити передпла-
ту на нашу газету на будь-який термін, від місяця до кінця року. 
Головне — не забути вчасно продовжити передплату на наступ-
ні місяці. 

Нагадуємо тим читачам, у кого передплата оформлена лише 
на січень: сьогодні й у наступні дні можна оформити передплату з 
доставкою газети в лютому і наступними місяцями. Це стосуєть-
ся і тих, хто зараз ще не отримує нашу газету і хоче приєднатися 
до числа її передплатників. Приєднуйтеся! Цими днями ви також 
зможете оформити передплату на лютий і наступні місяці. Звер-
тайтеся в поштові відділення, до листонош. 

Два роки першої крові на Майдані
Злочинів не розслідувано, винних не покарано

Сьогодні  (12 січня — ред.) — день 
політичного в’язня. 12 січня 1972 року 
була велика хвиля арештів української 
інтелігенції, що, власне, і стало приво-
дом призначити цей день сумною да-
тою.

Цей день — нагадування для нас 
про те, яким чином можна все змінити. 
Це, без перебільшень, — дороговказ 
у позитивне майбутнє, якщо запрова-
дити принцип покарання силовиків за 
скоєні ними в інтересах своїх політич-
них хазяїв злочини.

Нинішній режим, як і режим Яну-
ковича, як і режим попередників, як і 
СРСР, не міг би бути можливим, якби 
не силовики — МВС, СБУ, прокурату-
ра, податкова — котрі за командою 
мовчки виконують накази репресува-
ти опонентів влади. На жаль, у цьому 
мовчанні є певне раціо: посадовці за-
лізобетонно впевнені, що залишаться 
безкарними.

На жаль, статистика, котра потроху 
перетворюється в історію, — якраз на 
боці цієї віри в безкарність. Не пока-

рали тих, хто організовував репресії в 
1960-их, 1970-их, 1980-их роках. Спі-
вучасник розправи над поетом Васи-
лем Стусом Віктор Медведчук зараз є 
представником України в переговорах 
щодо Донбасу. Там він грає роль та-
кого ж фальшивого «адвоката» нашої 
держави, як грав роль адвоката Стуса.

Так, багато злочинців у погонах по-
втікали — втік з-під домашнього аре-
шту Садовник. Але більшість залиши-
лася!

Не понесли ні кримінальної, ні на-
віть службової відповідальності «Бер-
кути», що нищили Автомайдан під за-
пис відеокамер на Кріпосному провул-
ку та по інших точках. Це — політична 
позиція Авакова. Навіщо кудись тіка-
ти, начальство прикриває.

Не понесли аналогічної відпові-
дальності гаїшники, котрі заочно кара-
ли водіїв за порушення, яких ті не ско-
ювали. Це — теж позиція керівництва 
МВС.

Судді, котрі покривали це сва-
вілля МВС, поки відбулися легким 

переляком. Їм теж нема потреби 
втікати.

Прокурори, які підтримували неза-
конні звинувачення, всі тут.

Отже, більшість злочинців — хо-
дять зараз на роботу, живуть за раху-
нок держбюджету, чинять правосуддя, 
працюють у МВС, СБУ, прокуратурі на 
непоганих посадах.

Для того, щоб це змінити, треба по-
літична воля і півсотні слідчих. І одно-
го дня ми прокинемося в новій країні.

Потрібно розуміти, що політичні 
в’язні — це не проблема купки ради-
калів, це стосується кожного. Бо саме 
багнети безпринципних силовиків за-
хищають мільярдні грабунки посадов-
ців, масштабний рекет влади стосовно 
економіки.

Ігор ЛУЦЕНКО, 
народний 
депутат України 
(«Українська 
правда», 
12.01.2016)

Майдан — це, звичай-
но ж, не лише топографіч-
не поняття, тобто Майдан 
Незалежності, центральна 
площа нашої столиці. Май-
дан — це суспільне яви-
ще, це Революція Гідності 
2013 – 2014 років. Май-
даном став весь Київ, сер-
це революції, власне, вся 
Україна. І на цьому вели-
кому Майдані, вперше за 
понад два десятиліття на-
шої Незалежності, під час 
акцій протесту пролилася 
кров, були вбиті й поране-
ні протестувальники. 

Акції на Майдані три-
вали вже більш як півтора 
місяці, в мирній формі. За-
гострення ситуації наста-
ло після того, як 16 січня 
2014 року Верховна Рада, 
де була регіоналівська 
більшість, ухвалила сумно-
відомі закони диктатури. 
До речі, за таке голосуван-
ня ніхто з депутатів так і не 
відповів, бодай у політич-
ному плані, а чимало з них 
і зараз у парламенті. 

Масові акції протес-
ту перемістилися на вули-
цю Грушевського, що вела 
до парламенту і Кабміну. 
Весь урядовий квартал 
був заблокований силови-
ками. Перші гострі сутички 
почалися, коли силовики 
спробували витіснити лю-
дей з вулиці Грушевського. 
Це відбувалося в день ве-
ликого церковного свята 
— Водохреща. А 22 січня, 

якраз у державне свято — 
День Соборності України 
— на Грушевського про-
лилася перша кров, були 
перші вбиті серед учасни-
ків революції. 

Завершилося все 18 і 
20 лютого вбивством Не-
бесної Сотні. 

Це  фото, як і бага-
то інших у гарячих точках 
Майдану, зробив у ті дні 
на вулиці  Грушевського  
чернігівський журналіст 

Олександр Жогалко. Він 
учасник Революції Гід-
ності, постійно перебував 
на Майдані. Постраждав 
під час першого гостро-
го протистояння мітин-
гувальників і силовиків 
1 грудня, на вулиці Бан-
ковій, біля Адміністрації 
Президента. Там Олек-
сандр був поранений у 
голову світло-шумовою 
гранатою. Тоді ж жертва-
ми силовиків стали сотні 

журналістів. Ще раз Олек-
сандр постраждав у най-
трагічніший день револю-
ції — 18 лютого.

Проте і він, і десят-
ки інших потерпілих так і 
не дочекалися покаран-
ня винних та й навіть еле-
ментарної компенсації 
за поранення, за те, що 
довелося довго й неде-
шево лікуватися. Але це 
вже питання до нинішньої 
влади. 

Тільки факти

Благодійний аукціон 
на допомогу дитині

Аукціон «Символ року» проводиться в Чернігові для до-
помоги діткам, що потребують великих коштів на лікуван-
ня. Цього року він пройшов уп’яте, збирали гроші на опера-
цію для відновлення слуху дворічному Олексію Покришку. 
Потрібні дуже великі кошти. На аукціоні, де продавалися 
професійні фото, домашня випічка, а головне — мавпоч-
ки (символи року), зроблені чернігівцями, вже вторгували 
близько 4 тисяч гривень.

Боєць АТО добився 
вимкнення галасу дискотеки

Боєць Чернігівської обласної «Народної Самооборони» 
Юніс Аскеров, який щойно повернувся із фронту, 15 січня 
увечері змусив організаторів дискотеки торговельно-роз-
важального центру «Голлівуд» вимкнути голосну музику, від 
якої двигтіла міська лікарня №2. Юніс прийшов провідати 
свого бойового товариша, який втратив ногу і лікувався 
після операції в лікарні.

Музика зі сцени біля «Голлівуду» неподалік лунала так 
сильно, що від неї в палатах неможливо було сховатися.

Боєць прийшов до дискотеки і почав вимагати вимкну-
ти такий потужний звук. Працівники «Голлівуду» відмови-
лися. Тоді самооборонівець зателефонував до управління 
СБУ. Звідти попросили поліцію розібратися. Після втручан-
ня поліції галаслива музика була вимкнена. 

Жителі прилеглого мікрорайону регулярно скаржаться 
на потужну музику зі сцени мало не до опівночі. Тому Юніс 
Аскеров як депутат Деснянської районної ради Чернігова 
вирішив звернутися до посадовців міста з вимогою припи-
нити знущання з жителів мікрорайону і пацієнтів лікарень, 
які знаходяться поруч.

День політв’язня
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Бліц-інформ
Соціальний захист: 
цифри і факти
На прес-брифінгу в обласній державній адміністрації 

йшлося про соціальний захист населення області в 2015 
році, перспективи на рік новий. 

Директор Департаменту соціального захисту населен-
ня ОДА Олег Русін зазначив, що житлові субсидії в області 
отримувало понад 200 тисяч сімей. На це було спрямовано 
майже 474 мільйони гривень.

Державні допомоги на суму понад 892 мільйони гри-
вень надано торік понад 71-ій тисячі осіб. 

У 2015 році 3619 родинам учасників АТО райдержад-
міністрації та міськради надали матеріальну допомогу на 
суму майже 7,6 мільйона гривень. Допомогу по господар-
ству отримали 683 родини, допомогу паливом — 907.

156 інвалідів та учасників АТО направлено до оздоров-
чих закладів. Із 35 сімей військовослужбовців, загиблих в 
АТО, а також інвалідів АТО, 18 отримали квартири. 

В області обліковано 9918 переселенців (6692 сім’ї). 
Щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на про-
живання, в тому числі на оплату житлово-комунальних по-
слуг, призначено 5501 сім’ї з 5561.

У 2015 році 849 інвалідів і ветеранів війни отримали са-
наторно-курортні путівки. Цій категорії громадян видано 11 
автомобілів колишнього використання та 1 автомобіль з гу-
манітарної допомоги.

Є нововведення уряду щодо допомоги одиноким мате-
рям і дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Від 
1 січня 2016 року має підвищитися розмір такої допомоги. 

«Михайло Коцюбинський — 
знайомий незнайомець» 

Музей-заповідник письмен-
ника запрошує до участі в новому 
мистецькому проекті.

Михайло Коцюбинський. 
Звичне всім фото: елегантний під-
жак, задумливий погляд, підкру-
чені вуса, класик української літе-
ратури зі стандартною біографією. 
Та чи можливо за всім цим розга-
дати людину, з усіма турботами і 
сумнівами, радостями і печалями?

Новий проект музею-заповідника М. Коцюбинського 
«Михайло Коцюбинський — знайомий незнайомець» про-
понує спробувати розгадати таємницю буття письменника.

Коцюбинський мав витончений смак, аристократичні 
манери. Ці риси набуваються вихованням, але не тільки — 
потрібна також вроджена шляхетність. Хто ж були предки 
письменника? Від кого він успадкував свою особливість? У 
цьому буде спроба розібратися на першій зустрічі проекту.

Кінець робочого тижня — саме той час, коли можна від-
почити в добірному товаристві за чашкою духмяного чаю і 
цікавими розмовами. Музей чекає на вас, аби разом зану-
ритися в  хитросплетіння родового коріння Михайла Коцю-
бинського.

Зустріч відбудеться 22 січня о 17.00 у домі митця.
Кількість місць обмежена, тому попередній запис 

обов’язковий. 
Тел. для довідок: 4-10-03, (097) 465-70-91, (063) 065-

61-49. 
Вартість — 30 грн.
Адреса музею: м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3.

Запрошують майстер-класи 
з народного мистецтва 
Бажаєте оволодіти новим видом рукодільного ремес-

ла, поспілкуватися зі справжніми майстрами і просто гарно 
провести час усією родиною? Літературно-меморіальний 
музей-заповідник М. Коцюбинського започатковує серію 
майстер-класів від відомих чернігівських майстрів народ-
ної творчості.

У програмі — заняття з декоративно-ужиткового мисте-
цтва: гончарство, писанкарство, нетрадиційні гобелени, де-
купаж, народні ляльки-мотанки, вироби з тканини і шкіри, 
плетіння з газетних трубочок і багато-багато іншого. 

До участі запрошуються дорослі й діти. Попередній за-
пис обов’язковий! Перше заняття — 24 січня. 

Вартість участі у майстер-класі: дорослий — 40 грн; ди-
тячий – 20 грн. 

Дізнатися більше про майстер-класи і записатися 
на участь у них можна за телефонами: (063) 393-72-18; 
(097) 704-65-74.

Знайдено нову печеру 
на Болдиних горах
Археологи заповідника «Чернігів стародавній» знайшли 

неподалік від Іллінської церкви підземну споруду кінця XVII 
– початку XVIII століть, яка, ймовірно, йде в систему пе-
чер. Круті широкі сходи з округлим склепінням спускають-
ся в зал центрального приміщення з 8 нішами по периметру 
стін. Висота стелі в кімнаті — 3,18 м, стіни викладені незви-
чайними цеглинами — вони довгі й плоскі.

Припущення, що споруда — це каплиця перед входом 
у печери, небезпідставне. Аналогічне святилище експеди-
ція знайшла біля входу до Новоантонієвих печер. Можли-
во, це частина великої системи підземних ходів Троїцького 
ансамблю.

Цього року історики планують продовжити дослідження.

15 січня у Виставковому центрі столиці відбулися чергові що-
річні збори Чернігівського земляцтва в Києві, присвячені 20-річ-
чю цієї поважної громадської організації. 

Члени земляцтва, делегації з районів області, представники 
земляцтв інших областей оглянули виставки музеїв, заповідни-
ків та народних майстрів Чернігівщини. Збори підбили підсумки 
роботи організації за два десятиліття. Було показано цікавий до-
кументальний фільм про історію земляцтва.

Також традиційно підписано угоду про співпрацю між Чер-
нігівською обласною державною адміністрацією, обласною ра-
дою і Товариством «Чернігівське земляцтво у Києві» — в соціаль-

ній, економічній, гуманітарній сферах, роботі громадських орга-
нізацій, допомозі бійцям АТО, членам родин загиблих і поране-
них учасників бойових дій.

Угоду скріпили підписами багаторічний голова земляцтва Ві-
ктор Ткаченко, голови облдержадміністрації та обласної ради 
Валерій Куліч та Ігор Вдовенко.

На Святвечір деякі корюківські 
установи відвідала різдвяна Коляда 
— юні хористи Корюківської школи 
мистецтв ім. О. Корнієвського та учас-
ники ансамблю скрипалів «Віоліноч-
ки» співали колядки.

А наступного дня, 7 січня, коляд-
ники вирушили до столиці Білорусі 
Мінська на міжнародний захід. Там 
відбулася благодійна акція «Різдвя-
на ялинка — наші діти», яка об’єднала 
1650 дітей, постраждалих від ава-

рії на ЧАЕС. На свято були запрошені 
з Корюківщини згадані колективи та 
вокальний ансамбль «Ритм» районно-
го будинку культури. Вони виступили у 
Свято-Духовному кафедральному со-
борі та Республіканському цирку. 

Організації подібних творчих поїз-
док, як було і цього разу, постійно спри-
яє найбільше міське підприємство – 
ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП».

Андрій НАВРОДСЬКИЙ,
м. Корюківка

Об’єдналися 
краєзнавці 
В Ічні створено історико-краєзнавче това-

риство «Ічнянщина». У презентації громадсько-
го об’єднання, організованій виключно з ініці-
ативи громадських активістів, узяли участь ке-
рівники органів влади міста й району, що тра-
пляється нечасто. Народний депутат України в 
парламенті трьох скликань В. Шевченко, голо-
ва райдержадміністрації Г. Герасименко, пара-
фіївський селищний голова В. Карпенко, засно-
вник відомого на Чернігівщині осередку зелено-
го туризму М. Череп, ічнянський міський голова 
О. Андріанова, відомий фотохудожник М. Смілик, 
завідувачка райвідділу освіти С. Нагорна, поет 
Юрій Андреєв та інші промовці наголошували, 
що створення такого товариства — давно очіку-
вана і важлива подія, попри існування на Ічнян-
щині багатьох громадських і творчих організа-
цій. Адже інтерес до краєзнавства нині надзви-
чайно великий.

Новостворене товариство досліджуватиме 
архіви, проводитиме творчі заходи й конкурси, 
видаватиме книжки, організовуватиме екскур-
сійні поїздки.

Від перших днів діяльності, судячи з кількості 
поданих вступних заяв, товариство вже стає ма-
совим. На старті діяльності воно має доволі мо-
лодий середній вік своїх членів — 42 роки. До 
роботи в товаристві потяглися люди, які вирос-
ли і здобули відповідну фахову підготовку вже в 
роки незалежності України. Вони не мають ідео-
логічної «зашореності», що заважала в роботі ба-
гатьом їхнім попередникам. На зібранні йшлося 
про обов’язкове залучення до краєзнавства мо-
лоді Ічнянщини, яка бере участь у щорічному ра-
йонному конкурсі «Родина. Ічнянщина. Україна» і 
друкується в збірниках «Оживає минувшина». 

Очолив товариство «Ічнянщина» відомий 
крає знавець Микола Терещенко. До складу ради 
ввійшли вчителька історії Алла Грицай, директор 
історико-краєзнавчого музею Марина Даценко, 
працівниця цього музею Людмила Ємець, архі-
варіус Наталія Іванькова, відомий дослідник ар-
хівів і автор багатьох видань з історії краю Віктор 
Моренець, письменник і громадський діяч Віталій 
Шевченко. 

Наталка КУНЕЦЬ

Чому мо-
лодь не хо-
дить на вибо-
ри і не бере 
участі у гро-
м а д с ь к о м у 
житті сво-
го населено-
го пункту? 
Бо частіше 
за все хлоп-
ці й дівчата 
бачать, що 
будь-які ініціативи рубаються «солідни-
ми» дядечками й тіточками. У Корюків-
ці ця «традиція» відходить у минуле. Про 
це розповідає керівник молодіжної гро-
мадської організації «Альтернатива» 
Володимир ОНИЩУК. 

— Наприкінці літа до мене звернула-
ся група дітей  з проханням підтримати 
їхню ідею облаштування майданчика для 
скейтбордистів. Оскільки в нашому місті 
з’явилося багато підлітків, що катають-
ся на скейтах, роликах, на велосипедах 

ВМХ, а місця для подібних занять нема. Я 
порушив це питання перед мером Ігорем 
Матюхою і народним депутатом Анатолі-
єм Євлаховим. Наша організація офор-
мила це зверненням до міської ради. 
А діти зібрали шістдесят підписів. Коли 
отримали відповідь від міської ради, ви-
явилося, що це досить вартісний проект 
— 340 тисяч гривень. До суми входить і 
асфальтування й облаштування. 

Коли спілкувалися з начальником 
відділу освіти, виникала думка облашту-
вати скейт-майданчик на подвір’ї центру 
дитячої та юнацької творчості. Доля май-
данчика — за новообраними депутатами, 
які мають знайти фінансування. 

Коли ми будували ігровий майданчик, 
ініціатива виходила від нас. А тепер самі 
діти пропонують ідеї. Так формується про-
шарок молоді, котрій не байдуже, де жити 
і як жити.

— Це вже позиція молоді, що кра-
ще на скейті покататися, ніж із пляшкою 
пива в барі.

— Саме так! Тим більше, є пропозиція 

створення в Корюківці Молодіжної ради. І 
щоб ця Молодіжна рада діяла чи при місь-
кій раді, чи райдержадміністрації. Щоб 
думка підростаючого покоління була вра-
хована, а чиновники розуміли, чим ціка-
виться молодь. А в перспективі хотілося 
б, щоб у Корюківці з’явився Молодіжний 
центр, який би об’єднував різні громад-
ські організації, ініціативні групи, моло-
діжних активістів. Тут проходили б усілякі 
семінари, тренінги, навчання. 

— Але на це треба гроші.
— Питання коштів завжди стоїть. 

Виросло одне покоління з відповіддю: 
«Нема коштів!» Тепер інше покоління рос-
те з цією відповіддю. То коли в нас будуть 
кошти для дітей і молоді? Треба з того, що 
в нас є, виділяти кошти для потреб моло-
ді. А якщо молодь не бачить участі влади 
— місцевої, районної, на державному рів-
ні — у своєму розвитку, то що ми хочемо 
від молоді? У країнах Європи цінність — 
людина, а не кошти.

Спілкувався Віктор ТАТАРИН

Чернігівське земляцтво Києва: 20-річчя

На  алеї  майстрів ЧерніговаНа  алеї  майстрів Чернігова

Фольклорний ансамбль із БорзнянщиниФольклорний ансамбль із Борзнянщини

Поколядували 
і білорусів привітали

У БілорусіУ Білорусі

В БілорусіВ БілорусіАнсамбль «Віоліночки»Ансамбль «Віоліночки»

Увагу молодим!
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Бліц-інформ

Повідомляє Служба безпеки України

Школярі з Луганської 
області — на Чернігівщині
25 школярів з міста Рубіжного Луганської 

області, учасники акції «Ми — діти єдиної краї-
ни», відвідали нашу область. У програмі — екс-
курсії, зустрічі з однолітками. Гості відвідали об-
ласну державну адміністрацію, поспілкувалися 
з головою Валерієм Кулічем. «Приємно врази-
ла гостинність, із якою нас приймають», — ска-
зали школярі з Донбасу. Валерій Куліч запросив 
луганчан вступати до вузів нашої області, на що 
чимало учнів погодилися, адже вони відвідали й 
Ніжинський державний університет ім. Гоголя, 
який справив на них найкраще враження. 

Також гості відвідали обласний художній му-
зей ім. Г. Галагана  (на фото).

Чернігівську 
«Просвіту» затопило. 
Прохання допомогти

Уночі з 10 на 11 січ-
ня прорвало трубу опа-
лення на другому по-
версі будинку облас-
ної «Просвіти» по вули-
ці Хлібопекарській, 10 
(колишня назва — імені 
Воровського). 

Гарячою водою затоплено бібліотеку, кни-
гарню, яка тільки почала набирати оберти, по-
шкоджено стелю й стіни... 

«Причиною аварії є, швидше за все, застарі-
лі труби, — каже голова обласного товариства 
«Просвіта» імені Т. Шевченка Олександр Шев-
ченко. — Адже я буквально вчора все переві-
ряв, і скрізь було сухо». 

Збитки встановлюються. На заклик Сергія 
Зосименка («Громадське ТБ») відгукнулися во-
лонтери, котрі рятують книги, які ще можна збе-
регти. «Кобзар, Ліна — все пропало», — написав 
у Фейсбуці Сергій Зосименко. 

Для проведення найтерміновіших робіт 
просимо надати фінансову допомогу на карт-
ку Олександра Шевченка у Приватбанку: 5168 
7420 1334 9265.

Прес-служба обласного товариства 
«Просвіта» імені Т. Шевченка 

З Менської колонії 
вийшов на волю суддя-
«колядник» Зварич 
Екс-голова Львівського апеляційного суду 

Ігор Зварич, відомий як «суддя-колядник», ви   на 
волю після кількох років ув’язнення і повернув-
ся до Львова. 

Генпрокуратура порушила кримінальну 
справу проти Зварича за звинуваченням у ха-
барництві у грудні 2008 року. У ході обшуків у 
кабінетах і квартирах судді та його колег право-
охоронці виявили й вилучили 1 млн доларів і 2 
млн гривень.

Зварич заявив, що збирався передати гро-
ші, знайдені в його кабінеті, церкві, щоб допо-
могти малозабезпеченим, а гроші, знайдені в 
кабінетах його колег, за словами Зварича, ніби-
то призначалися на ремонт приміщення суду, де 
він працював.

У вересні 2011 року Зварича за отримання ха-
барів та інші злочини засудили до 10 років позбав-
лення волі з позбавленням права обіймати поса-
ди судді та посади, пов’язані з виконанням органі-
заційно-розпорядчих функцій у державних устано-
вах, строком на 3 роки з конфіскацією майна.

1 липня 2015 року постановою начальника 
Менської ВК-91 Ігорю Зваричу надано дозвіл на 
проживання разом із членами його сім’ї в смт 
Макошине, де розташована колонія.

У грудні 2015 року Президент Петро По-
рошенко підписав Закон «Про удосконален-
ня порядку зарахування судом попереднього 
ув’язнення в строк покарання», відповідно до 
якого суди зобов’язані враховувати засудже-
ним кожен день, проведений у слідчих ізолято-
рах, як два дня відбуття покарання. А оскільки 
слідство й суд над Зваричем тяглися майже три 
роки, то цей час його перебування під слідством 
зарахувався як майже шість років ув’язнення. 
Плюс Зварич ще відсидів понад 4 роки. 

На Красній площі Чернігова відбувся 
традиційний фольклорний фестиваль вер-
тепів «Колядує вся родина», організований 
Чернігівським відділом Союзу українок та 
міським управлінням культури. 

Починаючи від 1990 року, після ба-
гатьох десятиліть комуністичної атеїс-
тичної пропаганди, різдвяний вертеп 
у Чернігові було відроджено славної 
пам’яті заслуженою артисткою України, 
лауреаткою премій імені М. Коцюбин-
ського, С. Русової пані Раїсою Решет-
нюк-Костарчук з гуртом перших посес-
тер-союзянок, спільно з Товариством 
української мови (нині «Просвіта»). 

Приємно, що боротьба попередніх 
років на культурно-просвітницькому 
фронті даремно не пропала. Цьогорічне 

свято відбулося на оновленому майдані 
з традиційним українським дідухом і вер-
тепом, без старорежимних атрибутів — 
Діда Мороза та Снігурки.

Чернігівці радо сприймали виступи 
вертепних гуртів, зокрема Чернігівських 
церковних громад УГКЦ та УПЦ КП, Чер-
нігівського відділу Союзу українок. Нині 
відділ очолює вірна послідовниця пані 
Раїси, депутат Новозаводської райради 
Чернігова Ольга Ковтун-Миненок.

Також показали прекрасну різдвяну 
програму Чернігівський академічний на-
родний хор філармонійного центру, інші 
колективи й виконавці. 

Станіслав ЖУРАВЕЛЬ, 
член обласної ради «Просвіти»

Несвяткова ялинка
Ще тижнів за два до Нового року мешканці Ко-

рюківки почали цікавитися, на коли ж призначено 
відкриття міської ялинки і чи буде концерт на цен-
тральній площі новорічної ночі. Я спитав про це в 
першого заступника голови Корюківської міськра-
ди Леоніда Малиша.

— Ми пропонували відділу культури райдержад-
міністрації провести святкові заходи — відкриття 
міської ялинки в один із останніх днів року і ново-
річний концерт увечері 31 грудня, — відповів Ле-
онід Володимирович. — Казали, що все оплатимо, 
але вони чомусь відмовилися.

— А ми кілька разів зверталися до міської ради 
щодо відкриття міської ялинки і концерту 31 грудня, 
— здивована такою відповіддю Малиша, заявила 
завідувачка райвідділу культури Юлія Сита. — Адже 
було заплановано ще й святковий вечір у районно-
му будинку культури на 19.00, тому ми не хотіли, щоб 
вони «наклалися» один на одного. 

— Та як це ми могли відмовитися? — каже ди-
ректор РБК Людмила Мартинова. — Наші артисти 
працюють майже за будь-якої погоди. Ми б і ігроте-
ку для дітей провели, і хоровод навколо ялинки, але 
наша влада чомусь не може вирішити питання на-
віть з освітленням місця святкування. Під час ново-
річного заходу «Замріяна казка зими», який ми про-
вели 31 грудня, зала РБК була заповнена вщерть. 
Лише представники влади чомусь проігнорували 
наш захід.

…От тільки незвично тиха новорічна ніч була 
біля центральної ялинки Корюківки.

Андрій НАВРОДСЬКИЙ, 
м. Корюківка

Листии читачів нашої газеети

Святкували по-українськи

Гурт Чернігівського відділу Союзу українокГурт Чернігівського відділу Союзу українок

Увечері 7 січня у приміщенні 
магазину-кафе, розташованого в 
одному із сіл Бахмацького райо-
ну, поліцейський місцевого відді-
лу поліції, представившись, зро-
бив зауваження кільком особам, 
які порушували громадський по-
рядок. У результаті було припине-
но правопорушення, пов’язане із 
вчиненням хуліганських дій.

Приблизно через півтори го-
дини до будинку поліцейського на 
трьох автівках приїхало 16 осіб 
віком від 17 до 25 років. 

Зловмисники дерев’яними 
палицями заподіяли поліцей-
ському і членам його родини ті-
лесні ушкодження. Усвідомлю-

ючи, що п’яні нападники можуть 
покалічити його і родину, полі-
цейський дістав свій зареєстро-
ваний пристрій для відстрілу на-
боїв з гумовими кулями та відпо-
відно до Закону України «Про На-
ціональну поліцію», захищаючи 
себе і членів своєї родини, здій-
снив кілька пострілів.

Правопорушники відступили 
й на трьох автомобілях зникли з 
місця події, попередньо заволо-
дівши зброєю поліцейського.

Слідчо-оперативні групи Бах-
мацького відділу поліції і Талала-
ївського відділення поліції ГУНП у 
Чернігівській області встановили 
особи всіх 16 учасників нападу 

на родину поліцейського. Четве-
ро активних учасників затрима-
ні й у порядку статті 208 Кримі-
нального процесуального кодек-
су України поміщені до ізолятора 
тимчасового тримання.

Відкриті кримінальні прова-
дження за частиною 2 статті 345 
Кримінального кодексу України 
(умисне заподіяння працівникові 
правоохоронного органу чи його 
близьким родичам побоїв, легких 
або середньої тяжкості тілесних 
ушкоджень у зв’язку з виконан-
ням цим працівником службових 
обов’язків), що карається обме-
женням волі на строк до п’яти ро-
ків або позбавленням волі на той 

самий строк та частиною 4 стат-
ті 296 Кримінального кодексу 
України (хуліганство, вчинене із 
застосуванням вогнепальної або 
холодної зброї чи іншого пред-
мета, спеціально пристосовано-
го або заздалегідь заготовлено-
го для завдання тілесних ушко-
джень) — караються позбавлен-
ням волі на строк від трьох до 
семи років.

Правоохоронець був госпіта-
лізований на стаціонарне ліку-
вання до Бахмацької райлікарні.

Сектор комунікації Головного 
управління Національної поліції 

в Чернігівській області

СБУ затримала на хабарі 
селищного голову

Служба безпеки України спільно з Національною 
поліцією затримала на хабарі селищного голову одно-
го з населених пунктів Чернігівської області. Здирник 
вимагав дві тисячі гривень від приватного підприємця 
за продовження терміну угоди оренди земельної ділян-
ки під санітарну вирубку лісу.

Планується оголосити зловмиснику про підозру за 
ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримі-
нального кодексу України. Триває досудове розсліду-
вання.

Прес-центр СБ України

Вирок торгівцю 
боєприпасами

Апеляційний суд Чернігівської 
області залишив без змін вирок 
Чернігівського районного суду, 
винесений місцевому мешканцю, 
який організував у регіоні збут 
боєприпасів.

Співробітники служби без-
пеки України затримали зло-
вмисника в липні 2015 року при 
спробі реалізації чергової партії 
гранат і патронів. У ході досудового розслідування правоохоронці встанови-
ли, що торгівець устиг реалізувати вісім гранат Ф-1 та РГД-5, кілька десятків 
патронів. 

Під час обшуків співробітники спецслужби вилучили патрони різного калібру і 
протитанкові гранати РПГ-22 й РПГ-26.

Вироком суду зловмисника визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 
1 ст. 263 Кримінального кодексу України, і призначено покарання у вигляді трьох ро-
ків позбавлення волі.

Прес-група Управління СБ України в Чернігівській області

Затримано нападників 
на поліцейського і його родину

Рубають ліси області
Поліцейські Чернігівщини по «гарячих слідах» 

викрили групу, яка намагалася розпиляти на пи-
ломатеріал 42 дуби з понівеченої ними лісосмуги. 
Випилювання трапилося в Корюківському райо-
ні, але сліди привели поліцейських за 10 кіломе-
трів звідти, в одне із сіл Щорського району на пи-
лораму, де лежали свіжоспиляні дуби. Двоє зло-
вмисників спиляли дерева і на власному трак-
торі привезли сюди деревину, щоб розпиляти. 
Їм загрожує великий штраф або навіть тюремне 
ув’язнення. Триває розслідування. 

Пошук інформації 
про героїв АТО

Пошукове агентство зі створення науково-до-
кументальних серіалів «Книга Пам’яті» та «Реабі-
літовані історією» розпочинає роботу над ство-
ренням бази даних для подальшого увічнення 
пам’яті захисників суверенітету України.

Звертаємося до всіх, хто має будь-які відо-
мості про загиблих, поранених, тих, котрі пропа-
ли безвісти, військовослужбовців, вояків Націо-
нальної гвардії, волонтерів тощо в зоні проведен-
ня АТО, надати інформацію на адресу: м. Чернігів, 
вул. Гетьмана Полуботка, 68, тел. 675-169, або на 
електронну адресу (memory_book@ukr.net). Осо-
бливо цінно буде отримати листи, цікаві фото, що-
денники тощо.

Департамент інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 

обласної державної адміністрації
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Бліц-інформ

Про все, що хвилює, що наболіло
На початок року на обліку 
в центрах зайнятості — 
16,1 тис. безробітних 
Загалом у 2015 році на обліку в центрах зайнятості 

області перебувало 47,6 тис. безробітних, що на 6% біль-
ше, ніж 2014 року. 

За сприяння служби зайнятості торік роботу отрима-
ли 14,3 тис. безробітних. Набували нових професій та 
підвищували кваліфікацію 5,1 тис. безробітних — на за-
мовлення роботодавців, для самозайнятості та організа-
ції підприємницької діяльності.

До участі у громадських роботах було залучено 7,8 
тис. безробітних.

Обережно: грип
Епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та 

гострі респіраторні вірусні інфекції в області, як і зага-
лом в Україні, типова для зими. І все ж лікарі наголошу-
ють на дотриманні заходів для запобігання грипу.

Грип передається 
від людини до людини 
повітряно-крапельним 
шляхом під час розмо-
ви, кашлю, чхання, при 
тісному контакті (зна-
ходження на відстані 
близько 2 метрів). 

Клінічні ознаки грипу: 
різке підвищення темпе-

ратури тіла — більше 38°С, біль у м’язах, головний біль, ка-
шель, нежить, біль у горлі, закладення носа, в окремих ви-
падках — блювота і пронос. З будь-якими з цих симп-
томів не варто виходити з дому навіть заради візи-
ту до лікаря — його слід викликати додому. 

Затримка з госпіталізацією може призвести й до 
смерті хворого.

Для запобігання зараження грипом необхідно:
уникати контакту з особами, що мають прояви гри-

позної інфекції;
обмежити відвідини місць великого скупчення людей;
часто провітрювати приміщення;
часто мити руки з милом;
не торкатися очей, носа або рота немитими руками;
повноцінно харчуватися, висипатися, уникати пере-

втоми.
Щорічна вакцинація є найефективнішим за-

собом для захисту організму від вірусів грипу. 
Вакцинація показана лише за рекомендацією лікаря і 
проводиться в лікувальному закладі.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

Люди підірвалися 
на вибухонебезпечному 
предметі
10 січня до Служби порятунку 101 надійшло повідо-

млення про те, що між селами Лошакова Гута та Косачів-
ка Козелецького району близько 13.00 на невідомому 
вибухонебезпечному предметі підірвалися два 58-річні 
чоловіки, мешканці м. Остер та с. Лошакова Гута.

Унаслідок вибуху останній загинув на місці, а іншо-
го, з пораненням грудної клітини, доставлено в районну 
лікарню. 

Обставини трагічного випадку встановлюють право-
охоронні органи.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 
застерігає. У разі виявлення вибухонебезпечних або схо-
жих на них предметів необхідно терміново зателефону-
вати рятувальникам за номером «101» або правоохорон-
цям за номером «102». Забороняється торкатися руками 
підозрілого предмета, тим більше розбирати його чи пе-
реносити. Знешкодженням вибухонебезпечних предме-
тів повинні займатися лише фахівці. 

Долучайтеся до благодійного 
фонду «Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або коштами на 

підтримку діяльності Чернігівського  благодійного фон-
ду «Захистимо Україну!», який, у свою чергу, допомагає 
Українській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна  перераховувати за такими реквізитами:
у гривнях — благодійний фонд «Захистимо Україну!», 

ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, ЄДРПОУ 39479494, ра-
хунок 2600201586536.

Реквізити для здійснення переказів з-за кордо-
ну: в доларах США (USD) Intermediary: BANK OF NEW 
YORK MELLON, New York, USA Банк-посередник SWIFT: 
IRVTUS3N Beneficiary’s bank: JSC «KREDOBANK». Банк-
одержувача Lviv, Ukraine SWIFT: WUCBUA2X.

Beneficiary: Acc_2600201586536_CF «DEFEND THE 
UKRAINE» name Одержувач: рахунок відкритий у ПАТ 
«Кредобанк». Для юридичних осіб – назва одержувача та 
адреса.

Тел.: (063) 236-18-03.
Благодійний фонд «Захистимо Україну!»

З настанням року вини-
кла проблема пільгового, тоб-
то безкоштовного, перевезен-
ня пасажирів у громадському 
транспорті: електричках, тро-
лейбусах, автобусах і марш-
рутках. Категорії громадян, які 
мають такі пільги, чітко визна-
чені законодавством. Напри-
клад, пенсіонери мають право 
на пільговий проїзд у примісь-
ких потягах, тролейбусах. Пи-
тання в тому, щоб компенсува-
ти кошти перевізникам, які не-
добирають виторгу внаслідок 
частково безкоштовного пе-
ревезення. 

Кошти на цю компенсацію 
завжди закладалися в дер-
жавному бюджеті для передачі 
їх до місцевих бюджетів. І ось 
наприкінці 2015-ого, ухвалю-
ючи державний бюджет 2016 
року, депутати парламенту чо-
мусь вилучили цю статтю ви-
трат із бюджету. Пошук коштів 
на компенсації перевізникам 

тепер покладено на місцеві 
бюджети. 

Але й тут не так просто. Ви-
являється, ухвалюючи тоді ж 
ще один закон, депутати чо-
мусь «забули» внести до нього 
положення, що дозволяє міс-
цевим бюджетам фінансува-
ти ці компенсації. І навіть коли 
на місцях такі кошти є, місце-
ва влада не може їх направити 
перевізникам. 

Така колізія виникла, зо-
крема, і в Чернігові. Ухвалю-
ючи бюджет 2016 року, ново-
обрана міська рада виділила 
20 мільйонів гривень тролей-
бусному управлінню на ком-
пенсацію перевезень піль-
говиків. Але виявилося, що 
фактично міськрада не може 
направити цих коштів своєму 
ж комунальному підприєм-
ству — тролейбусному управ-

лінню — без отої норми закону.
Подібне торкнулося і ав-

топеревізників. В автобусах і 
маршрутках пільгових катего-
рій пасажирів менше, звичайні 
пенсіонери тут платять за про-
їзд. Їдуть безкоштовно лише 
певні категорії громадян, та й то 
за своєрідним «лімітом»: марш-
рутка везе безкоштовно лише 
одного – двох пільговиків. Зна-
чно більше пільговиків возять 
автобуси по районах, по селах. 
Але скрізь постала проблема 
компенсації перевізникам. 

Поки що пільговий проїзд 
не скасовано. Та й місцева вла-
да не може скасовувати пільг, 
зафіксованих законом. Питан-
ня лише, як компенсувати піль-
ги перевізникам? Очевидно, 
тут слово за Верховною Радою. 
А громадянам, виборцям, вар-
то б спитати у своїх народних 
депутатів: як це вони отак «за-
бувають» внести до законів по-
трібні людям положення? 

Не треба 
«опалювати» 

небо
Вже понад 5 мільйонів 

сімей в Україні отримали 
субсидії на оплату кому-
нальних послуг. Проте се-
ред населення пішли різні 
чутки і сумніви. Зокрема, 
люди побоюються, що, не 
використавши всього об-
сягу газу (чи іншої послу-
ги), їм доведеться повер-
тати субсидію наприкінці 
опалювального сезону.

Як роз’яснюють у Державному агентстві з енерго-
ефективності та енергозбереження України, розмір 
субсидії розраховується, виходячи з обсягів норма-
тивно визначеної соціальної норми споживання, не-
залежно від фактично спожитих обсягів природного 
газу чи інших комунальних послуг.

Споживання комунальних послуг господарством 
може бути більшим або меншим від соціальних норм 
споживання. Тож не потрібно «випалювати» весь об-
сяг природного газу чи даремно використовувати 
інші комунальні послуги (холодну воду, електроенер-
гію), на які надається субсидія.

Сума субсидії, яка не використана внаслідок еко-
номії послуг, може бути зарахована як оплата в май-
бутніх розрахункових періодах.

Якщо споживачем не буде використано весь об-
сяг газу (чи іншої послуги) — нічого повертати держа-
ві не потрібно. Споживач усе одно буде користувати-
ся субсидією.

Декомунізація в області, як і за-
галом по Україні, триває. Демонту-
ють пам’ятники діячам тоталітарного 
режиму, йде перейменування насе-
лених пунктів, вулиць і площ, що но-
сять імена одіозних діячів. 

Але є ще й такий вид комуністич-
ної символіки — так звані пам’ятні, 
меморіальні дошки. Приклад — чер-
нігівський Вал, історичне серце міс-
та, будинок спорту. При вході — до-
шка, на якій написано, що в цьому 
будинку у квітні 1919 року проходив 
перший губернський з’їзд рад.

За кілька десятків метрів звід-
си, на будинку обласного історично-
го музею ім. В. Тарновського, — ще 
одна подібна дошка. Вона сповіщає, 
що тут, у колишній чоловічій гімназії, 

навчалися Юрій Коцюбинський і Ві-
талій Примаков, одіозні діячі тоталі-
тарного комуністичного режиму, на 
совісті яких — активна участь у зни-
щенні незалежної Української На-
родної Республіки, терор проти укра-
їнців. І таких дощок ще вистачає по 
обласному центру.

К р а щ е 
б уже на 
с т а р о в и н -
них будів-
лях були до-
шки, стенди 
з бодай ко-
роткою іс-
торією цьо-
го будин-
ку. А так 
— і далі ко-
муністична 
символіка. 

Читач нашої газети — 
мешканець Ніжина Олександр 
Романович Богдан — надіслав 
у газету копії документів про 
безуспішну боротьбу його са-
мого і ряду жителів міста з Ук-
рзалізницею. Сам Богдан на-
лежить до категорії дітей ві-
йни, інвалід ІІ групи, член Руху і 
українського козацтва. 1 груд-
ня 2015 року він, від імені гро-
мадських активістів, подав 
позов у Ніжинський міськра-
йонний суд — до керівництва 
Укрзалізниці, станції Ніжин, 
прокуратури Ніжина і області. 
Позов було відхилено з моти-
вацією, що не вистачає дока-
зів та обґрунтування. Позивач 
10 грудня подав позов повтор-
но, який знову був відхилений 
судом. Тепер Богдан має намір 
подати позов ще раз. А перед 
цим були звернення активістів 
до Укрзалізниці, до прокурату-
ри, до Президента держави і 
уряду, парламентського комі-
тету по боротьбі з корупцією, 

нарешті останнє звернення 
— до недавно створеного На-
ціонального антикорупційного 
бюро. 

Предмет позову — пробле-
ма зі збудованим кілька років 
тому пішохідним мостом, пе-
реходом над залізничними ко-
ліями на станції Ніжин. Наша 
газета 5 листопада минуло-
го року в публікації «Верхо-
лази над коліями» писала про 
цю проблему. Залізниця спо-
рудила цей міст з метою без-
печного переходу пасажирів 
на платформи до потягів. Мо-
тивувала це тим, що за остан-
ні роки кілька людей загинули, 
потрапивши під потяг на існую-
чому доти наземному переході 
через колії. 

Але тепер люди мусять ви-
дряпуватися на дуже високий 
міст, десь на висоту третьо-
го поверху. У тому числі ста-
рі люди, інваліди, за будь-якої 
погоди і з немалим вантажем. 

У результаті, як сказано в 

позовній заяві, двоє людей по-
мерли під час такого перехо-
ду мостом. А ще двоє загину-
ли, коли намагалися перейти 
на платформи не через міст, а 
коліями, де перехід не облад-
нано. 

Крім того, в позовній за-
яві йдеться про корупцію в 
залізничному відомстві, коли 
воно кілька років тому роби-
ло реконструкцію платформ на 
станції. 

У заяві пропонується за-
лізничникам відновити назем-
ні переходи до платформ, щоб 
пасажирам не було необхід-

ності лізти на височезний міст.
Щодо загибелі людей на 

мосту і коліях, у позовній заяві 
вказані 8 конкретних свідків, 
ніжинців, які можуть це під-
твердити.

Чи розберуться відповід-
ні державні служби з цією не-
простою ситуацією? Бо поки 
що автор позову до суду дій-
шов невтішного висновку: «Ми 
пройшли всі інстанції, але нас 
ніде не почули і не розібрали-
ся по суті. Іще повністю пра-
цює стара радянська корумпо-
вана система, де людина — на 
останньому місці».

Що буде з пільговим проїздом? 

Висить «меморіальна» 
комуністична символіка

Ніжинці судяться із залізницею
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22 січня 1918 року
Проголошення 
Незалежності України
Центральна Рада ухвалила IV Універсал, який визначив Українську Народ-

ну Республіку самостійною, незалежною, вільною державою українського на-
роду. Цим актом було створено уряд, Генеральний Секретаріат — Раду Народ-
них Міністрів. Універсал замінив постійну армію на міліцію, доручив провести 
вибори народних рад — волосних, повітових і місцевих, установив монопо-
лію торгівлі, контроль над банками, підтвердив закон про передачу землі се-
лянам без викупу, закликав усіх громадян УНР до боротьби з більшовиками.

22 січня 1919 року
Десь Соборності України
На Софійському майдані в Києві Директорія УНР проголосила Акт злу-

ки про об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської 
Народної Республіки в єдину соборну Україну. ЗУНР перетворено на За-
хідні області УНР. 

29 січня 1918 року
Бій під Крутами
Після того, як Центральна Рада 22 січня проголосила повну незалеж-

ність України і утворення Української Народної Республіки, більшовицький 
уряд Росії направив на загарбання України і знищення УНР свої війська. 
Один із вирішальних боїв на підступах до нашої столиці відбувся біля стан-
ції Крути поблизу Ніжина. 4-тисячному російському війську протистояло 
близько 600 українських вояків, із яких понад три сотні — київські студен-
ти й гімназисти. Бій набув в історії особливого значення завдяки героїз-
му української молоді, яка виконала наказ і захистила підступи до Києва, 
стримавши ворога протягом доби. 

Вшанування героїв Крут
29 січня 2016 року пройде мітинг-реквієм на 

території меморіального комплексу «Пам’яті Ге-
роїв Крут» (с. Пам’ятне Борзнянського району). 
Початок — об 11.00.

Окрім того, всі охочі зможуть оглянути мемо-
ріал, його виставки. 

Цього року лейтмотивом заходу буде вшану-
вання пам’яті бійців АТО, які загинули за Україну, 
котрі, як і їхні попередники у 1918 році, мужньо 
боронили Вітчизну.

З архіву самвидаву
Павло Тичина далеко не завжди був правовірним радянським поетом. У мо-

лоді роки він співчував ідеям української національної революції 1917 – 1920 
років. Відомо, що знаменитий вірш «Як упав же він з коня» поет насправді при-
святив воїнові армії Української Народної Республіки. Ще більш чітко постає на-
ціональна позиція автора у знаменитому вірші «Пам’яті тридцяти». Він був присвя-
чений молодим українським патріотам, які загинули в бою під Крутами 29 січня 
1918 року, захищаючи столицю УНР Київ від навали московського більшовиць-
кого війська. Після визволення Києва від більшовиків, 19 березня 1918 року,  за-
гиблі під Крутами студенти були урочисто перепоховані в столиці, на Аскольдовій 
горі. Під враженням від цього дійства поет і написав свій знаменитий вірш. 

Зрозуміло, що цей вірш, як і деякі інші твори поета, наприклад, про Го-
лодомор в Україні, був заборонений у СРСР комуністичним режимом і хо-
див лише в так званому самвидаві, тобто підпільно. 

Павло ТИЧИНА
Пам’яті тридцяти
На Аскольдовій могилі
Поховали їх — 
Тридцять мучнів українців
Славних, молодих...

На Аскольдовій могилі
Український цвіт! — 
По кривавій по дорозі
Нам іти у світ.

На кого посміла знятись
Зрадницька рука?

Квітне сонце, грає вітер
І Дніпро-ріка...

На кого завзявся Каїн? 
Боже, покарай! — 
Понад усе вони любили
Свій коханий край.

Вмерли в Новім Заповіті
З славою святих. —
На Аскольдовій могилі
Поховали їх. 

1918
(Газета «Нова Рада», 1918, 

ч. 38 (Київ)

До Леоніда Кравчука 
і Бориса Олійника

До вас звертаюсь як до 
визначних українських гро-
мадсько-політичних діячів — 
у справі закінчення будівни-
цтва в центрі України і Європи 
пам’ятника жертвам ГЕНОЦИ-
ДУ над українською нацією. 
Ви ініціювали й розпочали бу-
дівництво його. Але 5-та ко-
лона Москви на чолі з парті-
ями регіоналів та комуністів, 
з президентами Л.Кучмою та 
В. Януковичем цю історичну 
символіку варварства наці-
онал-шовіністичної Москов-
ської імперії знехтували, всі 
мистецькі атрибути порозки-
дано в глибокому яру. Так воно 
й на сьогодні, ігнороване слаб-
кою ідейно-державницькою 
мен тальністю нинішньої влади. 

Таку долю творили крем-
лівські націонал-шовіністи — 
царі, вожді, а тепер — прези-
дентською волею НКВДиста, 
що групою військових теро-
ристів окупував Крим та До-
нецьку і Луганську області, де 
запроваджує терор над укра-
їнцями...

Тому я звертаюся до 
Б. Олійника та Л. Кравчука з 
проханням нагадати нашим 
керівникам влади, щоб за-

йнялися закінченням побудо-
ви цієї української пам’ятки 
на честь жертв геноциду, 
проявом якого стали три Го-
лодомори, тюрми, концен-
траційні табори, вивезення 
українців у дику тайгу, пере-
творення території України 
на південні області Москов-
ської імперії....

Щоб західні європейські 
держави зрозуміли: колись 
наш народ боронив Європу 
від татарської навали, а у ХХ 
столітті — від націонал-шові-
ністичного імперіалізму, за-
маскованого під марксизм-
ленінізм-комунізм.

Я колишній селянин із 
хутора Гуляївка на Полтав-
щині. Тоді, на закладанні 
пам’ятника, я виступав як сві-
док Голодомору. І коли гово-
рив про злочини комуністів в 
історії, про нинішніх комуніс-
тів на чолі з Симоненком, ор-
ганізатори вимкнули мені мі-
крофон, хоч маса людей кри-
чала: «Говори!» 

Якщо вам вдасться добу-
дувати цю українську «Мекку», 
я приїду як свідок Голодомору 
на відкриття.

Федір ГАБЕЛКО, 
українець. 
Австралія

«Мандрівку в моло-
дість», як відомо, подару-
вав читачам Максим Риль-
ський. До речі, той дарунок 
приніс авторові не стільки 
теплих відгуків, скільки… 
прикрощів. Вульгарно-со-
ціологічна критика не про-
минула нагоди причепити-
ся до цілком нейтрального 
вислову «нікого з друзів не 
зустрів» (цитую з пам’яті). 
Так поет висловив свій сму-
ток із приводу проминулої 
молодості. Але ж коли дуже 
хочеться показати, що мо-
жеш класика хвицьнути без-
боронно і тим наче вивищи-
тися над ним, то завжди мож-
на привід знайти. Так ось тоді 
Рильському аж надто запопад-
ливий критик закинув: а кого ж, 
мовляв, міг зустріти поет — ви-
ходець не з робітничо-селянсько-
го середовища, а з буржуазно-лі-
беральної інтелігенції. Тієї, щодо 
якої був популярним епітет «гни-
ла»…

Але зараз мова не про це. Мова 
про віртуальну мандрівку в молодість 
автора цих рядків. І подарував йому цю 
мандрівку інший класик — Павло Григо-
рович Тичина, від дня народження якого 
в січні 2016 минає 125 років.

Переді мною — випущений 1965 
року видавництвом «Молодь» збірник 
«Пісня полеглих — в строю», титульну 
сторінку якого ви бачите. А поруч — ав-
тограф Павла Григоровича Тичини, який 
25 червня того ж 1965 року надіслав до 
редакції бобровицької районної газети 
«Жовтнева зоря» цей збірник. Як напи-
сав, «на відзив».

Порадившись із редактором газети 
Володимиром Нємченком, ми виріши-
ли не рецензувати вірші поетів, які по-
лягли на фронтах, а просто 3 липня того 

року передрукували 
вступну статтю Павла 
Тичини «Чисті, хоробрі 
серця», якою збірник 
відкривався. 

Кілька слів щодо 
автографа поета. 
Він не лише передає 
«привіт сердечний 
працівникам редак-
ції», а ще й називає 
газету «прекрасною». 

Гріх сперечати-
ся з класиком, але 
на правах відпові-
дального секрета-
ря редакції того-
часної «Жовтне-
вої зорі» можу 
сказати, що епі-
тет «прекрас-
на» — швидше 
данина зем-
ляцької по-
ваги до жур-
налістів, ніж 
р е а л ь н а 
оцінка ти-

пової «районки» шіст-
десятих років. Але газета, яка писа-

ла про рідні поетові місця, зокрема про 
його Піски, була для нього справді «гос-
тинцем». Регулярно надсилати її на до-
машню адресу Павла Григоровича ми 
почали (на його прохання) після моїх від-
відин поета 24 жовтня 1963 року. Про 
цей візит до знаменитого земляка я пи-
сав у тій же «Жовтневій зорі» 19 листо-
пада 1963 року в матеріалі «Солов’їна 
палітра». Для сучасних журналістів вар-
то пояснити, чому так неоперативно 
зробив матеріал. Річ у тому, що в ті часи 
ілюстрації в газетах відтворювалися че-
рез цинкові кліше. А ті для бобровицької 
райгазети ми замовляли в Києві. 

21 липня 1965 року Тичина  разом 
із дружиною Лідією Петрівною відвідав 

Піски. Хто ж тоді знав, що той візит до 
рідного села буде для Павла Григорови-
ча останнім?

Про відвідини Пісок у «Жовтневій 
зорі» 31 липня 1965-ого написав фото-
кореспондент Борис Потьомкін. Навряд 
чи доведеться колись повернутися до 
збірника «Пісня полеглих — в строю», 
тому хочу навести з нього вірш Леоніда 
Левицького. Ось він:

Як пишу, задумаюсь частенько
Над листком газетного паперу:
Де тепер Михайло Ігнатенко,
Моринець не знати де тепера?

Може, я про них узнаю згодом,
Земляка зустрівши на війні.
Десь читають вірші у походах,
У боях виношують пісні.

Володіть і словом, і багнетом,
Між смертей співати про життя,
Бути і солдатом, і поетом
Ви навчились, хлопці, до пуття!

…А коли б зійшлись ми знову троє,
Побрели б до моря по траві,
Хоч на півгодини, — перед боєм
Почитати вірші фронтові.

(Мала земля, червень 1943 р.)

Чому саме цей вірш привернув мою 
увагу? Михайло Ігнатенко, який вчився 
з Леонідом Левицьким у Київському 
державному університеті і став авто-
ром вступного слова перед добіркою 
віршів свого полеглого на фронті од-
нокурсника, певний час жив і працю-
вав у Чернігові. Одна з його поетичних 
збірок, випущена 1957 року, має назву 
«Деснянські весни». Авторові цих рядків 
випало зустрічатися з її автором. Так 
само, як і з Пилипом Моренцем, який 
приїздив до райцентру Варви, звідки 
був родом.

Олександр ОЛІЙНИК

Відзначили ювілей 
українського генія

У Миргородській діаспорній бібліотеці імені 
Галини Король відбулася читацька конференція, 
приурочена 175-им роковинам від дня народжен-
ня нашого легендарного земляка з Полтавщини 
Михайла Петровича Старицького. 

До цього вшанування наші друзі з Канади (То-
ронто) через допомогову організацію «Поміч Україні» 
(Іванна Березовська, Оксана Гайдук) надіслали зна-
чну посилку української літератури, серед якої — по-
вне зібрання творчості Михайла Петровича (всі його 
видання ХХ століття). А ще творчу спадщину таких 
письменників, як Семен Скляренко, Леся Українка 
(повне зібрання творів), Зіновій Книш, Сидір Запоро-
жець, Степан Любомирський, Митрофан Довгалев-
ський, Пантелеймон Куліш, Михайло Стельмах, Осип 
Сецінський, Віра Ворскло. Також довідкові видання 
з україністики: «Граматика слов’янська» (І. Ужевича), 
«Нариси з загальної стилістики сучасної української 
мови» (І. Чередниченко), «Історія української мови. 
Морфологія», «Орфографічний словник української 
мови», «Говори української мови», «Словник укра-
їнської мови» (П. Білецький-Носенко), двотомний 
«Словник староукраїнської мови 14 – 15 століття». 

Ми надзвичайно вдячні патріотам Канади за 
надісланий духовний скарб. Золота акція світово-
го українства, спрямована на збереження писем-
ної спадщини нашого народу і національне вихо-
вання українства, триває.

Наша адреса: 37600, Україна, м. Мирго-
род Полтавської обл., вул. Ведмедівка, 55. 
Тел.: (05355) 4-64-99, 093-662-38-44, e-mail: 
sag52@ukr.net

Анатолій САЗАНСЬКИЙ,
директор бібліотеки,

Миргород, Полтавщина 

Президентові України 
П. Порошенку

Шановний Петре 
Олексійовичу! У центрі 
світу, в глибині речей, ле-
жить не процес технічного 
завоювання землі, як собі 
уявляв Маркс, не сліпе лі-
бідо, що шукає задоволен-
ня, як говорив Фрейд, і не 
воля влади в глибині бут-
тя, як учив Ніцше. У цен-
трі світу лежать любов 
і вічність. Усі люди в цій 
структурі є Божий храм, 
тому всяка влада в першу 

чергу має виявляти любов 
до Бога-творця і всього 
сущого, також до народу і 
служити їм обом, а не собі 
й грошам. Тоді держава і 
народ процвітатимуть, а 
влада не буде красти, бре-
хати, чинити кривду.

Божий закон буде в 
дії, і не потрібно ніяких 
реформ і владного сло-
воблуддя та безкінечних 
профанацій. «Пробудіть-
ся!» — каже Ісус Христос. 

Працюйте для любо-

ві й вічності. Ось Вам весь 
секрет ефективної влади. 
Нині ж уся українська вла-
да — сини великої темря-
ви, великого зла. Якщо по-
чнете служити Богу і людям, 
жити для Божої Сили і влас-
ного спасіння, корінні зміни 
на краще не забаряться. 

Доля колишніх чотирьох 
президентів України — су-
цільна ганьба і злочини, що 
призвели до втрати Криму і 
Донбасу, великої кровопро-
литної війни, страшних руй-

нувань. Суду і розплати не 
уникне ніхто, якщо не тут, то 
на Божому Суді.

І ще: ніколи в Украї-
ні не буде стабільності, 
поки українські святині 
належать москалям, спо-
конвічним ворогам укра-
їнського народу. А ще — 
занадто не ідеалізуймо 
Захід і Європу, натомість 
треба будувати Україну 
як державу-храм. На диво 
всьому світу. 

Іван КАЗИБРІД,
м. Чернігів

Віхи історіїВіхи історії

Проголошення Акта злуки на Софійському майдані.

Перепоховання загиблих героїв Крут у березні 1918 р. у Києві. 

Меморіал 
на станції 
Крути.

До 125-річчя від дня народження Павла Тичини

Мандрівка в молодість

ЛЛисти читачіів газетти

Вшануймо жертв тоталітаризму

Будувати державу-храм
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Бліц-інформ
Просвітницький 
центр ім. Чикаленка 
запрошує

12 січня в залі за-
сідань Конгресу Укра-
їнських Націоналіс-

тів на вулиці Ан-
т о н о в и ч а , 
3-б відбулися 
збори Про-
світницько -
го центру на-
ціонального 

відродження ім. Євгена Чикален-
ка. У зборах узяли участь народні 
депутати України попередніх скли-
кань Юрій Гнаткевич, Віталій Корж, 
Віктор Терен, Олена Бондаренко та 
внук славного українського мецена-
та Євген Іванович Чикаленко. Учас-
ників зборів вітав голова Конгресу 
Українських Націоналістів Степан 
Брацюнь. 

Збори ухвалили план роботи на 
перше півріччя 2016 р., де зокре-
ма передбачено проведення на-
укової конференції на тему «Євген 
Чикаленко і меценатство в сучас-
ній Україні», організацію 21 лютого 
мітингу до Міжнародного дня рід-
ної мови. Збори запланували ре-
гулярний випуск «Інформаційного 
вісника» своєї організації, багато-
тиражного видання «Словника-ан-
тисуржика», організацію низки пу-
блічних заходів на захист українців 
від мовного зросійщення. Ухвалено 
рішення про початок збору коштів 
на спорудження пам’ятника Євгену 
Чикаленку.

Може, хоч суд 
встановить 
російську агресію 
в Україні?
Шевченківський райсуд Киє-

ва вирішив залучити до справи про 
юридичне визнання вторгнення Ро-
сії в Україну зацікавлених сторін — 
Російську Федерацію в особі її по-
сольства в Україні і Президента 
України.

Правозахисник Станіслав Ба-
трин, який і подав таке клопотання, 
зазначив, що саме посольство РФ і 
Президент України «в судовому за-
сіданні відповідатимуть на прямі за-
питання: проводимо ми сьогодні ан-
титерористичну операцію, чи в нас 
сьогодні війна».

За словами Батрина, справа 
про встановлення факту збройної 
агресії РФ проти України має прин-
ципове значення, «оскільки сьо-
годні єдиним легітимним органом 
в Україні, який може встановити 
цей факт, є суд, і це рішення, яке 
буде визнано всіма країнами сві-
ту». Втім, справа слухається вже 
більше року, відбулося близько де-
сяти засідань. «Шевченківський 
районний суд двічі відмовляв у від-
критті провадження по цій спра-
ві. Ми двічі в апеляційних інстан-
ціях вигравали і змусили суд поча-
ти розглядати цю справу», — додав 
Батрин.

У слуханні справи беруть участь 
Міноборони, МЗС та СБУ.

Торік суд постановив долучи-
ти до матеріалів справи понад 100 
аркушів документації, що засвідчує 
присутність російських військ на те-
риторії України та вчинення ними 
протиправних дій.

Крім того, суд задовольнив кло-
потання про витребування доказів 
від Генпрокуратури на підтверджен-
ня фактів вторгнення чужої армії на 
територію України, окупації чи анек-
сії частини території країни та інше.

Зі свого боку, представники СБУ, 
Міноборони України та МЗС заяв-
ляли клопотання про перенесен-
ня розгляду справи для підготовки 
документації та з’ясування позиції 
щодо справи у вищого керівництва 

держави.

У Порошенка є можливість одним 
ударом вирішити декілька надзвичай-
но важливих для нього проблем.

Перша — прибрати з дороги кон-
куруюче в політичному і корупційному 
відношенні угруповання Арсенія Яце-
нюка.

Державні фінансові потоки мілі-
ють на очах, і український бюджет-
ний Болівар уже просто не в змозі 
нести на собі дві потужні корупційні 
команди.

Друга — продемонструвати елек-
торату рішучість Президента в бороть-
бі з корупцією.

Порошенку терміново потрібно ви-
вести з-під критики Заходу не тільки 
себе, а й украй потрібного йому Шо-
кіна.

Пауза після дуже гучних прези-
дентських заяв при арешті Корбана 
аж надто непристойно затягується. 
Не менш гучні обіцянки Юрія Луценка, 
що або Шокін відправляє Януковича в 
суд, або Рада відправляє Шокіна у від-
ставку — так само непристойно зави-
сли в повітрі.

Порошенку дуже терміново по-
трібні дуже гучні антикорупційні пере-
моги.

Якщо показово відправити за ґра-
ти 3 – 4 корупціонерів топ-рівня з ко-
манд Яценюка або інших конкурентів 
— обидві проблеми Порошенка будуть 
вирішені одним махом.

1) Конкурентне поле буде зачище-
не для «своїх».

2) Наївна народна віра, що суво-
ре покарання 3 – 4 високопосадовців 
зламає хребет корупції, буде задово-
лена.

Але складність для Президента в 
тому, що він, попри контроль над про-
куратурою і спецслужбами, не може 
собі дозволити особисто завдати вра-
жаючий удар Яценюку. І тому, що ко-
манда Прем’єра контролює фракцію 
«Народного фронту», без якої коалі-
ція неможлива. І тому, що прямий удар 
Шокіна по знакових прізвищах з ото-
чення Яценюка майже гарантовано 
викличе удар у відповідь від Авакова 
по знакових прізвищах з оточення По-
рошенка.

Тому Порошенку вкрай необхідно 
завдати такий удар чужими руками.

І на таку роль чи не ідеально під-

ходить Міхеїл Саакашвілі. Але, звичай-
но, не в статусі «людини Президента», 
а в статусі «лідера народної боротьби 
з корупцією».

Зрозуміло, «волю народу» Прези-
дент не зможе проігнорувати. Мовляв, 
він зовсім не збирався чіпати людей 
Яценюка — але народ примусив…

Для переконливості картинки По-
рошенко навіть може пожертвува-
ти деякими другорядними фігурами з 
БПП — але в жодному разі не з ближ-
нього оточення.

Саме для цього Міхеїлу і потрібні 
масові народні антикорупційні фору-
ми. Шість тисяч пересічних українців 
— найкраща народна масовка для по-
трібної телекартинки. А якщо ще й з га-
стролями по Україні…

Чим більше пересічних випадко-
вих людей на форумах — тим легше 
ними маніпулювати.

Саме для цього і розповсюджу-
ються чутки про нібито бажання Са-
акашвілі почати створення власної 
політичної сили. Мовляв, Порошенко 
втрачає вплив на Міхеїла, і той пере-
творюється на самостійну фігуру.

Але насправді ніякої власної полі-
тичної сили Саакашвілі створювати не 
збирається. Він має достатній політич-
ний досвід, щоб розуміти всю примар-
ність такого шляху.

Усе, що йому потрібно, — це лише 
дистанціюватися від Порошенка в імі-
джевому плані.

PR-урожай в Одеській області пе-
реважно вже зібрано — отже, і трима-
тися за посаду губернатора особливих 
резонів немає.

* * *
Така «боротьба з корупцією» несе 

загрози страшніші, ніж навіть відвер-
тий саботаж. Вона створює ілюзію лі-
кування і тим самим дозволяє страш-
ній хворобі зберегтися й навіть про-
гресувати.

Це не означає, що з корупцією не-
можливо успішно боротися.

Мова йде не про погані наміри, а 
про погані методи.

Це означає, що масові народні 
«антикорупційні» форуми не є інстру-
ментом такої боротьби. Вони — лише 
чудовий інструмент маніпуляцій та імі-
тації.

 («Українська правда», 14.01.2016)

Кожен третій українець, 
виявляється, отримує субси-
дії. Таким досягненням уря-
ду «камікадзе-реформаторів» 
на початку 2016 року похизу-
вався Прем’єр-міністр. Фак-
тично уряд визнає, що трети-
ну дорослого населення Укра-
їни доведено до крайньої межі 
зубожіння. І це тепер у нас на-
зивають досягненням? Хіба не 
завдання уряду — впроваджу-
вати реформи, які б стимулю-
вали зростання добробуту гро-
мадян? Цинічна тактика: крас-
ти мільярди, кинути примарні 
подачки на сотні, ще й мати со-
вість розповідати про «досяг-
нення».

Реалії ж бо інші. Україн-
ська економіка невпинно за-
непадає, будь-які позитив-
ні зміни — відсутні. Натомість 
бачимо постійне висмоктуван-
ня грошей із людських гаман-
ців — це і кабальні податки, 
і економічно необґрунтовані 
надвисокі комунальні тарифи, 
незрозумілі штрафи, акцизи 
тощо. Тобто спочатку уряд об-
бирає народ до нитки, а потім 
кидає дещицю грошенят у ви-
гляді субсидій.

Але й ці гроші підуть не лю-
дям. Адже мільярди, які буцім-
то компенсують споживачам 
комунальних послуг, насправ-
ді одразу потрапляють на ра-
хунки газо-, тепло- чи водо-
постачальних монополій. А на-
лежать ці підприємства олі-
гархам, які колись за безцінь 
скупили їх як «збиткові» в дер-
жави.

Тобто завдяки субсидіям 
Кабмін дає добряче нажити-
ся олігархам. Так 2016 року в 
їхніх кишенях із бюджету ося-
де додаткових 35 мільярдів (!) 
гривень. Ще майже 25 мільяр-
дів вони вже отримали торік... 
Найбезсовісніше те, що влада 
й жменька олігархів знову зба-
гачуються коштом цілого на-
роду. Бо що таке субсидія? Це 
допомога, надана за рахунок 

держбюджету, що наповню-
ється передусім коштом по-
датків, які сплачують мільйони 
українців.

Тож кому вигідні ці при-
низливі субсидії? Українцям 
чи олігархам і їхнім ставлени-
кам у владі, які спільно ство-
рили чергову схему обдирання 
людей? Тепер, сподіваюся, для 
всіх зрозуміло, чому урядовці 
постійно верещать про необ-
хідність негайної приватиза-
ції решти стратегічних підпри-
ємств. Мовляв, їх врятує лише 
передача в приватні руки. Ну, 
звісно ж, схема працює: при-
буткове, стратегічне, держав-
не — продати олігарху, аби по-
тім разом лопатою гребти бю-
джетні кошти.

Я не перебільшую, бо, по-
вертаючи витрачені кошти по-
стачальникам комунальних 
послуг, уряд чомусь не надає 
такої ж прямої фінансової під-
тримки бюджетним чи кому-
нальним установам. Де дер-
жавні субсидії для шкіл, ліка-
рень, бібліотек, театрів, за-
кладів мистецтва і культури? 
Відповідь надзвичайно про-
ста: вони не є у власності олі-
гархів, а отже, й «відкату» не 
буде.

Саме тому освітню субвен-
цію збільшили лише на 3,1%, 
передавши на утримання міс-
цевим бюджетам профтех-
училища. Медичну субвенцію 
взагалі зменшили на 4%. На-
томість субсидії для подальшої 
виплати приватним монополі-
ям зросли на... 43,4%! Культу-
ра, фізичне виховання і спорт 
не отримають жодної допомо-
ги від держави. Уряду зовсім 
невигідно розвивати освіту, 
медицину чи культуру. Він не 
хоче, аби народ був самодо-
статній, забезпечений і задо-
волений життям, бо тоді перед 
виборами його не купиш по-
дачками у вигляді субсидій.

(«Українська правда», 
12.01.2016)

Костянтинівський міжрайонний 
суд Донецької області визнав ко-
лишнього мера міста Дебальцеве 
Володимира Проценка невинним в 
організації так званого «референ-
думу» про створення «Донецької 
Народної Республіки».

Вердикт більш ніж дивний, бо 
сам суд у своєму рішенні констату-
вав, що Проценко 5 травня 2014 
року, «будучи міським головою м. 
Дебальцеве, на позачерговій се-
сії Дебальцевської міської ради 6 
скликання виніс на розгляд питан-
ня про виділення приміщень для 
проведення в місті так званого ре-
ферендуму 11 травня 2014 року 
про надання статусу державної не-
залежності самопроголошеній «До-
нецькій Народній Республіці». Якщо 
«виніс на розгляд» питання, що 
сприяло проведенню так званого 
референдуму про відокремлення 
Донецької області від України, то як 

це мера не визнати винним у сепа-
ратизмі, навіть якщо він вчинив так 
під тиском, як доводив на суді. 

Проценко провину в суді не ви-
знав. За його словами, вранці 5 
травня біля будівлі виконкому зібра-
лися близько 400 осіб, які не про-
пускали співробітників на роботу, 
вимагали проведення сесії, погро-
жуючи захопленням виконкому та 
інших адмінбудівель. Потім на двох 
КамАЗах приїхали озброєні люди, 
як пізніше з’ясувалося — з організа-
ції «Оплот». Вони оточили виконком і 
вимагали проведення сесії. 

Проценко заявив, що тексту рі-
шення сесії він не підписував, пе-
чатка також зберігалася не в нього. 
Проценка на засіданні суду захи-
щали своїми показаннями свідки. 
Приміром, його секретар зазна-
чила, що мер начебто займав про-
українську позицію, а «всім заправ-
ляли інші люди».

Історія набула продовження. Де-
путати парламенту попросили Вищу 
кваліфікаційну комісію суддів пере-
вірити дії судді Костянтинівського 
міськсуду Мироседи А.І., який не по-
бачив причетності мера Дебальце-
вого Володимира Проценка до сепа-
ратистського «референдуму» 2014 
року. Відповідне звернення за під-
писом 9 парламентарів оприлюднив 
депутат Мустафа Найєм. Він додав, 
що Проценка було обрано мером від 
Комуністичної партії України.

Експерт СБУ, який вивчив сте-
нограму того засідання міської 
ради від 5 травня, підтвердив, що 
Проценко закликав проголосувати 
за винесення на розгляд сесії пи-
тання про «референдум» 11 травня 
2014 року.

Проценка було затримано 23 
січня торік у Світлодарську. За дани-
ми МВС, він переховувався від пра-
воохоронців від липня 2014 року.

Чи покарають сепаратистів, 
що розколюють державу? 

Пряма мова

Это приговор 
системе! 

Я просто шокирован этой ново-
стью!!! Суд оправдал мэра-сепаратиста 
г. Дебальцево — Проценко! Призывать 
к отделению, организовывать боеви-
ков и звать чужую армию — всё это 
больше не преступление в Украине!

С одной стороны — это адский ад, 
позор всей силовой вертикали и оче-
редной зашквар судов! С другой — а 
разве могло быть иначе?! Ефремов, 
Добкин, Кернес и прочие предатели 
наказаны?

Мне кажется, что, окажись в руках 
наших прокуратуры и судов тот же Гир-
кин, ну или Захарченко-Плотницкий — 
их бы тоже не посадили. Жесть! Я ду-
маю, даже попадись нам Хуйло-Путин, 
его бы Шокин взял на поруки!!!

Єгор ФІРСОВ, 
народний депутат України, 

голова «УДАРу» в Донецькій області 
(«Українська правда», 11.01.2016)

Мера Дебальцевого визнали невинним 
в організації «референдуму» «ДНР»

ППрряма мова

Олег ТЯГНИБОК, 
голова ВО «Свобода» 

Субсидії 
для олігархів?

Геннадій ЛЮК

Гра в боротьбу 
з корупцією
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Бліц-інформ
Україна — Росія: 
торговельна війна
1 січня 2016 року набула чинності осно-

вна частина Угоди про асоціацію України і 
Європейського Союзу. Тої самої, підписан-
ня якої несподівано і в останній момент у 
листопаді 2013-ого зірвав режим регіона-
лів, що, власне, стало безпосереднім при-
водом (звичайно ж, не єдиною причиною) 
для Революції Гідності, Майдану. Після пе-
ремоги Майдану, 27 червня 2014 року, 
Україна підписала Угоду з ЄС. Це, звичайно, 
лише перший крок на шляху до вступу в Єв-
росоюз, але крок помітний. 

Основну частину Угоди становлять еко-
номічні питання, насамперед режим вільної 
торгівлі з країнами ЄС. 

І ось як тільки Україна вступила в зону 
вільної торгівлі з Євросоюзом, Російська 
Федерація оголосила про скасування поді-
бної зони між РФ і Україною. На практиці це 
означає гальмування доволі значних торго-
вих стосунків двох держав, які й далі трива-
ють, попри фактичну війну між ними.

Росія тут же ввела заборону на ввезен-
ня і продаж у себе українських товарів, точ-
ніше, розширила й до того існуючі немалі 
заборони й перепони, особливо щодо про-
дукції аграрного сектора, продуктів харчу-
вання, нашого традиційного експорту до 
Росії. 

У відповідь Україна також ввела ана-
логічну заборону. Від 10 січня набула чин-
ності постанова нашого уряду про заборону 
ввезення в Україну російських товарів. За-
борона діятиме до 5 серпня 2016 року або 
до скасування заборони ввезення на мит-
ну територію РФ товарів сільськогосподар-
ського призначення, продукції та сировини, 
що походять з України.

Ось далеко не повний перелік російських 
товарів, заборонених до ввезення на митну 
територію України: м’ясо та субпродукти ве-
ликої рогатої худоби, свиней, птиці, риба і 
ракоподібні, молюски та інші водяні безхре-
бетні, молоко, вершки, кефір, сири плавлені, 
кава смажена з кофеїном, чай чорний, кон-
дитерські вироби з цукру без вмісту какао, 
шоколад, шоколадні цукерки, продукти ди-
тячого харчування, хлібобулочні, борошняні 
вироби, продукти для приготування соусів і 
готові соуси, пиво із солоду (солодове), го-
рілка, корм для собак або котів, сигарети з 
фільтром, засоби для миття шкіри, гербіци-
ди, засоби, що запобігають проростанню па-
ростків, регулятори росту рослин, обладнан-
ня для залізниць або трамвайних колій, ло-
комотиви дизель-електричні.

Як відомо, від 1 січня 2016 року РФ за-
боронила ввезення на свою митну терито-
рію українських товарів, і ця заборона дія-
тиме до 5 серпня 2016 року.

Що ж, торгова війна в розпалі. Як ком-
пенсація, вже є для України перші добрі ві-
сті з Євросоюзу. 10 наших підприємств мо-
локопереробної промисловості пройшли 
суворий контроль ЄС і здобули право на 
експорт своєї продукції до країн Євросо-
юзу. Приємно, що серед них — і наш Мен-
ський молокозавод. 

Ліонель Мессі 
отримав уже 5-ий 
«Золотий м’яч»
Футболіст іспанської «Барселони», капі-

тан збірної Аргентини Ліонель Мессі визна-
ний кращим футболістом світу 2015 року 
і отримав «Золотий м’яч». Такий підсумок 
традиційного конкурсу — опитування серед 
спортивних журналістів, тренерів, капітанів 
збірних. Друге місце посів одноклубник пе-
реможця — бразилець Неймар. На третьо-
му — гравець мадридського «Реалу», капі-
тан збірної Португалії Криштіану Роналду. 

Приз «Золотий м’яч» був встановлений 
1956 року паризьким журналом «Франс-
футбол» як нагорода кращому футболісто-
ві Європи, який визначався голосуванням 
спортивних журналістів. Паралельно ФІФА 
(Всесвітня федерація футболу) визначала 
кращого футболіста світу. А 2010 року ці 
два конкурси були поєднані, і визначається 
кращий футболіст планети, володар того ж 
«Золотого м’яча». 

Останні 8 років перші дві місця незмін-
но займали Мессі та Роналду. Мессі отри-
мав приз у 2009 – 2012 роках, чотири рази 
поспіль, побивши рекорд Мішеля Платіні, 
котрий свого часу тричі поспіль отримував 
нагороду. А тепер в аргентинця взагалі за-
хмарний рекорд — 5 «Золотих м’ячів». Ро-
налду вигравав приз у 2008, 2013 і 2014 
роках. Але ось в їхню суперечку втрутилася 
молода зірка світового футболу — Неймар. 

2 жовтня 2016 року виповню-
ється 110 років від дня народжен-
ня Івана Багряного, видатного 
письменника і політичного діяча, 
автора книг поезії і прози «Золо-
тий бумеранг», «Тигролови», «Сад 
Гетсиманський», «Буйний вітер», 
«Огненне коло», «Людина біжить 
над прірвою» та ін. 

Унаслідок московсько-біль-
шовицької окупації письменник 
був змушений виїхати за кордон, 
але й там, в еміграції, до остан-
нього подиху боровся за незалеж-
ність України, соціальний захист 
знедолених, розкріпачення кож-
ної людської особистості. Художні 
й публіцистичні твори І. Багряно-
го видавалися іншими мовами не 
тільки в Європі, а й у США та Ка-
наді.

Із метою кращого вивчення 
творчої спадщини великого сина 
України, засвоєння його прозірли-
вих ідей Український фонд культу-
ри, редакція газети «Слово Просві-
ти» і Фундація імені Івана Багря-
ного (США) оголошують Всеукраїн-
ський конкурс «Золотий бумеранг». 
Узяти участь у конкурсі запрошує-
мо шанувальників творчості Івана 
Багряного, зокрема старшоклас-
ників, студентів, аспірантів, моло-
дих науковців і політиків.

Пропонуємо відповісти на такі 
запитання:

1. Де народився письменник, 

його справжнє батьківське прі-
звище; в якому часописі, чому, з 
чийого благословення поет упер-
ше вжив псевдонім «Багряний»? 
Що, на Вашу думку, означав для 
нього цей псевдонім, завдавши в 
еміграції стільки нападок і криво-
тлумачень?

2. Що стало поштовхом зама-
ніфестувати гасло: «Ходи тільки по 
лінії найбільшого опору — і ти пі-
знаєш світ»? Що означають ці сло-
ва, і чи можете особисто Ви дотри-
муватися, як Іван Багряний, цього 
полум’яного гасла в наш неспокій-
ний час?

3. За що заарештували моло-
дого поета, змусивши його чека-
ти вироку в камері смертників? 
Які поезії всупереч нелюдським, 
жорстоким умовам були створені 
в той період?

4. Коли написано роман «Ти-
гролови», де опубліковано впер-
ше; чим захопили читачів герої 
твору, що його було перекладено й 
видано іншими мовами світу (яки-
ми саме і під якою назвою)?

5. Що змусило Івана Багря-
ного (і де саме) написати пам-
флет «Чому я не хочу вертатись до 
СРСР?». Значення памфлету для 
українців у тодішніх умовах, після 
закінчення Другої світової війни, і 
нині, під час Вітчизняної війни з ім-
перфашистською Росією.

6. Які трагічні події відображе-

но в романі «Сад Гетсиманський»? 
Що, на Вашу думку, треба зробити, 
аби вони більше ніколи не повто-
рилися на нашій українській землі?

7. Як Ви розумієте метафорич-
ний вираз у назві книжки «Людина 
біжить над прірвою»? Що слід зро-
бити нам, нині сущим, аби уникну-
ти цієї прірви?

8. Чи здійснилися політичні 
передбачення Івана Багряного? 
Які саме? Що заважає втіленню 
в життя інших ідей письменника-
мислителя?

9. «Не стремімось моменталь-
но доконати грандіозні речі й мо-
ментально досягти нашої мети. Це 
неможливо. Наша мета така вели-
ка, що осягти її моментально не-
можливо (зразу, мовляв, а як ні, 
то й забавки полишім). Робім речі 
малі. Але робім уперто, системно 
й наполегливо. Кожен один крок є 
малий, але ним проходять землею 
люди». Звідки взято ці рядки? І чи 
згідні Ви з викладеними тут дум-
ками?

10. Де поховано Івана Багря-
ного? Коли і ким, з якою метою 
було засновано Фундацію його 
імені? Що Ви знаєте про діяльність 
Фундації?

* * *
Бажано, щоб відповіді на ці 

запитання не перевищували де-
сяти стандартних аркушів (можна 

й менше), набраних на комп’ютері 
в 1,5 інтервалу 14 кеглем (гарніту-
ра Times New Roman); за браком 
комп’ютера — надруковані на ма-
шинці чи навіть написані від руки 
(розбірливим почерком).

За найкращі — вичерпні, пе-
реконливі — відповіді буде прису-
джено п’ять премій:

200 ам. доларів;
150 ам. доларів;
100 ам. доларів;
100 ам. доларів;
100 ам. доларів.
На пропозицію журі, окре-

мі відповіді друкуватимуться на 
сторінках «Слова Просвіти», газе-
ти Всеукраїнського товариства 
«Просвіта» ім. Т. Шевченка. Крім 
того, як заохочення п’ятеро учас-
ників конкурсу отримають безко-
штовну річну передплату на «Сло-
во Просвіти».

Відповіді з поміткою «На кон-
курс» надсилайте на адресу: ре-
дакція газети «Слово Просві-
ти», вул. Хрещатик, 10-Б, м. Київ, 
01001.

У своїх листах чітко зазначайте 
зворотну адресу, прізвище, ім’я та по 
батькові.

Про підсумки конкурсу буде 
оголошено напередодні 110-ої 
річниці від дня народження Івана 
Багряного.

Журі конкурсу

Українська громада в Норт-
Порті (штат Флорида, США) ве-
личаво відзначила день патро-
на осередку та 40-річчя україн-
ської громади. Службу Божу в 
каплиці осередку довершив о. 
протоієрей Іван Фатенко в спів-
служінні отців В. Пашка та О. 
Сацюка (з Каліфорнії). На свя-
то завітали душпастирі Україн-
ської греко-католицької церкви 
о. В. Петрів та о. В. Волощук на чолі 
з єпископом Богданом Данилом.

Святочну громаду приві-
тав голова осередку Віктор Ліс-
ничий, а слово про заснуван-
ня осередку подала культур-
но-освітня референтка Віра 
Боднарук. Вона згадала слова 
одного із засновників осеред-
ку, сенатора Павла Юзика з Ка-
нади: «Наша організація гуртує 
всіх українців, без різниці релі-
гійної приналежності, без різ-
ниці їхніх політичних поглядів, 
без різниці, з якої частини Укра-
їни вони походять чи народили-
ся на канадській або американ-
ській землі. Ми творимо одну 
об’єднану громаду, бо тільки в 
єдності запорука успіху».

Спочатку побудували осе-

редок, а згодом добудували ка-
плицю для богослужінь право-
славної і греко-католицької гро-
мад. Згодом виникла потреба 
побудувати поблизу осередку 
помешкання для емеритів. І так 
1986 року започаткували «Укра-
їнське Село» на 45 помешкань, 
де і сьогодні проживають укра-
їнські емерити з різних частин 
Америки.

Було висловлено щиру по-
дяку всім головам осередку від 
1975 року: це були Володимир 

Різник, Микола Андрушко, інж. 
Роман Шраменко, Роман Ма-
люк, д-р Володимир Король, Во-
лодимир Борисенко та Віктор 
Лісничий.

З’єднаний хор під дириген-
турою Любові Інґрем виконав 
молитву «Боже Великий» та піс-
ні «Ой у лузі червона калина», 
«Живи, Україно».

Гарним подарунком для всіх 
була книжка осередку, яку опра-
цювали Нуся Мацілинська, Віра 
Боднарук та Віктор Лісничий. 
Книжечка видана двома мова-
ми, з привітаннями для грома-
ди від сенатора Флориди Ненсі 
Детерт і посадника Норт-Порта 
Джонатана Лювіса. Тут подано 
історію осередку, привітання від 
організацій, які мають свої до-
мівки при осередку, а це Укра-
їнсько-Американські Ветера-
ни, пост №40; Союз українок 
Америки, Відділ 56; Українсько-
Американський клуб. Тут також 
є привітання зі світлинами Гро-
мадського комітету та від Това-
риства української мови США ім. 
Шевченка.

Віра БОДНАРУК, 
професор, культурно-освітня 

референтка осередку 
Фото Віктора Лісничого

Іван Багряний: 
доля і творчість
Всеукраїнський конкурс «Золотий бумеранг»

Повідомляє Українська 
всесвітня координаційна рада

У штаб-квартирі 
ООН — виставка 
«Ukraine EXISTS» 
11 січня у штаб-квартирі ООН 

у Нью-Йорку українські дипломати 
і митці відкрили виставку «Ukraine 
EXISTS». Її мета — ознайомити світ із 
правдивою інформацією щодо війни 
на Донбасі.

Виставка, яку організували во-
лонтерський фонд «Вільні UA» та 
українські митці й фотографи, скла-
дається з двох частин — фото- та ві-
деопоказів документальних матері-
алів «Донбас. Війна» і з виставки тво-
рів «Сучасне українське мистецтво» 
(живопис, кераміка, плакат).

Виставка працюватиме до 26 
січня. Пізніше її перевезуть до Укра-
їнського культурного центру в Нью-
Йорку.

Стрічка 
про Євромайдан 
«Зима у вогні» 
претендує на «Оскар» 
У Каліфорнії 14 січня Американ-

ська кіноакадемія обрала кандида-
тів, які змагатимуться за цьогорічно-
го «Оскара». Серед п’яти кандидатів 
на золоту статуетку у категорії «до-
кументальне кіно» — стрічка «Зима у 
вогні» про протести на Майдані в Киє-
ві. Церемонія вручення «Оскара» від-
будеться 28 лютого в Лос-Анджелесі.

 «Зима у вогні» — це хроніка по-
дій позаминулої зими із коментаря-
ми учасників процесу. Режисер філь-
му — Євген Афінеєвський. Матеріал 
йому надали 28 українських опера-
торів. Виробництво фільму підтрима-
ла американська компанія Netflix. 
Відбулася прем’єра фільму в Києві. 

У столиці Фінляндії 
відкрилася 
українська школа 
У Гельсінкі почала роботу укра-

їнська недільна школа «Веселка». 
Вона створена з метою популяриза-
ції української мови та культури То-
вариством українців у Фінляндії.

40-ліття осередку 
ім. св. Андрія в Норт-Порті 

Святочна зала осередку.

Управа осередку: 1-ий ряд— Д. Томашоска, В.Лісничий, 
Б. Боднарук; 2-ий ряд—М. Компанієць, В. Боднарук, 

К. Шпічка, Г. Ліснича, Є.Томашоский, О. Свистун, В. Шпічка, 
М. Никитин, А. Мацілинська.
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Бліц-інформ
Білорусь видає 
втричі більше 
книг на душу 
населення, 
ніж Україна
Чеський лінгвіст і пись-

менник Якуб Меріан опу-
блікував дані про кількість 
виданих книг у Європі на 
мільйон населення за рік. 

В Україні видавництва 
випускають на рік 470 
книг на 1 мільйон населен-
ня. Білорусь видає майже 
втричі більше, ніж Укра-
їна. З усіх країн, де вда-
лося знайти дані, Україна 
має найнижчий показник 
за кількістю книг з ураху-
ванням на кількість насе-
лення.

У інших країнах показ-
ники такі: Великобританія 
— 2870, Франція — 1010, 
Іспанія — 1620, Італія — 
1020, Німеччина — 1160, 
Польща — 703, Румунія — 
749, Угорщина — 930, Бі-
лорусь — 1360, Росія — 
711.

У Німеччині 
вперше за 70 років 
видали й продають  
«Mein Kampf» 
Гітлера
Книга Адольфа Гітле-

ра «Mein Kampf» («Моя бо-
ротьба») надійшла в про-
даж у Німеччині вперше 
від 1945 року.

Перевидання стало 
можливим завдяки за-
кінченню терміну охорони 
авторських прав, що рані-
ше належали уряду феде-
ральної землі Баварія.

Останні 70 років місце-
ва влада категорично від-
мовлялася санкціонувати 
перевидання роботи. Од-
нак від 1 січня 2016 року 
права на книги за закона-
ми Німеччини перейшли в 
публічну власність.

Наукову версію кни-
ги перевидав Інститут но-
вітньої історії в Мюнхені. 
Освітяни планують вико-
ристовувати публікацію 
на уроках та лекціях з іс-
торії. Тираж склав близь-
ко 4 тисяч примірників. 
Видавці стверджують, 
що метою перевидання є 
розвінчання нацистської 
пропаганди.

Публікація складаєть-
ся з двох томів. Крім оригі-
нального тексту, вона міс-
тить численні коментарі та 
примітки, котрі пояснюють 
історичний контекст і де-
маскують маніпуляції, до 
яких вдавався Гітлер.

«Mein Kampf», напи-
сана до приходу Гітлера 
до влади 1933 року, була 
бестселером у роки на-
цистського режиму. Дру-
ком тоді вийшло понад 12 
млн примірників.

Визнаючи роль цієї 
книги в нацистській про-
паганді, сили союзників 
передали авторські права 
на «Mein Kampf» регіональ-
ному уряду Баварії 1946 
року. На відміну від свас-
тики та інших нацистських 
символів, книга ніколи не 
була забороненою.

Торік Україна почала вжива-
ти заходів із обмеження росій-
ської пропагандистської агресії 
в українському інформаційному 
просторі. Він дійсно заполоне-
ний російською присутністю, до-
сить згадати телебачення чи про-
даж друкованої продукції. 

Адміністративні заходи влади 
торкнулися насамперед російського 
кіно, значно обмеживши його на на-
шому телебаченні. Були забороне-
ні на телеекранах російські фільми, 
які розхвалюють російську армію та 
інші їхні силові структури, потім — за-
галом фільми і серіали, зняті Росією 
останніми роками. 

І ось дійшло до заборони кон-
кретних російських митців, котрі за-
ймають ворожу до України позицію, 
зокрема схвалюють російську оку-
пацію Криму і участь Росії у війні на 
Донбасі. 

Найбільш одіозним постатям ро-
сійського мистецтва вже забороне-
но в’їзд до України. А щодо заборони 
присутності в нашому інформпросто-
рі, то такий «чорний список» теж існує 
і поповнюється. Недавно він значно 
розширився. 

Уряд України своєю постановою 
від 2 грудня 2015 року заборонив 
Державному агентству з питань кіно 
реєструвати й видавати прокатне по-
свідчення на фільми, учасників яких 
внесено до переліку осіб, що загро-
жують національній безпеці. Тобто 
тепер до такого списку потрапляють 
і самі фільми, в яких знялися артисти, 
а також вистави, концерти, телепро-
грами, де вони виступають. 

«Чорний список» складається на 
підставі Закону «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо за-
хисту інформаційного телерадіопрос-
тору України» з метою національ-
ної безпеки держави, так пояснила 
це влада. Список цей, за поданням 
Служби безпеки, формує Міністер-
ство культури. У грудні воно доповни-
ло список осіб, які створюють загро-
зу національній безпеці України. Те-
пер там 83 особи.

Назвімо хоча б найбільш відомих 
російських митців із цього «чорного 
списку»: Безруков Сергій Віталійо-
вич, Бистрицька Еліна Авраамівна, 
Бондарчук Наталія Сергіївна, Бон-
дарчук Федір Сергійович, Бортко Во-
лодимир Володимирович, Боярський 
Михайло Сергійович, Бурляєв Мико-
ла Петрович, Варлей Наталія Воло-
димирівна, Газманов Олег Михай-
лович, Гальцев Юрій Миколайович, 
Гафт Валентин Йосипович, Гостюхін 
Володимир Васильович, Кара Юрій 
Вікторович, Клюєв Борис Володи-
мирович, Кобзон Йосиф Давидович, 
Лановий Василь Семенович, Лещен-
ко Лев Валер’янович, Ліванов Арис-
тарх Євгенович, Лужина Лариса Ана-
толіївна, Лунгін Павло Семенович, 
Михайлов Олександр Якович, На-
заров Юрій Володимирович, Охло-
бистін Іван Іванович, П’єха Станіс-
лав П’ятрасович, Пєнкін Сергій Ми-
хайлович, Перфілова Валерія Юріїв-
на, Порєченков Михайло Євгенович, 
Расторгуєв Микола В’ячеславович, 
Ро зенбаум Олександр Якович, Сте-
блов Євген Юрійович, Табаков Олег 
Павлович, Тализіна Валентина Іла-
ріонівна, Теличкіна Валентина Іва-
нівна, Харатьян Дмитро Вадимович, 
Шахназаров Карен Георгійович.

Мінкультури наголошує, що де-
монстрування програм за участі осіб, 
які внесені до даного переліку, тягне 
за собою адміністративну та іншу від-
повідальність. Тобто, виходить, мова 
не лише про надання прокатних по-
свідчень новим фільмам, а й загалом 
про демонстрацію фільмів за участю 
таких акторів?   

Ось що постановила  Національ-
на рада з питань телебачення і радіо-
мовлення, яка  напередодні новоріч-
них  свят нагадала програмним ди-
ректорам українських телеканалів 
про існування заборонених фільмів, 
а також діячів культури, внесених 
до «чорного списку»: «Національна 
рада нагадує телерадіоорганізаціям 
і провайдерам програмної послу-
ги, що відповідно до Закону України 
«Про внесення змін до деяких зако-
нів України щодо захисту інформа-

ційного телерадіопростору України» 
Міністерство культури склало Пере-
лік осіб, які створюють загрозу наці-
ональній безпеці. Тому фільми, пере-
дачі й інші програми за участі осіб, 
внесених до нього, не можуть тран-
слюватися в ефірах телерадіоорга-
нізацій».

А тепер давайте детальніше поди-
вимося на цей список. У ньому чима-
ло вихідців з України. Явище, цілком 
звичне протягом століть. Скільки їх, 
талановитих українців, їхали з коло-
нії до метрополії, «на ловлю щастя і 
чинів», як писав Лермонтов у знаме-
нитому вірші про вбивцю Пушкіна. 
Одні їхали, не знайшовши визнання в 
рідних краях, іншим байдуже було, де 
«ловити щастя і чини». 

До цього списку дійсно талано-
виті митці потрапили з різних при-
чин. Одні, найбільш одіозні, затято 
долучилися до пропаганди «руського 
міра», вороже ставлячись до всього, 
що поза цим «світом». Це про таких, 
як актор Михайло Порєченков, ко-
трий «уславився» тим, що в рядах се-
паратистів у Донецьку попросив у них 
кулемета, аби постріляти в бік україн-
ських військ. Це актор Іван Охлобис-
тін з його неприкритою ненавистю 
до нашої держави. Це такі співаки, 
як Олег Газманов, Валерія (прізвище 
— Перфілова), котрі теж активно по-
літиканствують і давно засвітилися з 
антиукраїнськими настроями. Це Йо-
сип Кобзон, уродженець України, До-
неччини, народний артист України і 
не тільки, видатна особистість радян-
ської естради, котрий, на жаль, обо-
ма ногами так і залишився в радян-
ському минулому, де був його зірко-
вий час. З цими все зрозуміло. 

Але, на жаль, надто активними 
виявилися у своїх антиукраїнських 
поглядах і тому потрапили до цього 
списку двоє справді видатних акто-
рів, уродженців України, — Василь 
Лановий і Еліна Бистрицька. 82-річ-
ний Лановий — українець, син про-
стих українських селян із села Стрим-
ба на Одещині. Народився в Москві 
лише тому, що батькам, Семену і Гали-
ні Лановим, які рятувалися від голоду, 
чудом вдалося вирватися в Москву, 
до Семенового брата. Але потім ди-
тячі роки Васі Ланового проходили в 
рідному селі, у його діда й баби.

Ми знаємо Василя Ланового, теа-
трального актора, насамперед за ба-
гатьма чудовими ролями в кіно: ка-
пітан Грей в екранізації повісті Гріна 
«Червоні вітрила», Куракін в епопеї 
«Війна і мир» (знятій, до речі, україн-
цем Сергієм Бондарчуком), звичайно 
ж, Вронський у фільмі «Анна Кареніна». 

Еліна Бистрицька, котрій незаба-
ром 88, народилася в нашій столиці 
Києві, якийсь час жила і навчалася на 
Чернігівщині, в Ніжині. Вона зіграла 
одну з головних ролей — Аксиньї — 
в кіноепопеї «Тихий Дон», екранізації 
геніального роману Михайла Шоло-
хова, українця по матері (мама його 
з Чернігівщини). Шкода, що в тако-
му поважному віці Еліна Авраамівна 
втягується в політику найгіршого шти-
бу і весною 2014 року підписала (як і 
Лановий) отого вірнопідданого листа 
митців Путіну, де вони, по суті, схва-
люють загарбання Росією Криму. 

Це найбільш сумні приклади ан-
тиукраїнства. Однак переважна біль-

шість названих митців особливою ан-
тиукраїнською агресивністю не від-
значається, просто тягне людей до 
політики, до проявів вірнопідданства 
перед російською владою. Хоча, зда-
валося б, яка така потреба, адже ра-
дянські часи такого холопства митців 
давно минули. 

Загалом прикро, що до «чорно-
го списку» потрапили стільки тала-
новитих митців. У ньому й діти Сер-
гія Бондарчука, видатного українця, 
який став одним із метрів радянсько-
го кіно, але встиг зіграти, й дуже та-
лановито, українських геніїв Тара-
са Шевченка й Івана Франка. Тепер 
персонами нон-ґрата стали на наших 
екранах його син Федір і донька На-
талія. Крім них, і зять Сергія Бондар-
чука Микола Бурляєв (головна роль у 
фільмі «Військово-польовий роман»). 

Кінорежисер Володимир Бортко 
— випускник Київського театраль-
ного інституту (нині університет) іме-
ні Карпенка-Карого, починав як ре-
жисер у Києві. До речі, виріс у роди-
ні свого вітчима Олександра Корній-
чука. У 2009 році Бортко екранізував 
«Тараса Бульбу», до 200-річного юві-
лею Миколи Гоголя. Головну роль 
зіграв незабутній Богдан Ступка. 
Стільки критичних стріл полетіло і в 
режисера, і в актора за те, що фільм 
вихваляв «російський дух». Правда, 
ці стріли треба було б так само адре-
сувати й самому Гоголю, українцеві і 
частково полякові, котрий і вдома з 
рідними розмовляв українською мо-
вою, а от у цій знаменитій повісті, в її 
фіналі, також говорить про силу «ро-
сійського духу». І важко було чогось 
іншого чекати від Гоголя, народже-
ного в рік 100-річчя трагічної Полтав-
ської битви, з якої почалося остаточ-
не загарбання України Росією. 

Але Володимир Бортко не має 
плазувати перед російським суспіль-
ством, він там не бідний родич. На-
впаки, створив найкращі російські 
серіали останніх двох десятиліть. 
Саме Бортко екранізував видатні ро-
мани: «Майстер і Маргарита» — кия-
нина Михайла Булгакова та «Ідіот» — 
Федора Достоєвського, письменни-
ка з українським корінням. Кращих 
екранізацій від цих 10-серійних філь-
мів російське кіно досі не створи-
ло. Можна додати ще фільм «Собаче 
серце», за романом того ж Булгако-
ва. І навіть кримінальні серіали, на-
самперед «Бандитський Петербург», 
та й «Вулиці розбитих ліхтарів», зня-
ті Бортком, на голову вищі від росій-
ських детективів, якими й далі запо-
внені наші телеекрани. 

Колишній киянин Сергій Гармаш, 
дуже гарний актор, — нині одна із зі-
рок російських серіалів. Як і Володи-
мир Гостюхін (серіал «Дальнобійники»), 
як і Борис Клюєв («Королева Марго»).

Потрапили до списку і такі росій-
ські актори, як Євген Стеблов (док-
тор Мортімер із фільму «Собака Бас-
кервілів»), Аристарх Ліванов, Олексій 
Михайлов, Валентина Теличкіна, Юрій 
Назаров, котрі зіграли чимало поміт-
них ролей, і навіть Лариса Лужина, кі-
нозірка бозна-яких років, про яку дав-
но забули. Чого не скажеш про супер-
популярного Олега Табакова, в жилах 
якого тече і польська та українська 
кров. Чи Дмитро Харатьян, надзвичай-
но популярний у нас, і не лише як «гар-

демарин» чи граф із серіалу «Короле-
ва Марго», а й за іншими численними 
ролями, — теж у списку. Як і режисери 
Павло Лунгін, Юрій Кара, Карен Шах-
назаров, які (особливо останній: філь-
ми «Ми із джазу», «Зимовий вечір у Га-
грах», «Місто Зеро») зняли ряд високо-
художніх новаторських фільмів.

Повертаючись до співаків, чесно 
кажучи, не знаю, чим дехто з них осо-
бливо нагрішив, а якщо так — то теж 
прикро. Ну, Микола Расторгуєв висту-
пає в сепаратистів на Донбасі, лідер 
улюбленої групи Путіна — «Любе». У 
свою чергу, Олександр Розенбаум 
хвалиться добрим знайомством із 
Путіним. Щось же інкримінують і та-
ким співакам, як Сергій Пєнкін і на-
віть зовсім молодий Стас П'єха, онук 
легенди радянської естради Едіти 
П’єхи (польки, народженої у Франції).

Окремо хочеться сказати про Ва-
лентина Гафта — прекрасного акто-
ра, який знявся в багатьох фільмах 
Ельдара Рязанова. Невже через це 
мають бути заборонені фільми най-
видатнішого режисера радянського 
кіно Рязанова, які у глухі радянські 
часи не лише тонко розвінчували «ра-
дянський спосіб життя», а й головне 
— були сповнені такою потрібною гу-
манністю, душевністю. 

У чи не найпопулярнішому філь-
мі режисера «Іронія долі» знялася 
Валентна Тализіна, як і ще в кіль-
кох фільмах Рязанова. Вона — теж у 
списку, і хоч зіграла в «Іронії» епізо-
дичну роль, цей незмінний новоріч-
ний фільм, якому щойно виповнило-
ся рівно 40 років, теж потрапляє під 
заборону.

Нарешті, Наталія Варлей — «сту-
дентка, комсомолка, спортсмен-
ка і просто красуня», головна герої-
ня культової комедії Леоніда Гайдая 
«Кавказька полонянка». Фільму цьо-
го року буде рівно 50. Серед тисяч 
радянських і пострадянських філь-
мів нема комедії, рівної цьому філь-
му, хіба що «Діамантова рука» того 
таки ж Гайдая. А ще Наталія Варлей 
— це Панночка з екранізації повісті 
Гоголя «Вій», що знімалася й у нас на 
Чернігівщині. Виходить, під заборону 
потрапляють легендарна «Кавказька 
полонянка» і «Вій»?  

Усе це дуже прикро. І дуже нага-
дує радянські часи, коли з бібліотек 
масово вилучали книги найвідоміших 
письменників через те, що їх оголо-
сили «ворогами народу». Коли, вже не 
в 1930-ті роки, а в час «розквіту за-
стою» потрапили під заборону такі чу-
дові фільми, як «Покровські ворота» 
чи «31 червня», бо емігрували за кор-
дон актриса Олена Корєнєва (перший 
фільм) і танцівник Олександр Годунов 
(другий фільм). 

Питання тут навіть ширше, ніж цен-
зура (до речі, заборонена Конституці-
єю України) на високохудожні твори 
і талановитих митців. Питання ще й у 
тому, що нам не треба боятися глянути 
правді у вічі, а вона в тому, що всі ми 
вийшли з того радянського минулого, і 
в те минуле треба дивитися відкрито й 
відверто. Принаймні, не боячись його, 
часом і з гумором, навіть якщо це не 
лише талановиті кінокомедії. 

…А захищати національний ін-
формаційний простір є, де і як. Він 
і далі розхристаний, з численними 
протягами.

Петро АНТОНЕНКО 

Війна на екранахВійна на екранах

Василь Лановий Еліна Бистрицька Наталія Варлей
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Еккстремальні пподоррожі

Із близько 200 країн світу жод-
на нормальна держава не визна-
ла окупації і приєднання Криму Ро-
сією. Може, хіба що якісь квазідер-
жави, які самі є маріонетками Росії 
і також ніким не визнані, на кшталт 
Придністров’я, Абхазії чи Південної 
Осетії. Намагається утримуватися 
від політизації своєї торгівлі і світо-
вий бізнес. Він, звичайно, переваж-
но  приватний і має право на неза-
лежну від державних інституцій по-
зицію, але враховувати її повинен. 

Прикрий інцидент у цьому плані 
стався під Новоріччя із всесвітньові-
домою американською корпорацією 
«Кока-Кола», яка вже понад сторіччя 
«заливає» світ своїми напоями. 

30 грудня на офіційній сторін-
ці Coca-Cola в соцмережі «Вконтак-
те» була опублікована карта Росії, на 
якій не були зазначені Крим, Калінін-
градська область і Курильські остро-
ви. Щодо Курил і Калінінграда — це, 
звісно, «прокол», адже за підсумками 
Другої світової війни вони офіційно 
відійшли до Росії, хоча Японія і далі 
претендує на Курильські острови, а 
в Німеччині все частіше лунають про-
позиції повернути їй колишній Ке-
нігсберг, нині Калінінград. А от щодо 
Криму, то «Кока-Кола» цілком пра-
вильно дала карту Росії без цього за-
гарбаного нею півострова.

І тут посипалися протести росій-

ських користувачів Інтернету. Піс-
ля чого «Кока-Кола» в ніч на 5 січня 
опублікувала нову карту, де не лише 
Курили і Калінінградська область, 
а й Крим були дані як територія Ро-
сії. Компанія також вибачилася пе-
ред російськими споживачами за цю 
свою «помилку».

Але тут почалися протести укра-
їнських користувачів Інтернету. І ось 
компанія «Кока-Кола» буквально че-
рез день друкує вже нову карту, з Ро-
сією без Криму, і вибачається перед 
громадянами України. Керівництво 
компанії заявило, що «Кока-Кола» є 
одним із великих платників податків 
в Україні, націлена продовжувати ак-
тивну роботу на українському ринку.

Подібна торгово-політична про-
ституція начебто ж недержавної «Ко-
ка-Коли», яка, втім, є одним із симво-
лів Америки, викликала хвилю про-
тестів в Україні і заклики до бойкоту 
продукції корпорації. Тим більше, що 
ажіотаж довкола нового для нас на-
пою почався ще понад 30 років тому і 
давно минув. І тим більше, що хоч по-
над століття «Кока-Кола» хвалиться 
своїм знаменитим напоєм на основі 
рослин, вони все більше випускають 
не лише основні, а й доволі сумнів-
ні напої, на кшталт «Бренді-кола». Та 
й взагалі, кажуть патріоти, чим наш 
український узвар гірший від якихось 
заморських штучок. 

Британець переплив на човні 
Тихий океан

Джон Бі-
ден став авто-
ром унікально-
го досягнення. 
53-річний вес-
ляр переплив 
на човні Тихий 
океан, та ще й 
по діагоналі.

Весляр стартував в американському Сан-
Франциско, а закінчив плисти в австралійському місті 
Кернс Квінсленд. Довжина маршруту сягає 13 704 кі-
лометри.

Біден розпочав екстремальну подорож 1 червня 
2015 року, а 27 грудня 2015 року дістався фінішу. Кож-
ного дня він плив по 15 годин. Британець запевняє, що 
подорож була дуже складною, кілька разів він хотів 
припинити випробування. Але віра в себе допомагала 
долати перешкоди.

Джон Біден провів у відкритому океані 209 днів. Ще 
жоден весляр у світі не мав подібного досягнення.

Британський спортсмен не вперше наважився не 
екстремальну подорож. Раніше він переплив Атлантич-
ний океан.

Веломандрівка 
в понад півстоліття

М е ш к а н е ц ь 
Німеччини Хайнц 
Штуке в далеко-
му 1962 році ру-
шив у навколо-
світню подорож 
в е л о с и п е д о м , 
яка тривала по-

над півстоліття. Своє рішення чоловік пояснив просто: 
це цікавіше, аніж працювати десь на заводі.

За час подорожі німець проїхав 608 тисяч кіломе-
трів, побував у 196 країнах, зробив безліч фотознімків 
і написав щоденник, який налічує 18 тисяч сторінок.

За щоденником Хайнца Штуке видали книгу. У ній 
він розповів, як одного разу загубив свій велосипед у 
Сибіру, як його покусали бджоли, як йому вдалося втек-
ти від групи розлючених мешканців Гаїті, як його зааре-
штували й кинули до в’язниці в Мозамбіку.

Окрім велосипеда, мандрівник узяв у поїздку каза-
нок для приготування їжі, спальний мішок і намет.

Мандрівник зізнався, що спочатку їхав на сталево-
му велосипеді (перші 10 років), а потім пересів на більш 
легкий і портативний Brompton.

Хайнц наголосив, що жодної секунди не пошкоду-
вав щодо свого вибору, і планує нову подорож.

Крихітна альпіністка 
підкорює гори 

Мати трирічної Хед-
лі змалечку вчить донь-
ку спілкуватися з при-
родою. Американка 
Морган Брехлер сама 
професійно займається 
альпінізмом і не боїть-
ся брати свою крихітну 
донечку в похід. Спільні 
досягнення викладає в 
мережу Instagram. 

Трирічна альпіністка без жодної підтримки підко-
рює гострі скелі, висить над прірвами й безтурботно 
спить у мами за плечима з улюбленою іграшкою.

Хедлі вже вміє користуватися спорядженням аль-
пініста і може нести його самостійно. Також полюбляє 
посидіти на краю скелі, роздивляючись навколишні 
краєвиди.

Знаменитості з
українським корінням

Українці — одна з найбільш обдарованих і талановитих націй.  
Сайт «Знай» підготував добірку світових знаменитостей, котрі мають 
українське коріння.

Джо Дассен
Співак і актор Дассен Джозеф Айра, більш відомий 

як Джо Дассен, народився в Нью-Йорку в родині емі-
грантів з Одеси. За походженням він єврей. У 1950 році 
у зв’язку з політичними переслідуваннями «інакодумців» 
виїхав із батьками до Європи. Навчався у Швейцарії та 
США, згодом повернувся до Франції, де розпочав свою 
музичну кар’єру. 1958 року відбувся його перший  ви-

ступ. А у 1966-ому вийшов перший альбом співака. Гастролював у багатьох 
країнах світу. Відзначився як виконавець популярних естрадних пісень.

Робер Оссейн 
Батько майбутньої зірки — Андрій Гусейнов, 

азербайджанець, родом із Києва. Перед Першою 
світовою війною він виїхав до Німеччини, змі-
нив ім’я і прізвище на Андре Оссейн. Навчався в 
Штутгартській і Берлінській консерваторіях, зго-
дом зустрів піаністку і комедійну театральну ак-

трису Анну Міневську, чия родина покинула Росію після Жовтневої революції 
1917 року. Разом подружжя оселилося в Парижі, де народився Робер.

Дебютував Робер Оссейн 1955 року як режисер — разом із першою дру-
жиною Мариною Владі він відзняв фільм «Негідники прямують у пекло». Піз-
ніше почав свою кінокар’єру, знявшись у фільмах «Смерть убивці», «Кола під 
очима», «Точка падіння» та інших. Найбільший успіх Оссейн мав після виходу 
культових фільмів про пригоди Анжеліки — «Анжеліка і король», «Невгамовна 
Анжеліка». Грав і в театрі, написав кілька книг мемуарів.

Ганна Політковська 
Ганна Степанівна народилася 1958 року в сім’ї 

радянського дипломата в Нью-Йорку і мала дівоче 
прізвище Мазепа. Її батько працював у представ-
ництві Української РСР при ООН. Батько журналіст-
ки родом із Чернігівщини, а мати — з Криму. 1980 
року Ганна закінчила факультет журналістики Мос-
ковського державного університету. Працювала в 

газеті «Вести». Окрім журналістики, Політковська займалася правозахис-
ною діяльністю. Вона допомагала матерям загиблих солдатів відстоювати 
свої права в судах, проводила розслідування корупції в Міністерстві оборо-
ни, командуванні федеральних військ у Чечні. Остання публікація журналіст-
ки «Карательный сговор» була присвячена діяльності чеченських загонів, що 
воювали на боці федеральних сил Росії.

Застрелили Політковську в день народження Путіна в під’їзді власного бу-
динку 2006 року.

Олександр Солженіцин 
Російський драматург і поет, майстер історичної 

прози. Один із духовних лідерів православно-патрі-
отичного руху Росії, в’язень радянських таборів, ди-
сидент. Дід Солженіцина по матері — Захар Щербак 
— народився в Україні.

Олександр був учасником Другої світової війни. 
Від 1945-ого по 1956 роки перебував у таборах ста-

лінського ГУЛАГу і на засланні, там почав писати. У 1970-их письменника висла-
ли із СРСР до ФРН, тоді ж він став лауреатом Нобелівської премії з літератури. До 
Росії зміг повернутися лише 1994 року.

Маргарет Спеллінгс 
Батьки майбутнього міністра освіти США — україн-

ські емігранти, котрі переїхали до Х’юстона. Там Маргарет 
закінчила школу, здобула ступінь бакалавра в галузі по-
літичних наук в університеті й працювала в комісії з пи-
тань реформи системи освіти. Після звільнення з посади 
міністра Спеллінгс заснувала консалтингову фірму у сфері 
освіти у Вашингтоні, де працює й досі.

Майк Ройко 
Майк — відомий у США журналіст, публіцист, лауре-

ат престижної Пулітцерівської премії 1972 року. Батько 
Ройка походить із міста Долини (нині Тлумацький район 
Івано-Франківської області).

Працював у популярних газетних виданнях США. Із 
800 статей, написаних ним упродовж життя, понад 500 пе-

редруковувалися найтиражнішими газетами Америки. Внесок М. Ройка в журна-
лістику і публіцистику відзначено нагородами.

Брати Стругацькі 
Батько майбутніх фантастів — Натан Стру-

гацький — родом із Глухівського району тодішньої 
Чернігівської губернії. Згодом він переїхав до Ле-
нінграда. 1942 року Натана разом із сином Арка-
дієм евакуювали з блокадного Ленінграда, де він 
по дорозі помер. Борис та Аркадій прославили 

прізвище батька на весь світ, ставши знаменитими письменниками.

Зіно Давідофф 
Майбутній засновник всесвітньовідомої швейцар-

ської компанії «Давідофф» Зіновій Давидов народився на 
Чернігівщині в родині торговця тютюновими виробами. 
Дитинство минуло в Києві. 1911 року разом із батьками 
емігрував до Швейцарії. Там родина продовжила торгівлю 
тютюновими виробами, створивши компанію «Давідофф». 

1929 року Зіно очолив фірму своїх батьків. У повоєнний час значно розширив про-
філь фірми, долучивши до нього виробництво і реалізацію найдорожчих європей-
ських винно-коньячних виробів, парфумерії, косметики, галантереї тощо.

Олена ВОВЧЕНКО

У 2015-ому загинули 
110 журналістів 
Про це повідомляє Міжнарод-

ний інститут безпеки інформації 
(INSI). «110 журналістів було вби-
то 2015 року, в тому числі наших 
колег із «Charlie Hebdo». Їхні вбив-
ці не були покарані», — йдеться в 
повідомленні. 

Десятки тисяч демонстрантів 9 
січня вийшли на вулиці міст на ак-
ції протесту проти політики уряду з 
посилення контролю за державни-
ми ЗМІ.

Близько 20 тисяч людей зібра-
ла громадянська ініціатива «Комі-
тет захисту демократії» на демон-
страцію у Варшаві.

Демонстранти тримали в руках 
прапори Польщі та ЄС, вигукували 
антиурядові гасла, а також «Вільні 
ЗМІ — вільна Польща!».

На транспарантах були й гас-
ла «Руки геть від нашого радіо!» та 
«Уряд бреше!».

Протести проти політики уря-
ду відбулися ще в майже 20 містах 
країни.

Раніше глави польських гро-
мадських телеканалів звільнилися, 
протестуючи проти поправок до за-
кону про ЗМІ.

Сейм Польщі 30 
грудня схвалив за-
конопроект, згідно з 
яким передбачаєть-
ся реформування гро-
мадського телебачен-
ня, радіо і польського 
інформагентства РАР. 
Закон, зокрема, пе-
редбачає передчасне 
закінчення строку по-
вноважень членів правління і на-
глядових рад Польського громад-
ського телебачення (TVP) та Поль-
ського радіо (Polskie Radio). Також, 
згідно зі змінами до закону, членів 
правління і наглядових рад затвер-
джуватиме міністр казначейства. 
Таким чином, закон скасовує мож-
ливість проведення конкурсів на 
ці посади, а також строк повнова-
жень членів правління і наглядових 
рад. З критикою на адресу проек-

ту закону виступили не лише поль-
ські журналісти, а й ОБСЄ, Європей-
ський мовний союз, Асоціація євро-
пейських журналістів, організація 
«Репортери без кордонів». 

Тим не менше 7 січня польський 
президент Анджей Дуда підписав ці 
поправки до закону про ЗМІ. 

Також нещодавно нова влада 
домоглася ухвалення в Сеймі та Се-
наті закону, який ускладнює діяль-
ність Конституційного суду. 

У Польщі — масові протести проти посилення 
контолю над державними засобами інформації

Торгово-політичні «маневри» «Кока-Коли» Таблицю Менделєєва 
доповнили 4-ма 

новими хімічними 
елементами

Російсько-американська ко-
манда науковців надала достат-
ньо наукових свідчень для того, 
аби додати елементи 113 (над 
його відкриттям працювали та-
кож японці), 115, 117 та 118 до 
таблиці Менделєєва. Триває 
процес затвердження формаль-
них назв цих елементів, які поки 
що називаються так: унунтріум 
(113), унунпентіум (115), унунсеп-
тіум (117) та унуноктіум (118).

Усі чотири нові елементи 
були синтезовані штучно. У при-
роді не існує елементів важчих, 
ніж уран. Тобто з атомними номе-
рами (числом протонів в ядрі ато-
ма) більше 92. Їх отримують шля-
хом штучного синтезу.
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Деятели литературы и искусства! Боритесь за 
партийность и народность, высокую идейность и 
художественное мастерство произведений! Ото-
бражайте величие и красоту героических дел стро-
ителей коммунизма, победу в нашей жизни новых, 
коммунистических отношений!

(Из призывов ЦК КПСС к 1 мая 1963 года)

Классовые бои
Борьба продолжается. ТОКИО, 9 апреля (ТАСС). 

Рудокопы шести крупнейших горнодобывающих 
компаний Японии объявили сегодня забастовку... 
Рабочие требуют повышения месячной зарплаты.

Потерянные иллюзии. ГААГА, 9 апреля (ТАСС). 
Вторую неделю бастуют испанские шахтёры, 
завербованные на работу в голландские угольные 
шахты. Поверив посулам, несколько сот безработных 
испанских горняков приехали недавно в Голландию. 
Однако условия для иностранных рабочих оказались 
настолько непохожими на обещанные, что большин-
ство испанских горняков прекратили работу, невзи-
рая на угрозу немедленного увольнения.

Грузы без движения. ЛОНДОН, 9 апреля (ТАСС). 
В английском порту Тилбери (Эссекс) вчера прекра-
тились погрузочно-разгрузочные работы на 17 су-
дах. Забастовали 160 контролёров, протестующих 
против интенсификации их труда. 

Верный курс
Среди документов последнего времени важней-

шее значение для нас, для нашей республики име-
ет записка Н.С. Хрущёва в Президиум ЦК КПСС «О 
некоторых вопросах специализации сельского хо-
зяйства в Белоруссии, прибалтийских республиках и 
северо-западных областях Российской Федерации». 

В Эстонии к советам и рекомендациям 
Н.С. Хрущёва, изложенных в этом документе, отнес-
лись с большим вниманием, ибо они основаны на 
глубоком экономическом анализе и отражают 
насущные потребности развития сельского хозяй-
ства этой зоны Советского Союза. 

И. Кэбин, 
первый секретарь ЦК Компартии Эстонии

 

Счастье служить народу
Не нужно много слов, чтобы доказать, что ни-

когда ещё не было у художников такого широкого 
поля деятельности, как сейчас — в эпоху расцве-
та строительства коммунизма. Каждый из нас, де-
ятелей искусства, хорошо знает это по себе, своему 
творчеству. ХХ и ХХI съезды нашей партии убрали 
искусственные барьеры, которые мешали порой ху-
дожнику раскрыть свой талант в полную силу. 

М. Аникушкин, 
лауреат Ленинской премии

Жду многого
Я жду от Второго съезда художников многого и 

прежде всего утверждения генеральной линии на-
шего советского социалистического изобразитель-
ного искусства. Линии партийной, народной, при-
званной в высокохудожественных образах отобра-
зить яркую, богатую событиями жизнь советского 
общества. 

Л. Кербель, 
лауреат Ленинской премии 

Не любит никого 
и предаёт всех
Несколько лет назад во время гастролей ленин-

градского балета в Париже там остался, предав со-
ветское искусство и свою страну, Р. Нуриев. Некото-
рое время он пользовался скандальной известнос-
тью, которая объяснялась его гнусной ролью пере-
бежчика. Теперь, однако, всё чаще можно прочесть 
в западной прессе признание, что Нуриев дегради-
ровал как танцовщик и дошёл до крайней степени 
морального разложения как человек.

(Газета «Известия» (Москва), 10.04.1963)

Реальный социализм — 
главная сила
Подводя итоги уходящего года, народы мира 

высоко оценивают деятельность Советского Сою-
за и других государств социалистического содруже-
ства, направленную на укрепление мира и между-
народного сотрудничества.

Огромный вклад в это благородное дело вно-
сит Генеральный секретарь ЦК КПСС, Предсе-
датель Президиума Верховного Совета СССР 
Л.И. Брежнев, который за выдающиеся заслуги 
перед КПСС и Советским государством в укрепле-
нии экономического и оборонного могущества на-
шей Родины, за неутомимый труд в борьбе за мир 
и в связи с днём рождения награжден 19 декабря 
орденом Ленина и третьей медалью «Золотая Звез-
да». Советский народ, трудящиеся стран социа-
лизма, весь прогрессивный мир знают товарища 
Л.И. Брежнева как выдающегося политического и 
общественного деятеля, пламенного борца за дело 
мира и коммунизма, непоколебимого продолжате-
ля дела великого Ленина. 

(Газета «За рубежом» (Москва), 22.12.1978)
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Цензура в СРСР
У 1957 році був створений Державний 

комітет з радіомовлення і телебачення при 
Раді Міністрів СРСР. Таким чином, до сфери 
цензури було внесено новий засіб поширен-
ня інформації, що розвивається в СРСР, — 
телебачення. Цензура охоплювала і кінема-
тограф, і музику. Усі нові фільми, передачі, 
концертні програми і вистави повинні були 
проходити затвердження худради.

У цей же період сталося цькування Бо-
риса Пастернака, якому 1958 року присуди-
ли Нобелівську премію з літератури.

1961 року був зупинений випуск накла-
ду альманаха «Тарусские страницы», вже ви-
пущені екземпляри вилучили з продажу і бі-
бліотек.

У керівництві КПРС назріли ідеологічні 
протиріччя, в тому числі  відносно цензур-
ної політики. За деякою інформацією, Ми-
кита Хрущов планував скасувати ідеологіч-
ну цензуру і навіть дав доручення підготува-
ти відповідний документ. Група керівників 
КПРС, яка вважала цю політику шкідливою 
і неприйнятною (на думку багатьох, лідером 
цієї групи був член Політбюро Михайло Сус-
лов), спровокувала конфлікт.

Для цього в грудні 1962 року в москов-
ському Манежі підготували виставку худож-
ників-авангардистів студії «Новая реаль-
ность» і організували відвідування цієї ви-
ставки Хрущовим. Будучи не підготовленим 
до сприйняття мистецтва, що разюче від-
різняється від канонів соціалістичного реа-
лізму, Хрущов  обурився, і це обурення під-
тримав Суслов. У пресі розгорнули пропа-
гандистську кампанію проти формалізму і 
абстракціонізму, а про скасування цензури 
вже й мови бути не могло.

Після зняття Микити Хрущова з посади 
першого секретаря ЦК КПРС і приходу до 
влади Леоніда Брежнєва 1964 року політи-
ка відносної відкритості й демократизації 
почала згортатися.

Важливим вододілом став арешт пись-
менників Андрія Синявського і Юлія Даніе-
ля, що публікували на Заході свої твори, які 
через цензурні обмеження не могли опублі-
кувати в СРСР. Судовий процес над ними й 
суворий вирок багато хто в країні і за кордо-
ном визнав політичною розправою. Листи 
на захист Даніеля й Синявського підписали 
більше 60 членів Спілки письменників СРСР.

Цензура в період 
1966 – 1986 років 

Цензура епохи застою знову стала 
невід’ємним елементом радянської пропа-
гандистської машини, що тепер більшою мі-
рою виконувала консервативно-охоронні 
функції. Головною функцією Головліту був 
не захист державних і військових таємниць, 
а реалізація ідеологічних рішень ЦК. Відбув-
ся прихід до цензури нових кадрів, переваж-
но з вищою гуманітарною освітою. Весь цей 
час (1957 – 1986) Головліт очолював Павло 
Романов.

У зв’язку з посиленням ідеологічного 
контролю Головліт знову повернули під пря-
ме підпорядкування Ради Міністрів — по-
становою від 18 серпня 1966 року. Змінили-
ся принципи взаємодії Головліту з підвідо-
мчими організаціями: діячі мистецтва пред-
ставляли свої твори в профільні організації 
— Спілки письменників, художників, скуль-
пторів, редакції газет і журналів. Звідти тво-
ри надходили на узгодження до Головліту. 
Самим цензорам контактувати з авторами 
суворо забороняла відомча інструкція.

Цензори перетворилися на міфічні за-
конспіровані фігури, на яких можна було по-
силатися (та й то лише усно, а не письмово), 
але яких ніхто не бачив.

Розгорнулася активна цензурна бороть-
ба з алюзіями, ремінісценціями та іншими 
формами іномовлень. Цензурувалося фак-
тично не те, що було написане, сказане й по-
казане, а те, що могли про це подумати чита-
чі, слухачі й глядачі.

Юрій Буртін писав про цензуру другої по-
ловини 1960-их років: «Іноді народжувався 
деякий змішаний варіант, малознайомий 
світовій цензурній практиці, але для нас до-
сить звичайний: це коли твору спочатку об-
дирали боки в попередній цензурі, а варто 
було йому з’явитися у пресі, як на нього (за 
рішенням, заздалегідь ухваленим в «інстан-
ціях») спускали з ланцюга «партійну крити-
ку», видавництвам же «Не рекомендували 
його передруковувати».

Наприкінці 1960-их потрапила під за-

борону публікація в журналі «Новый мир» 
«Преступник номер один» Д. Мельникова і 
Л. Чорної про Адольфа Гітлера з мотивуван-
ням «неконтрольований підтекст».

У інструкціях Головліту з’явилася забо-
рона на тему сталінських репресій. Інфор-
мація про «місця ув’язнення» була віднесена 
до сфери державної таємниці.

Наприкінці 1967 року відбувся експери-
мент з відкриттям «четвертої програми» те-
лебачення — «підвищеного інтелектуально-
го рівня», призначеної для глядачів з вищою 
освітою. Програма робилася під прикриттям 
ідеї, що вона пропагуватиме все ту ж ідеоло-
гію, але на більш високому рівні.

Експеримент тривав близько року, піс-
ля чого наукові рецензенти з Вищої партій-
ної школи дали негативний відгук, охарак-

теризувавши це як ідеологічно помилкову і 
політично шкідливу спробу створити елітар-
ну програму, недоступну масам. Після цього 
програму закрили.

У цілому в цей період на телебаченні 
скоротилося до мінімуму пряме мовлення, 
майже всі передачі проходили ретельний 
монтаж і попередню цензуру. 

Після подій 1968 року в Чехословаччи-
ні при обговоренні питання про можливість 
скасування цензури Михайло Суслов ска-
зав: «Известно, что между отменой цензуры 
в Чехословакии и вводом советских танков 
прошло всего несколько месяцев. Я хочу 
знать, кто будет вводить танки к нам?»

Наприкінці 1960-их років під час заго-
стрення відносин із Китаєм через острів Да-
манський Головліт отримав інструкції про 
додаткові цензурні обмеження: були забо-
ронені всі публікації, що стосувалися дале-
косхідних економічних показників — від ви-
пуску текстилю до вилову риби. Редактори 
місцевих газет скаржилися, що їм стало ні-
чим заповнювати газетні шпальти. Розпоря-
дження  скасували після поліпшення обста-
новки на радянсько-китайському кордоні.

Знаменитий телесеріал «Сімнадцять 
миттєвостей весни» вийшов на екрани 1973 
року завдяки заступництву голови КДБ 
СРСР Ю. Андропова. Михайло Суслов ви-
магав не допускати демонстрації фільму, в 
якому «не показаний подвиг радянського 
народу у війні», на що Андропов відповів, що 
«увесь радянський народ не міг служити в 
апараті Шелленберга».

Масовим культурним явищем цього пе-
ріоду була непідцензурна авторська пісня, 
що поширювалася усно і на магнітофонних 
записах. Найбільш відомим представником 
цього жанру був поет і актор Володимир Ви-
соцький.

17 квітня 1973 року Висоцький писав 
кандидату в члени Політбюро ЦК КПРС, се-
кретарю ЦК КПРС Демичеву:

«Вы, вероятно, знаете, что в стране про-
ще отыскать магнитофон, на котором звучат 
мои песни, чем тот, на котором их нет. 9 лет я 
прошу об одном: дать мне возможность жи-
вого общения со зрителем, отобрать песни 
для концерта, согласовать программу».

15 вересня 1974 року розігнали так зва-
ну «Бульдозерну виставку» московських ху-
дожників-авангардистів. Причина розгону 
— розбіжність з офіційно підтримуваним 
стилем соціалістичного реалізму.

Цензура в музиці
Цензура прагнула контролювати також 

музичний репертуар. У СРСР домінувала ра-
дянська композиторська школа, що сформу-
валася в 30 – 50-ті роки ХХ століття. Її консер-
вативних догм дотримувалася більшість ра-
дянських композиторів.

Усі пісні, що виконувалися в СРСР, підля-
гали попередній цензурі, програми концерт-
них виступів затверджувалися окремо від тек-
стів музичних творів. 1983 року Міністерство 
культури СРСР ухвалило інструкцію, згідно з 
якою всі професійні й любительські музикан-
ти зобов’язані були 80 відсотків концертного 
репертуару мати з пісень, написаних членами 
Спілки композиторів СРСР. При цьому серед-
ній вік членів Спілки складав 60 років, а нових 
членів туди не приймали від 1973 року.

Оскільки в 1960-их роках почав форму-
ватися жанр молодіжної музики нового на-
пряму — передусім рок-музика, він тут же 
був узятий під суворий державний контроль 
шляхом створення професійних вокально-
інструментальных ансамблів (ВІА). На відміну 
від західних рок-груп, обов’язковою наявніс-
тю в таких ансамблях ставала духова секція 
і її повна участь у репертуарі. Сувору цензуру 
проходив і сам репертуар. Він міг бути народ-
ним (народні пісні чи пісні, написані під народ-
ні мотиви) або естрадним. Це ж стосувалося і 
самодіяльних ансамблів. Таким чином цензу-
ра протиставляла радянські ВІА західним рок-
групам з їхньою «агресивною музикою». Рок-
музиканти, що намагалися створити саме рок-
групи, зазнавали переслідувань. Наприклад, 
Юрію Шевчуку 1983 року в Уфімському відді-
ленні КДБ пропонували дати підписку про те, 
що він «ніколи більше не виконуватиме, не за-
писуватиме і не створюватиме своїх пісень».

Іноді жорстка цензура давала послаблення 
і пропускала «неформатні» музичні напрями і їх 
виконавців. Зокрема, така тимчасова «свобо-
да творчості» почалася напередодні Літніх Олім-
пійських ігор 1980 року, коли численним зару-
біжним гостям потрібно було показати прогре-
сивність і деяку свободу радянського ладу. Тоді 
ж був проведений у СРСР один із перших офіцій-
них рок-фестивалів «Весняні ритми. Тбілісі-80».

На цій хвилі в репертуарах багатьох ВІА і 
композиторів почали з’являтися композиції 
в стилі диско, поп-року і електронної музики. 
Так само на початку 80-их років у зв’язку з па-
дінням популярності традиційних вокально-ін-
струментальних ансамблів зі звичним естрад-
ним виконанням почали з’являтися музичні 
групи з рок-виконанням. Водночас з’явилися і 
перші дискотеки в СРСР. Із поширенням моло-
діжних дискотек виникла проблема контролю 
за зарубіжною музикою, що виконувалася там, 
поширювалася на магнітофонних стрічках.

Заходи проти зарубіжної і самодіяльної ра-
дянської рок-музики посилилися після червне-
вого пленуму 1983 року. Контролем за реперту-
аром дискотек займалися комсомольські органи. 
Наприклад, 10 січня 1985 року Миколаївський 
обком ЛКСМ України направив секретарям міс-
цевих організацій «Зразковий перелік зарубіж-
них музичних груп і виконавців, у репертуарі яких 
містяться ідейно шкідливі твори» для контролю за 
діяльністю дискотек. Лише після проголошення 
курсу «перебудови» і «гласності» музична цензура 
ослабла. Вишли з підпілля багато рок-груп, стали 
з’являтися численні поп-виконавці й поп-групи.

Продовження. Поч. у №№ 69 – 70. 
Далі буде

Як ретушували історію. Володимир Маяковський і Ліля Брик. 
Фотографія 1918 року і вона ж — після ретуші в 1960-их.
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Розстріляна література
Наприкінці 1970-их – на почат-

ку 1980-их я чимало працював як 
дослідник у нашому Чернігівсько-
му обласному державному архіві. І 
як журналіст своєї районної газети, 
готуючи для неї матеріали, і як сту-
дент факультету журналістики Київ-
ського університету ім. Т. Шевчен-
ка, де вчився на заочному відділен-
ні з 1977-ого по 1983 роки. Навіть 
дипломну роботу я писав за матері-
алами цього архіву, темою була міс-
цева преса 1920-их років. 

Отож, шукаючи архівні мате-
ріали, я випадково натрапив на 
каталог фото. І ось у ньому, окрім 
кількох фото, пов’язаних із Васи-
лем Елланським (Блакитним), на-
шим чернігівцем, я натрапив на 
фото найвидатніших письменників 
України 1920-их років. Підпис у ка-
талозі свідчив: Київ, 1923 рік. Зу-
стріч київських і харківських пись-
менників. 

Я саме був під великим вра-
женням від тритомника Юрія Смо-
лича — «Розповіді про неспокій». 
Можна по-різному ставитися до 
цього письменника, апологета ра-
дянської влади і борця з «буржуаз-
ним націоналізмом». Але йому не 
відмовиш у літературному таланті, 
а головне — за цю трилогію літе-
ратурних мемуарів Смоличу треба 
щиро подякувати. Бо «дорога ложка 
до обіду». Ці мемуари з’явилися дру-
ком у глухі часи «розквіту застою», 
коли вільне слово було просто під 
забороною. Саме з цих мемуарів я 
та й багато моїх ровесників просто 
вперше почули деякі імена, а про ін-
ших дізналися багато несподівано-

го. Звісно, Смолич багато чого не 
міг сказати прямо, та й хто б йому 
дозволив. Наприклад, пишучи про 
Миколу Куліша, сказав, що «на цьо-
му його творчий шлях і обірвався». 
Або блискуча глава про Майка Йо-
гансена. Про те, що не тільки твор-
чий, а й життєвий шлях багатьох 
цих письменників обірвався ку-
лею чекістів на Соловках, звичай-
но, сказати тоді відкрито було не-
можливо. Однак важливо, що для 
кожного мислячого читача загаль-
ний тон, висновок цих мемуарів був 
очевидним. Перше: якою цікавою, 
розмаїтою була література 1920-их 
і початку 1930-их років (та ще й на 
контрасті з убогою тогочасною лі-
тературою і Спілкою письменників 
1970-их років); друге: що ж то був 
за режим, який знищував усе тала-
новите? 

Тоді я зробив в архіві фотогра-
фії з цих негативів. А головну фо-
тографію я якось приніс на лекцію 
з літератури в університеті. У пере-
рві показав це фото нашому профе-
сору, котрий читав лекцію, і запро-
понував десь опублікувати фото, 
щось розповісти про цих письмен-
ників. Професор замахав руками і 
порадив мені заховати  фото пода-
лі, сказавши, що його ніколи в світі 
не надрукують. 

Що ж це була за зустріч пись-
менників? Хто і як це фотографу-
вав? Звичайно, навряд чи в Черні-
гівському архіві дійсно був негатив  
фото, тобто з оригінальної зйом-
ки. Недавно я уточнив це в нашо-
му архіві. Мені сказали, що скорі-
ше за все це був обмін негативами, 

який практикується серед архівів. 
До Чернігова негативи потрапили у 
1965-ому.

На цьому дійсно унікальному 
фото — весь цвіт української літе-
ратури, а також представники мис-
тецтва. Це була розстріляна літе-
ратура, розстріляне відродження. 
Знищене тоталітарним комуністич-
ним режимом. Навіть якщо хтось із 
цих людей і не був репресований, 
знищений фізично, вони були в яко-
мусь сенсі репресовані й знище-
ні як вільні письменники, митці. Це 
було складовою знищення україн-
ської нації.

Ось вони, на цьому фото, ще 
молоді, красиві, сповнені надій та 
ілюзій. Тичині — ледве за 30, Риль-
ському, Йогансену нема й того, Со-
сюрі взагалі 25.

У соціальному аспекті, здебіль-
шого вихідці з простих, бідних ро-
дин, вони з ентузіазмом влилися в 
революційну боротьбу, воювали за 
соціальну справедливість. У націо-
нальному аспекті однозначно спо-
відували українську ідею. Хоч і во-
ювали по різні боки фронту. В армії 
Української Народної Республіки 
— це зрозуміло. Але й у лавах чер-
воних — також із надією, що Укра-
їна буде хоч і радянська, але неза-
лежна. 

Ось що пише нині історик 
Я. Тинченко: «В останні роки чо-
мусь сором’язливо замовчують 
про те, що весь цвіт письменни-
ків і поетів УРСР у роки громадян-
ської війни бився під українськи-
ми прапорами зі зброєю в руках 
проти більшовиків. Петлюрівськи-

ми офіцерами були Петро Панч та 
Андрій Головко, лихими юнаками 
(юнкерами) — Володимир Сосю-
ра і Борис Антоненко-Давидович, 
добровольцями-кавалеристами 
— Олександр Копиленко та навіть 
16-річний Юрій Яновський, держ-
чиновниками УНР — Павло Губен-
ко (Остап Вишня), Павло Тичина, 
Юрій Смолич… Частина з них на по-
чатку 1920 року опинилися в лавах 
боротьбистів і разом з ними пере-
йшли до більшовиків. Але декого, 
наприклад Остапа Вишню і, за де-
якими даними, Юрія Яновського, 
червоні взяли в полон. Але петлю-
рівська закваска в них залишила-
ся назавжди». 

На фото — грудень 1923 року. 
Лише рік тому був утворений СРСР, 
начебто як добровільний союз 
незалежних держав, у тому чис-
лі України. «Цвинтар розстріляних 
ілюзій» (В. Стус) був ще попереду…

Що ж це була за цікава зустріч 
видатних українських інтелектуа-
лів? Я звернувся до Інституту літе-
ратури і мистецтва Національної 
академії наук України. Директор ін-
ституту — видатний український лі-
тературознавець, академік Мико-
ла Григорович Жулинський — є по-
стійним читачем нашої газети всі 
роки її існування. За його доручен-
ням науковий співробітник Інститу-
ту Олена Поліщук підготувала цю 
статтю для нашої газети. 

Після неї публікуємо історичні 
довідки про письменників, які на 
фото. Вони говорять самі за себе.

Петро АНТОНЕНКО

Знакова 
зустріч 

української 
еліти

Це фото зроблено з нагоди приїзду 
до Києва групи харківських письменни-
ків (В. Еллан-Блакитний, М. Хвильовий, 
П. Тичина, С. Пилипенко, М. Йогансен, 
В. Коряк, В. Сосюра). 

3 грудня 1923 р. у залі театру ім. 
Шевченка відбувся їх літературний ве-
чір. Саме такі відомості про цю світли-
ну ми можемо знайти у виданні: Мико-
ла Хвильовий. Твори в п’ятьох томах. — 
Нью-Йорк: Слово, Смолоскип, 1984 р., т. 
2, с. 29 (упоряд. і загал. ред.: Г. Костюк).

Світлину зроблено у грудневому Ки-
єві 1923 року на одній із зустрічей, які 
того року організовували «неокласики». 
М.Зеров такими зібраннями намагався 
налагодити творче спілкування між мит-
цями, літераторами, науковцями Украї-
ни. Ця зустріч об’єднала «неокласиків», 
«Плужан», колишніх «Музагетівців» (на 
той час об’єднання вже розпалося) та 
митців харківської філії «Гарту». 

Спілку пролетарських письменни-
ків «Гарт» було засновано на початку 
1923 р. з ініціативи В. Еллана-Блакитно-
го, а також В. Коряка, І. Кулика, В. Сосю-
ри, М. Хвильового та інших. Спілка мала 
центральне бюро в Харкові на чолі з 
В. Блакитним, а також філії в Києві та 
Одесі. Найсильнішим був харківський 
осередок, до якого входили М. Хвильо-
вий, П. Тичина, М. Йогансен, В. Поліщук, 
І. Дніпровський, О. Досвітній, А. Любчен-
ко, Г. Коцюба, П. Лісовий (П. Свашен-
ко), М. Майський, П. Іванів, М. Христо-
вий, Ю. Смолич, а згодом О. Слісаренко, 
М. Яловий, М. Бажан, Г. Шкурупій та інші. 
У статуті «Гарту» мовилося: «В основу сво-
єї праці спілка «Гарт» кладе марксівську 
ідеологію й програмові постулати кому-
ністичної партії». 

З волі В. Блакитного «Гарт» претенду-
вав на роль найадекватнішого інтерпре-
татора партійної лінії в культурному жит-
ті й відповідно на провідну роль у літера-
турному й мистецькому процесі. І все ж 
«Гарт» об’єднав чи не найбільше число 
талановитих українських письменників, 
хоча чимдалі багатьох з них насторожу-
вала перспектива перетворення літе-
ратури на «рупор» Комуністичної партії. 
Внутрішні незгоди призвели до того, що 
в листопаді 1925 p., незадовго до смер-
ті В. Блакитного, більшість письменни-
ків вийшла зі складу спілки, і «Гарт» після 
цього фактично самоліквідувався.

На відміну від інших груп, неокласики 
не дбали про своє організаційне оформ-
лення і не виступали з ідейно-естетични-
ми маніфестами. Проте їхня присутність у 
літературному житті була дуже вагомою, 
що позначилося не лише на творчому рів-
ні, а й під час літературних дискусій 1925 
– 1928 рр. До групи українських неокла-
сиків у 20-их роках XX ст. належали М. Зе-
ров, М. Драй-Хмара, М. Рильський, П. Фи-
липович, Юрій Клен (О. Бургардт). Вони 
відмежовувалися від так званої проле-
тарської культури, прагнули наслідувати 
мистецтво минулих епох, надавали пере-
вагу історико-культурній та морально-
психологічній проблематиці. Те, що нео-
класики прагнули впроваджувати в своїй 
творчості форми і методи грецького й рим-
ського мистецтва, представникам вла-
ди здалося невизнанням радянської дій-
сності. Тому 1935 року були заарештовані 
М. Зеров, Павло Филипович, М. Драй-
Хмара, яких звинувачували в шпигунстві 
на користь чужоземної держави, в підготу-
ванні й спробі вчинити терористичні зама-
хи на представників уряду та партії і в при-
належності до таємної контрреволюцій-
ної організації, очолюваної професором 
Миколою Зеровим. Проходив у цій справі 
і неокласик М. Рильський, але через дея-
кий час був звільнений. Юрій Клен (О. Бур-
гардт), скориставшись своїм німецьким 
походженням, виїхав до Німеччини на ліку-
вання і не повернувся. М. Зеров був роз-
стріляний 1937 р., П. Филипович загинув 
на Соловках того ж 1937 р., М. Драй-
Хмара помер у концтаборі на Ко-
лимі в 1939 р.

Рядки біографій
Максим Тадейович РИЛЬСЬКИЙ 

(19.03.1895 – 24.07.1964)
Його батько — етнограф, громадський діяч, 

економіст і публіцист Тадей Рильський — був 
сином поміщика Розеслава Теодоровича Риль-
ського і княжни Трубецької. Мати Меланія Федо-
рівна — проста селянка з Житомирської області.

Максим навчався з осені 1908 року у при-
ватній гімназії в Києві. Деякий час він вихову-
вався в родинах М. Лисенка та О. Русова. У 1915 
– 1918 роках навчався на медичному факульте-
ті Київського університету св. Володимира, потім 
— на історико-філологічному факультеті Народ-
ного університету. Займався самоосвітою, ви-
вченням мов, музикою. У 1919 – 1929 роках — 
учителював у селі, а також у Києві.

У 1920-их роках Рильський належав до мис-
тецького угруповання «неокласиків», пересліду-
ваного офіційною критикою. Урешті це закінчи-
лося арештом НКВС у 1931-ому, після чого поет 
майже рік просидів у Лук’янівській тюрмі. 

Після ув’язнення творчість Рильського за-
знала змін, і в збірці «Знак терезів» (1932) він 
проголосив активне сприйняття радянської дій-
сності. Однак 1947 року поета звинуватили в 
«буржуазному об’єктивізмі, відсутності більшо-
вицької партійності».

У радянську добу Рильський написав трид-
цять п’ять книжок поезій, чотири книжки ліро-
епічних поем, багато перекладів зі слов’янських 
та західноєвропейських літератур, наукові праці 
з мовознавства і літературознавства. У 1944 – 
1964 роках Максим Рильський був директором 
Інституту мистецтвознавства, фольклору та ет-
нографії АН України. 1960 року йому присудже-
но Ленінську премію, у 1943, 1950 — Державну 
премію СРСР.

Микола ХВИЛЬОВИЙ (справжнє ім’я Микола 
Григорович Фітільов) (13.12.1893 – 13.05.1933)

Народився в селищі Тростянець Сумської об-
ласті в родині вчителів. Батько — дворянин, роз-
мовляв російською, мама — напівукраїнка – на-
півфранцуженка. Микола був учасником Пер-
шої світової війни. Громадянська війна сформу-
вала в ньому переконаного більшовика. У квітні 
1919-ого вступив до КП(б)У.

На початку 1921 року в Харкові почав дру-
кувати поезію і прозу. Член-засновник багатьох 
літературних організацій: «Гарт» (1923), «Урбіно» 
(1924), «ВАПЛІТЕ» (1926), ВУСПП (1927), «Проліт-
фронт» (1930). Якнайповніше свій талант М. Хви-
льовий розкрив у жанрі оповідання. 

У 1920-ті роки повністю підтримував і впро-
ваджував у життя політику «українізації». Опу-
блікував кілька книг памфлетів. Своєрідним їх 

продовженням стала знаменита стаття «Украї-
на чи Малоросія?», яка за життя автора так і не 
з’явилася у друці. У цих творах автор висловив 
вимогу перед новою українською літературою 
припинити наслідувати Москву й почати орієнту-
ватися на «психологічну Європу». 

Улітку 1926 року з’явилася друком перша 
частина роману «Вальдшнепи», де його персо-
нажі порушують болючі проблеми національно-
го буття. 

У 1927 році ДПУ УСРР заводить справу на 
Хвильового, починається стеження за ним. 

В атмосфері шаленого цькування, на знак 
протесту проти початку масових репресій проти 
української творчої інтелігенції, 13 травня 1933 
року в Харкові в будинку письменників «Слово» 
покінчив життя самогубством. Смерть Хвильово-
го стала символом краху ідеології українського 
націонал-комунізму й кінця українського націо-
нального відродження 1920 – 1930-их. 

Твори та ім’я Миколи Хвильового залишали-
ся забороненими аж до останніх років існування 
тоталітарного режиму в Україні.

Майк (Михайло) Гервасійович ЙОГАНСЕН 
(28.10.1895 – 27.10.1937)

Народився в Харкові у сім’ї вчителя німець-
кої мови, шведа за національністю. Мати — 
українка. Закінчив історико-філологічний фа-
культет Харківського імператорського універси-
тету (1917).

Йогансен разом з іншими харківськими 
письменниками став фундатором Спілки проле-
тарських письменників «Гарт» (1923).

1925 р. із групою колег вийшов із «Гарту», за-
снував ВАПЛІТЕ. 

18 серпня 1937 р. викрадений групою НКВС 
зі своєї харківської квартири в будин-
ку «Слово». На допитах не приховував 
власних політичних поглядів.

Зустріч харківських і київських письменників, митців. Київ, грудень 1923 р.
Сидять у першому ряду (зліва направо): Максим Рильський, Юрій Іванов-Меженко, Микола 

Хвильовий, Майк Йогансен, Юхим Михайлів, Михайло Вериківський, Пилип Козицький.
Сидять у другому ряду (зліва направо): Наталя Романович-Ткаченко, Михайло Могилян-

ський, Василь Еллан-Блакитний, Сергій Пилипенко, Павло Тичина, Павло Филипович, Савелій 
Футорянський.

Стоять у третьому ряду (зліва направо): Дмитро Загул, Микола Зеров, Михайло Драй-Хмара, 
Григорій Косинка, Володимир Сосюра, Тодось Осьмачка, Володимир Коряк, Михайло Івченко, 
Борис Якубський.
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11 «Плуг» — спілка се-
лянських письменників в 

Україні. Від 1931 р. — Спілка 
пролетарсько-колгоспних пись-

менників. Ліквідована після поста-
нови ЦК ВКП(б) від 23 квітня 1932 
року. Ініціатор створення і єдиний 
голова «Плугу» — Сергій Пилипен-
ко, його активні члени — Андрій Го-
ловко, Андрій Панів, Іван Сенченко, 
Григорій Епік, Іван Кириленко, Олек-
сандр Копиленко, Докія Гуменна, 
П. Панч, І. Шевченко, В. Гжицький, 
Павло Усенко, Антін Шабленко, Фе-
дір Кириченко та інші. З квітня 1922 
р. плужани ухвалили «Платформу 
ідеологічну і художню», де наголошу-
вали, що завдання «Плугу» — «…бо-
ротьба із власницькою міщанською 
ідеологією серед селянства й вихо-
вання як своїх членів, так і широких 
селянських мас у дусі пролетарської 
революції, залучення їх до активної 
творчості в цьому напрямку». Члени 
«Плугу» висвітлювали життя україн-
ського села, суттєво доповнюючи 
таким чином однобічно-індустріаль-
ну і часом наївно-«пролетарську» 
орієнтацію інших літорганізацій, до-
помагаючи знайти своє місце в лі-

тературі обдарованій селянській 
молоді.

З іншого боку, плужани нама-
гались обмежити й регламентува-
ти «революційним просвітництвом» 
підхід письменника до тлумачення 
та обробки матеріалу, свідомо нада-
вали творам максимальної простоти 
й доступності форми, брали курс на 
масовість літератури.

Окрім письменників, що входи-
ли до літературних угруповань «нео-
класиків», «Гарту», «Плугу», на цьому 
знімкові є також мистецтвознавці, 
громадські діячі:

Меженко (Іванів-Меженко) Юрій 
Олексійович (1892 – 1969) — видат-
ний український бібліограф, бібліо-
текознавець, книгознавець, літера-
турний і театральний критик, бібліо-
філ. Саме з його ім’ям пов’язане 
створення найбільших бібліотеч-
но-бібліографічних установ Украї-
ни: Головної Книжкової палати, Все-
народної (Національної) бібліотеки 
України (нині Національна бібліоте-
ка України імені В. Вернадського). З 
первісного задуму реєстрації всієї 
друкарської продукції в Україні і на-
укового її опрацювання він створив 

інституцію, яка може бути зразком 
постановки наукової роботи з кни-
гою: Український науково-дослід-
чий інститут книгознавства (1922 – 
1936). Архівно-бібліотечний відділ, 
де він працював, став своєрідним лі-
тературним осередком: сюди прихо-
дили поети, письменники, мистці; тут 
обмірковувалися проекти літератур-
них видань. 

Літературне оточення Меженка 
було організоване ним у групу «Муз-
агет» (1919 р.) Літературне угрупо-
вання поєднало митців різних на-
прямів, з перевагою символістів. 
До об’єднання входили: М. Бурачек, 
М. Жук, Д. Загул, Ю. Іванів-Межен-
ко, Я. Савченко, П. Тичина, В. Яро-
шенко та інші. Члени «Музагету» зби-
ралися в літературно-мистецькому 
клубі «Льох мистецтва», в інших міс-
цях. Об’єднання видало одну збір-
ку — «Музагет: Місячник літератури 
і мистецтва» (№ 1/3, Київ, 1919). У 
збірці опубліковані: вперше вірш П. 
Тичини «Плуг», ескізи П. Вірина, вірші 
Д. Загула, В. Кобилянського, К. По-
ліщука, О. Слісаренка, дослідження 
Ю. Іваніва-Меженка, стаття М. Бура-
чека про київських художників, тво-

ри М. Жука, Г. Журби, Л. Курбаса, І. 
Майдана. Автори акцентували увагу 
на національних особливостях укра-
їнської літератури. Об’єднання підго-
тувало другу збірку, але їй не судило-
ся побачити світ. «Музагет» перестав 
існувати 1920 р. Більшість його чле-
нів пізніше репресували й знищили, 
а об’єднання затаврували як «буржу-
азно-націоналістичне».

Юхим Спиридонович Михайлів 
(1885 – 1935) — художник, поет і 
мистецтвознавець. Восени 1917 
року родина Михайліва переїхала 
до Києва. Він бере активну участь у 
художньому житті міста, його робо-
ти експонуються на художніх вистав-
ках, його вірші друкуються у журна-
лі «Шлях» (1917 р.), а наступного року 
— у видавництві «Ґрунт». 1919 року 
його було обрано головою Київської 
філії Асоціації художників Червоної 
України. Від 1920 року Михайлів ви-
кладає в Київському вищому інсти-
туті народної освіти ім. М. Драгома-
нова. У ті ж роки Михайлів вів ак-
тивну мистецтвознавчу діяльність. 
1934 року Юхим Спиридонович Ми-
хайлів був безпідставно заарешто-
ваний за звинуваченням у підготов-

ці збройного повстання і засланий 
до Котласу, де у 1935-ому помер.

Михайло Іванович Вериківський 
(1896 – 1962) — композитор, педа-
гог, диригент, фольклорист, музич-
но-громадський діяч.

Пилип Омелянович Козицький 
(1893 – 1960) — композитор, музи-
кознавець, педагог.

Наталя Данилівна Романович-
Ткаченко (1884 – 1933) — письмен-
ниця. У 1903 – 1906 роках жила у 
Львові, де познайомилася з І. Фран-
ком, там почала (1905 р.) друкува-
ти оповідання в «ЛНВ», у якому були 
друковані й дальші її твори, зокрема 
трилогія «Мандрівниця» і подорожні 
записки з Галичини (1917 – 1918). З 
1923 р. Романович-Ткаченко друку-
вала свої твори в журналі «Червоний 
Шлях». Член літературної організації 
«Плуг».

Савелій Ілліч Футорянський 
(1900 – 1925) — український компо-
зитор, диригент і музичний критик.

Олена ПОЛІЩУК, 
кандидат філологічних наук,

науковий співробітник 
Інституту літератури 

ім. Т. Шевченка НАН України

Знакова зустріч української еліти

Рядки біографій
24 жовтня 1937 р. Йогансену 

пред’явлено обвинувальний висновок: 
з 1932 р. брав участь в антирадянській наці-

оналістичній організації, яка ставила на меті по-
валення радянської влади. 26 жовтня 1937 р. Вій-
ськова Колегія Верховного Суду СРСР винесла ви-
рок Йогансену: засудити до розстрілу. 27 жовтня 
1937 р. письменника вбито в тюрмі НКВС СРСР у 
Києві.

За сімнадцять років творчої діяльності Майк 
Йогансен видав вісім книг віршів, десять книг 
прози, чотири книжки для дітей та дві з літерату-
рознавства. 

Як випускник класичної гімназії Йогансен 
знав старогрецьку, латину, німецьку і французьку. 
Самотужки оволодів англійською, непогано знав 
скандинавські і слов’янські мови. Переклав укра-
їнською твори Фрідріха Шиллера, Вільяма Шекспі-
ра, Едґара По та ін.

Михайло Михайлович МОГИЛЯНСЬКИЙ 
(4.12.1873 – 22.03.1942) — літературний критик, 
публіцист, літературознавець.

Народився в Чернігові. По смерті батька 
(1894 р.) родина переїхала до Петербурга.

Михайло закінчив класичну гімназію в Черні-
гові. Брав участь у створенні нелегальної бібліоте-
ки гімназистів і семінаристів. 

Закінчив юридичний факультет Санкт-
Петербурзького університету. Брав участь у ро-
боті марксистських гуртків. Був заарештований 
у травні 1899-ого, кілька місяців утримувався у 
відомій в’язниці «Хрести». Висланий під триріч-
ний гласний нагляд поліції до Чернігова. Дружив 
із чернігівцями М. Коцюбинським, І. Шрагом, 
А. Верзиловим.

Як адвокат брав участь у великих «аграрних» і 
політичних процесах у Чернігові, Києві, Петербур-
зі, інших містах. 

У 1918 – 1920 роках у Чернігові працював у 
раднаргоспі, відділі народної освіти, на посаді го-
лови видавництва «Сіверянська думка». Був ак-
тивним рецензентом нових видань у журналах, 
автором статей з літературознавства.

1933 року був вимушений переїхати до Дні-
пропетровська до молодшої доньки Ірини. Її, єди-
ну з усіх дітей, не зачепила хвиля репресій. Незва-
жаючи на важкі часи, продовжував працювати. 
У Дніпропетровську написав два романи росій-
ською мовою — «Всюду страсти роковые» і «Тиль-
да». Однак видати ці твори не вдалося. Лишався в 
рукопису і головний твір життя — роман «Честь». 

Василь ЕЛЛАН-БЛАКИТНИЙ (справжнє ім’я 
Василь Михайлович Елланський (12.01.1894 – 
4.12.1925)

Народися в с. Козел (нині — смт Михайло-Ко-
цюбинське) на Чернігівщині, в родині священика. 
1903 року сім’я Елланських переїхала до Черніго-
ва. Тут Василь прожив до осені 1914 року, коли ви-
їхав у Київ. 

Відвідував знамениті «літературні субо-
ти» в М. Коцюбинського. Навчався в Київсько-
му комерційному інституті, проте його не закін-
чив, у 1917 році з головою пірнув у революцій-
ну роботу. Вступив до партії українських есерів, 

став її активістом, а незабаром і головою Черні-
гівського губернського комітету цієї партії. Зго-
дом став одним із керівників партії боротьбистів. 
Відомий поет. 

Перший редактор урядової газети «Вісті» та 
додатка до неї — «Література. Наука. Мистецтво». 
Заснував і редагував журнали «Всесвіт», «Черво-
ний перець». Організатор і керівник першої спілки 
пролетарських письменників «Гарт».

Тяжка недуга серця, яку з раннього дитинства 
мав Еллан-Блакитний, призвела до його смерті на 
32-ому році життя. Згодом ім’я поета було прире-
чене на тривале забуття: його проголосили «бур-
жуазним націоналістом», «бандитом» і посмертно 
винесли вищу міру покарання. Твори письменни-
ка були заборонені, а всі його товариші по партії 
боротьбистів розстріляні чи заслані до Сибіру. 

Сергій Володимирович ПИЛИПЕНКО 
(22.07.1891 – березень 1934) 

Прозаїк, байкар, літературний критик. Наро-
дився в Києві в сім’ї народного вчителя. 

До Першої світової війни вчителював у Бро-
варах. Улітку 1914 року Пилипенка призвали на 
фронт. Там пройшов шлях від рядового до капіта-
на, здобув бойові офіцерські нагороди, був тричі 
поранений. У війську вів революційну пропаганду. 

У радянський час працював як редактор пар-
тійних і радянських газет, обіймав керівні посади 
у видавництвах. Був членом Комуністичної партії 
більшовиків. Від 1922 року очолив створену ним 
спілку селянських письменників «Плуг». 

Постановою ЦКК КП(б)У від 21 серпня 1933 
року Пилипенка виключено з партії «як небільшови-
ка за спотворення національної політики, ідеологіч-
ну нестійкість і примирливе ставлення до буржуаз-
но-націоналістичних елементів». 29 листопада 1933 
року Пилипенка арештували. Судова «трійка» 23 лю-
того 1934 року засудила Пилипенка до розстрілу. 

Павло Григорович ТИЧИНА (23.01.1891 – 
16.09.1967)

Народився в с. Піски нині Бобровицького ра-
йону Чернігівщини в родині паламаря. Навчався в 
Чернігові в духовному училищі, духовній семінарії. 
Значний вплив на формування Тичини-поета мало 
його знайомство з Михайлом Коцюбинським.

1923 року переїхав до Харкова, входив до лі-
тературної організації «Гарт», а від 1927 року — до 
ВАПЛІТЕ, що під проводом М. Хвильового намага-
лася протистояти великодержавному шовінізмові 
ЦК ВКП(б). 

У 1934 році переїхав до нової столиці Украї-
ни — Києва. В умовах тотального сталінського те-
рору 1930-их, розстрілу одних і самогубства інших 
письменників Тичина в низці «партійно витрима-
них» книжок поезій капітулює перед насильством. 

У липні 1941 року Тичину було евакуйовано з 
майже 400-ма науковими працівниками Академії 
наук УРСР до Уфи, столиці Башкирії. В Уфі Тичина 
очолював Інститут літератури імені Тараса Шев-
ченка. 

У 1944-ому вступив до ВКП (б). Попри роботу 
на державних посадах (від кінця війни — міністр 
освіти, а пізніше — голова Верховної Ради УРСР), 
яка забирала багато часу, Тичина видав низку по-
етичних збірок.

Почавши як геніальний поет, з вірою в націо-
нальну ідею і відродження України, змушений був 

пізніше примиритися з тоталітарним режимом. Ти-
чина не повірив у хрущовську десталінізацію і не 
відгукнувся на літературне відродження 1950-их 
– початку 1960-их років. 

Павло Петрович ФИЛИПОВИЧ (2.09.1891 – 
3.11.1937)

Народився в с. Кайтанівці (тепер Черкаської 
області) в родині священика. У 1910 – 1915 рр. 
студіював слов’яно-російську філологію в Київ-
ському університеті. Потім викладав в університе-
ті як приват-доцент, згодом — професор.

Опублікував низку праць з історії української 
літератури.

Науковець європейського напряму й україн-
ських традицій, був чужий до настанов комуніс-
тичного режиму.

Його заарештували в серпні 1935 року і засу-
дили за належність до «шпигунсько-терористичної 
організації» спершу до страти, потім вирок було 
замінено на 10-річний термін ув’язнення.

Відбував покарання на Соловках. Вивезений 
звідти з великим етапом в’язнів Соловецької тюр-
ми і страчений 3 листопада 1937 р. в урочищі Сан-
дармох (Карелія). 

Дмитро Юрійович ЗАГУЛ (28.08.1890 – літо 
1944 р.)

Народився в буковинському селі Мілієві в бід-
ній родині. 

Після закінчення громадянської війни працю-
вав викладачем літератури, згодом — науковим 
працівником Академії наук. Загул багато перекла-
дав із західноєвропейських літератур.

1933 року, як члена літературної організа-
ції «Західна Україна», Загула звинуватили в наці-
оналізмі й засудили до 10 років концтаборів. По-
карання письменник відбував у Забайкаллі, потім 
на Колимі. 

Відбувши 1943 року визначений строк, про-
сив законного звільнення, але йому, як і іншим, 
відмовили. Після звістки про можливе довічне 
ув’язнення Загул на важких роботах фізично 
ослаб і помер від паралічу серця влітку 1944 року 
на Колимі, в одному з таборів.

Микола Костянтинович ЗЕРОВ (26.04.1890 
– 3.11.1937)

Народився в повітовому місті Зінькові на Пол-
тавщині в багатодітній сім’ї вчителя.

У 1909 – 1914 роках — студент історико-філо-
логічного факультету Київського університету свя-
того Володимира.

У 1918 – 1920 роках викладав україно-
знавство в Архітектурному інституті. З осені 1923 
року — професор Київського університету. 

Червневий пленум ЦК КП(б)У 1926 року дав 
негативні вказівки щодо «неокласиків», ця поста-
нова означала заборону літературної діяльності 
лідера «неокласиків» Зерова. 

Наприкінці 1934-ого Зерова звільнили з уні-
верситету. Він був змушений шукати будь-яку пра-
цю або залишити Україну.

У ніч на 28 квітня 1935 року Зерова зааре-
штовано під Москвою. 20 травня доправлено до 
Києва для слідства. Зерова звинуватили в керів-
ництві контрреволюційною терористичною націо-
налістичною організацією.

Військовий трибунал Київського військового 
округу 4 лютого 1936 року без участі звинуваче-

них визначив Зерову покарання — десять років 
позбавлення волі. Зерова і засуджених за тією ж 
справою відправили на Соловки.

9 жовтня 1937 року «справа Зерова та інших» 
була переглянута особливою трійкою УНКВС по 
Ленінградській області. Зерова засудили до роз-
стрілу. Разом з багатьма іншими представниками 
української культури він був розстріляний у сели-
щі Сандармох (Карелія) 3 листопада 1937 року. 

Михайло Опанасович ДРАЙ-ХМАРА 
(10.10.1889  – 19.01.1939)

Народився в селі Малі Канівці на Черкащині 
в заможній козацько-селянській родині. У 1910 – 
1915 рр. навчався на історико-філологічному фа-
культеті Київського університету. У 1918 – 1923 
рр. — професор Кам’янець-Подільського універси-
тету, у 1923 – 1929 рр. — професор Київського ме-
дичного інституту. Потім працював в Інституті мо-
вознавства при Академії наук. Драй-Хмара знав 
19 мов: основні європейські, а також кілька давніх.

21 березня 1933-ого його заарештували і 
звинуватили в належності до контрреволюційної 
організації в Кам’янецькому університеті. Однак 
слідству забракло доказів, і 11 травня 1933-ого 
вченого випустили. Але ні влаштуватися десь на 
роботу, ні щось надрукувати опальний професор 
уже не міг. Другий арешт (6 вересня 1935 р.) і за-
слання на Колиму на 5 років не забарилися.

Михайло Опанасович помер 19 січня 1939 
року в ув’язненні на Колимі. 

Григорій Михайлович КОСИНКА (справжнє 
прізвище — Стрілець) (29.11.1899 – 15.12.1934)

Народився в бідній селянській родині в селі 
Щербанівка на Київщині. 1914 року вирушив до 
Києва на заробітки. Під час визвольних змагань 
Григорій перебував у повстанських загонах ота-
мана Зеленого.

1920 року став членом літературно-мистець-
кої групи «Гроно». 

Середина 1920-их років — час активної твор-
чої праці й великої популярності оповідань Косин-
ки серед читачів. 

Публікуються нові збірки письменника: «В жи-
тах» (1926), «Політика» (1927), «Вибрані оповіда-
ння» (1928, 1929). 

Восени 1929 року в публічному виступі вождь 
українських більшовиків Станіслав Косіор назвав 
Косинку буржуазним націоналістом, і вже на по-
чатку 1930-их років цензура заборонила розпо-
всюджувати надруковану збірку «Серце». Офіційна 
радянська критика звинувачувала Косинку у спо-
відуванні «куркульської ідеології» та «націоналізмі». 

4 листопада 1934 року письменника викрали 
органи НКВС СРСР. 

Косинку засудили за звинуваченням у належ-
ності до організації, яка готувала терористичні 
акти проти зверхників російських комуністів. Він 
проходив по судовій справі разом із письменника-
ми Антіном та Іваном Крушельницькими, Костем 
Буревієм, О. Влизьком, Дмитром Фальківським. 
Військова колегія присудила Григорія Косинку-
Стрільця розстріляти, що було здійснено 15 грудня 
1934 року. 

Косинка вважається продовжувачем тра-
дицій імпресіоністичної новели в українській лі-
тературі (М. Коцюбинський, С. Васильченко, 
В. Стефаник). У творах Косинки змальову-
ються трагічні події української револю-
ції 1917 – 1921 років. 

Розстріляна література
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Хроніка війни більшовиків 
з народом на Чернігівщині

Як карали 
за правду

Початок квітня 1933 року. Газети рясніють 
повідомленнями про те, як радянські селяни, на-
самперед колгоспники, з ентузіазмом і посміш-
ками на обличчях готуються до весняної сівби. 
Однак у суворій реальності все було з точністю 
до навпаки. Вражені розмахом реквізиції про-
довольства, що і раніше показувало мало спіль-
ного зі здоровим глуздом, а восени 1932-го на-
було апокаліпсичного масштабу, радянські селя-
ни, перетворені «першою в світі державою тру-
дящих» фактично в рабів, остаточно втрачали 
будь-яку мотивацію і відверто не горіли бажан-
ням щось там сіяти: для чого сіяти, якщо знову 
все заберуть?

Рабське становище радянського селянина 
остаточно закріплювалося неможливістю го-
ворити правду. Попри те, що реквізиції в прин-
ципі не могли бути якоюсь військовою таємни-
цею, бо це відбувалося повсюдно і не минало 
жодного селянського двору, називати вголос 
речі своїми іменами було вкрай небезпечно. 
Репресивні органи не дрімали: відповідна ін-
формація не тільки накопичувалася, а й одра-
зу йшли жорстокі репресії для тих, хто не зміг 
змовчати від небаченої наруги над селянською 
працею.

Секретне спецзведення Чернігівського об-
ласного відділення ДПУ від 6 квітня 1933 року 
окремим розділом старанно фіксувало всі ви-
падки відмови від «прийняття посівпланів інди-
відуальних господарств».

Село ГУЩИН. Індивідуальник (тобто само-
стійний господар — авт.) Кирило Борисович 
Герасименко відмовився прийняти спущений 
з гори посівплан і в гурті односельців так по-
яснював свої дії: «Не слід цього року сіяти і за-
сипати насіння, все одно восени відберуть». І 
в колгосп вступати не варто, оскільки «там ца-
рює панщина і колгоспники подохнуть від го-
лоду». Як і слід було очікувати, сказане миттє-
во стало надбанням відповідних спецслужб. І 
красномовне резюме рядком нижче: «Гераси-
менко заарештований. По справі проводиться 
слідство».

Село ПОЛУБОТКИ. 64-річний Григорій Єро-
фійович Літоша також відмовився від посівно-
го плану: «Насіння немає, та й сіяти нема сенсу. 
Все одно голодував і буду голодувати, якщо по-
сію — все одно заберете хліб». З огляду на по-
хилий вік, Літоша не був заарештований, але че-
рез міськраду внесено клопотання про «позбав-
лення його землекористування і виселення за 
межі села».

У селі ЧЕРНИШІ опирався спущеним згори 
посівпланам Яким Кіндратович Кирієнко. Тож 
над ним влаштували показове судилище — 5 ро-
ків ув’язнення і 200 карбованців штрафу.

А в селі МАКИШИНІ відразу 16 господарств 
«пішли у відмову». Репресивні органи провели 
відповідну роботу, наслідком якої став ще один 
показовий суд і 5-річні терміни ув’язнення для 
Івана Івановича Дорогого та Фоми Петровича 
Панкрата. Решта, вочевидь, були змушені «по-
каятися» і з німою приреченістю виконувати всі 
«плани» і «кампанії».

При цьому посівного матеріалу відверто не 
вистачало, тож влада сповна «пресувала» всіх, 
хто не вступив до колгоспу, завищувала і без 
того фантастичні плани. Тим часом в оспіваних 
радянської владою колгоспах не менш відверто 
пропадали й ті незначні запаси, що були в наяв-
ності. Що, власне, цілком логічно, адже рабська 
праця ніколи не була ефективною.

Село ЖИДИНИЧІ (нині поки що ЧЕРВОНЕ). 
У місцевому колгоспі імені Василенка значна 
нестача насіння люпину для посіву, при цьому 
з’ясувалося, що завгосп Петро Несторенко і ко-
лишній голова колгоспу Костянтин Півень «умис-
но згноїли» 70 пудів насіння люпину. 

У селі ГУЩИНІ — нестача гороху й вики, су-
цільна нестача і в комірника Доки, який складав 
фіктивні акти. Правління систематично пиячить 
із тим же комірником, розтринькуючи колгосп-
ний хліб.

У селі ЗАЙЦІ бригадир колгоспу імені Моло-
това Степан Андрійович Штупун у процесі пе-
ревезення сіна влаштував пиятику з колгосп-

ником Семеном Штупуном, членом правління 
Василем Чередниченком і «твердоздатчиком» 
Василем Мельником, відтак у хмільному тумані 
«загубили» дві підводи з сіном.

Чи слід дивуватися, що, надивившись поді-
бного «господарювання», деякі селяни прямою 
мовою висловлювали все, що думали. Федір 
Микитович Барабаш із села СТАСІВ: «Якби ми не 
були дурнями, взяли б у свої руки зброю і висту-
пили проти цих грабіжників, становище змінило-
ся. Невже ви не розумієте, до чого веде радян-
ська влада?» Мабуть, розуміли. Але від гріха по-
далі «здали» Барабаша «органам», і того зааре-
штували.

Або слова відчаю розкуркуленого Прокопа 
Стеченка із села КОЗЕРОГИ: «Радвлада добиває 
селянство, черга за колгоспниками. Колгоспни-
ки помирають від голоду. Куди дивиться молодь, 
що не може виступити проти радянської влади?» 
Зрозуміло, Стеченка також заарештували.

А Йосипа Лепеху із СИБЕРЕЖА (нині Ріпкин-
ського району) «взято на облік», бо базікав за-
йвого: «Життя наше дійшло до крапки. Люди 
голодують і пухнуть, а на це ніхто не звертає 
уваги».

Принагідно запитання до апологетів версії 
про неврожай 1932-ого як головну причину ма-
сового голодування: навіть якщо погодитися з 
таким твердженням, яким чином це виправдо-
вує реакцію комуністичної влади, що не тільки 
не звертає уваги на голод, а й рішуче репресує 
всіх, хто сміє говорити про голодування?

Колгоспник і член сільради із села СИВКИ 
Леонтій Семенчук гірко констатував: «Дурне се-
лянство, що вступає до колгоспу, там царює пан-
щина. Працюєш день і ніч, і вічно голодні».

Усіх, хто говорив правду, в кращому випад-
ку брали на облік і «проробляли», але в більшості 
випадків зразу ж ув’язнювали. Після чого їх жит-
тя в «найбільш справедливому в історії людства 
суспільстві» не вартувало й ламаного гроша. І це 
красномовно пояснює, чому очевидці страшної 
трагедії Голодомору-геноциду 1932 – 1933 ро-
ків так не любили детально згадувати про ті по-
дії. Особливо за часів СРСР.

А про тих поодиноких відчайдух-сміливців, 
що в суцільно контрольованому тоталітарною 
владою суспільстві не боялися «різати правду-
матку», ми дізнаємося переважно із чекістських 
спецзведень.

Концтабір 
для непокірних

Концтабори, тобто концентраційні табори 
— табори-в’язниці для значної кількості лю-
дей, у радянському суспільстві міцно асоцію-
валися з періодом нацистської окупації. Між 
тим, у більшовицькій Росії концтабори існува-
ли ще від літа 1918 року — взяття заручників й 
«облаштування трудових (концентраційних) та-
борів» стало одним із пунктів рішення Петро-
градського комітету РКП(б) від 23 липня 1918 
року про запровадження «червоного теро-
ру». А вже в квітні 1919 р. побачив світ декрет 
ВЦВК «Про табори примусових робіт», згідно з 
яким кожне губернське місто могло мати міні-
мум один табір на 300 осіб. Хай не вводить в 
оману термін «примусові роботи», оскільки в 
нацистських таборах ув’язнені також повин-
ні були насамперед працювати. Концтабори 
швидко розмножувалися. Так, 1920 року в од-
ній тільки Чернігівській губернії існували конц-
табори в ЧЕРНІГОВІ, ГЛУХОВІ, КОНОТОПІ, НІ-
ЖИНІ, ШОСТЦІ, ГОРОДНІ, БОРЗНІ, ОСТРІ, КРО-
ЛЕВЦІ, НОВГОРОДІ-СІВЕРСЬКОМУ, СОСНИЦІ, в 
кожному з яких перебувало не менше 600 (!) 
в’язнів.

Зрозуміло, радянська історіографія уникала 
згадок про концтабори. Між тим, вони існували 
й надалі, оскільки злочинна радянсько-компар-
тійна влада завжди мала вдосталь ворогів. Не 
були порожніми вони й 1933 року — згадками 
про концтабори рясніють деякі секретні спец-
зведення Чернігівського обласного відділення 
ДПУ, які відстежували ситуацію в Чернігівській 
приміській смузі (територія Чернігова і сучасно-
го Чернігівського району). Ось, наприклад, зве-
дення від 22 квітня 1933 року.

ЯНІВКА (сучасна Іванівка). Весною 1933-ого 
23 господарства відмовилися від посівного пла-

ну. Каральні органи уважно вивчили список не-
покірних і визначили підбурювачами «куркулів» 
і «твердоздатчиків» Андрія Демидовича Андро-
сенка (втік із заслання), Гната Омеляновича 
Петренка, Феодосія Олександровича Ребен-
ка та Йосипа Карповича Мовпана. Їх зааре-
штували й направили клопотання до «Судтрій-
ки» при Колегії ДПУ УСРР щодо «ув’язнення в 
концтабір». Що ж до решти, то «при відповід-
ній обробці окремих із тих, що відмовилися сі-
яти, значна кількість прийняла план посіву… 
Де які з них тут же подали заяви про вступ до 
колгоспу».

У ЛУКАШІВЦІ відмовилися прийняти посів-
ний план 26 господарств. Каральні органи ді-
яли за тією ж схемою — визначення активіс-
тів (Дмитро Андрійович Пац, Василь Юхимович 
Колочицький, В.С. Лутченко), їх арешт і ламан-
ня решти страхом репресій.

У КОЛИЧІВЦІ з 16 господарств-відмовни-
ків «при індивідуальній обробці» ДПУ-шниками 
11 відразу дали обіцянку провести посів. Поді-
бні випадки непокори мали місце також у се-
лах ОСНЯКИ (нині Ріпкинського району), ШЕС-
ТОВИЦЯ. 

Виступав проти посівпланів і Іван Іванович 
Пац із уже згадуваного села ЛУКАШІВКА. Ра-
дянські спецслужби зафіксували його слова в 
гурті селян: «Війна почалася, Далекий Схід за-
йнятий японськими військами, Червона Армія 
відступає, і в багатьох селах селяни вже висту-
пають проти політики радянської влади. Пора 
й нам з активістами розправитися. Посів-
план не приймайте, поки держава не надасть 
сім’ян». Як хотілося простому люду вірити, що 
хоч хто-небудь, хай би і японці, змете злочин-
ну владу і дозволить вільно дихати, на повні 
груди. Паца заарештували і направили черго-
ве клопотання до «Судтрійки» про ув’язнення в 
концтабір.

Наприкінці травня 1933-ого в чернігівській 
околиці голодомор набув загрозливих масш-
табів, почалися випадки масової смертнос-
ті. Селяни відверто ремствували, однак спец-
служби лише старанно все фіксували. Фраг-
менти спецзведення за 27 травня 1933 року.

КИСЕЛІВКА. Розкуркулений Іван Петрович 
Гунько проводить агітацію проти посіву: «Ра-
дянська влада морить нас голодом. Для того, 
щоб знищити половину селянства. Колгос-
пи організовують виключно для власної на-
живи. Чи довго ми будемо терпіти, аби доче-
катися, щоб нас заживо закопали в могилу?» 
Гунька заарештовано, на нього також чекає 
концтабір.

А ми відзначаємо, що селяни прямо вказу-
ють на штучний характер голоду — тобто гено-
цид, про неврожай ніхто не згадує. 

ЗВЕНИЧІВ (нині Ріпкинського району). Ан-
дрій Павлович Кавера: «За кордоном нікуди 
дівати хліб, а в нас народ помирає з голоду, 
грабують наше селянство, продали нас кому-
ністи. І лише тепер нам слід добиватися сво-
боди». Кавері інкримінують заклики до селян 
узяти зброю в руки і скинути радянську владу. 
Відтак усе «за стандартом»: арешт, клопотання 
про ув’язнення до концтабору.

Влада аж ніяк не прагнула почути доведе-
них до відчаю селян. Усіх незадоволених за-
арештовували й направляли до концтаборів.

Така доля чекала, зокрема, Михайла Пе-
тровича Кобця із села МОСКАЛІ, який тільки-
но повернувся із заслання до Челябінська («У 
Челябінську робочих годують дохлим м’ясом, 
10 000 людей отруїли. В Сибіру піднялося су-
цільне повстання, нам треба їх підтримати, і ми 
тоді будемо вільними»). Кирила Борисовича Ге-
расименка з РЯБЦІВ («Крим зайнятий білими 
військами, скоро дістануться і до нас, і тоді ми 
розправимося з кровопивцями-комуністами. 
Нема сенсу селянам сіяти, оскільки все одно 
весь хліб у вас заберуть. Постанова про зда-
чу хліба — хитра уловка радянської влади») та 
багатьох інших, хто не мовчав, а називав речі 
своїми іменами й закликав до повстання про-
ти людиноненависницького режиму. 

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут національної пам’яті, 

м. Чернігів
За матеріалами Державного архіву 

Чернігівської області

Історики 
спростували 

міфи про 
Другу світову

«Війна і міф. Неві-
дома Друга світова» — 
під такою назвою спів-
робітники Українського 
інституту національної 
пам’яті спільно з коле-
гами-істориками з ін-
ших установ підготува-
ли популярне видання, 
в якому йдеться про 
знайомі всім міфи про 
Другу світову війну. 

Видавництво — 
«Клуб сімейного дозвіл-
ля». Загальну редакцію 
здійснили Олександр 
Зінченко, Володимир 
В’ятрович і Максим Ма-
йоров із УІНП. Обсяг — 
272 сторінки, світлини 
з архіву СБУ, Централь-
ного державного кіно-
фотофоноархіву Укра-
їни імені Г. Пшенично-
го, архіву Центру до-
сліджень визвольного 
руху, Федерального ар-
хіву (Німеччина), сай-
тів «Історична прав-
да», «Likбез. Історичний 
фронт».

Увазі читача пропо-
нується спростування 
50-ти найпоширеніших 
міфів. Особлива увага 
приділена українським 
сюжетам.

Після сімдесяти ро-
ків від часу завершен-
ня Другої світової війни 
ці буремні події продо-
вжують хвилювати сус-
пільство. 

Історія — інструмен-
тальна дисципліна. Ра-
дянській владі було за 
що соромитися, тому 
офіційну версію історії 
війни наскрізь міфоло-
гізували. Наслідки ра-
дянської історичної про-
паганди відчутні й нині. 
Крім того, з’являються 
вже й нові міфи про 
Другу світову війну. Де-
які виникають стихійно 
— через незнання, інші 
— ретельно створюють-
ся та насаджуються че-
рез засоби масової ін-
формації.

Автори звертають-
ся до тих, хто хоче зна-
ти правду, якою б вона 
не була.

Український інститут 
національної пам’яті
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Рядки біографій
Володимир Миколайович СОСЮРА 

(5.01.1898 – 8.01.1965) 
Народився на станції Дебальцеве на Дон-

басі. Батько мав французьке коріння, мати по-
ета — за походженням сербка.

Володимир Сосюра брав участь в Україн-
ській революції, спершу в армії УНР, пізніше в 
Червоній армії.

Належав до літературних організацій 
«Плуг», «Гарт», ВАПЛІТЕ, ВУСПП. Уже в перших 
збірках Сосюра виявив себе найсильнішим 
ліриком в українській поезії своєї доби. Ра-
зом з тим у поезії Сосюри відбилась типова 
для українського інтелігента 1920-их років 
неможливість поєднати відданість більшо-
вицькій революції з почуттям національного 
обов’язку — внутрішнє роздвоєння («кому-
нар і націоналіст»). Попри заборони, у твор-
чості Сосюри потужно пробивається мотив 
українського патріотизму (недрукована пое-
ма «Махно», відома лише в уривках «Мазепа», 
1930).

На початку 1930-их років це призвело до 
конфлікту Сосюри з Комуністичною партією, 
членом якої він був від 1920 р. На тлі голо-
дної смерті мільйонів українських селян, ре-
пресій та розстрілів діячів української куль-
тури це довело Сосюру до межі психічного 
розладу. 

У 1948 році Володимира Сосюру відзначи-
ли найвищою тоді нагородою — Сталінською 
премією, але 1951-ого він знову зазнав го-
стрих нападів критики, звинувачень у «буржу-
азному націоналізмі» за патріотичну поезію 
«Любіть Україну», написану 1944 року.

Теодосій Степанович ОСЬМАЧКА 
(16.05.1895 – 7.09.1962)

Народився в Куцівці (Черкащина) в селян-
ській родині. Випускник Київського інституту 
народної освіти. Працював учителем. У 1930 
– 1932 роках мешкав на Кубані. Виступав із 
критикою комуністичної ідеології та інтеліген-
ції, що співпрацювала з владою СРСР. 

Перша збірка поезій Т. Осьмачки «Круча» 
з’явилася друком 1922 року. Потім вийшло ще 
кілька збірок поезії.

Хвиля доносів у вигляді літературно-кри-
тичних статей затаврувала Осьмачку: «во-
рог народу», «бандит». Рятуючись від репре-
сій, Осьмачка хотів перейти польський кор-
дон. Його заарештували й відправили у Сверд-
ловськ, потім — у тюрму за звинуваченням у 
шпигунстві.

Очікуючи цілком ймовірну кулю в потили-
цю, Осьмачка симулював божевілля. Його пе-
ревели в психіатричну лікарню в Києві. Після 
чергових симульованих припадків відпустили. 
Зрештою він став переховуватися, перебував 
на нелегальному становищі, поки не почалася 
німецька окупація України.

1942 року, після дванадцятирічних поневі-
рянь, Осьмачка прибув до Львова. Тут долучив-
ся до досить жвавого літературного життя, ви-
дав четверту збірку віршів. 

Під кінець 1944 року Тодось Осьмачка, як 
і багато інших письменників, змушений був 
емігрувати на Захід. Спочатку поселився в Ні-
меччині. В еміграції талант Т. Осьмачки з но-
вою силою розкрився в трьох епічних прозо-
вих творах: «Старший боярин» (1946), «План 
до двору» (1951), «Ротонда душогубців» (1956). 
Видав велику книгу поезій «Із-під світу» (1954). 
Згодом  переїхав до США.

7 вересня 1962 року Т.Осьмачка помер у 
лікарні Нью-Йорка.

Останнім живого бачив його Іван Багря-
ний, як він писав, «розбитого паралічем і 
безпам’ятного, в ліжку витягненого на весь 
зріст, суворого, як Данте. Всіма забутого і по-
кинутого… Я тоді мало не заломився в моїй 
вірі в українську людину, для якої і найкращі 
сини нації — порожнеча».

Володимир Дмитрович КОРЯК (справжні 
ім’я та прізвище — Волько Давидович Блюмш-
тейн) (14.01.1889 – 22.12.1937)

Син купця. Навчався на юридичному фа-
культеті Харківського університету, звідки 
його виключили за революційну діяльність і 
1915 р. заслали до Тургайського краю.

Після Лютневої революції 1917 р. повер-
нувся в Україну. 

Член УПСР від 1917 р., від 1920 р. — член 
КП(б)У. Працював в установах Наркомосу 
УСРР у Києві й Харкові, в редакціях.

У 1925 – 1936 рр. — професор Харків-
ського університету. 

30 вересня 1937 р. його виключили з КП(б)У 
як «буржуазного націоналіста». 1 жовтня Во-
лодимира Коряка заарештували органи НКВС. 
21 грудня 1937 року Коряка «за контрреволю-
ційну діяльність» було засуджено до розстрілу. 
Розстріляний наступного дня.

Михайло Євдокимович ІВЧЕНКО 
(9.08.1890 – 16.19.1939)

Народився в с. Никонівка, нині Срібнян-
ський район Чернігівщини, в сім’ї селянина. 

За розповсюдження нелегальної літерату-
ри потрапив під нагляд поліції. Учасник Першої 
світової війни.

На початку 1920-их років редагував сіль-
ськогосподарські журнали в Харкові та Києві. 
Входив до літературних об’єднань «Музагет», 

«Аспис». Окремими виданнями вийшли збірки 
оповідань та повістей.

У вересні 1929 року письменника було за-
арештовано. Івченко в громаді 45 науковців, 
педагогів, священнослужителів, письменників 
потрапив до числа підсудних за сфальсифіко-
ваною справою так званої Спілки визволення 
України, процес відбувся в Харкові з 9 берез-
ня по 19 квітня 1930 року. Його серед дев’яти 
підсудних було звільнено, встановлено іспито-
вий термін у три роки.

Але, переживши сильну психологічну де-
пресію, письменник довго не міг повернутися 
до творчості. Та й нічого не зміг опублікувати 
з написаного. В його архіві залишилися руко-
писи оповідань, повісті, кіносценарію, роману, 
спогадів, подорожніх нотаток. 

1934 року після розстрілу й арештів ба-
гатьох українських письменників Івченко під 
приводом лікування виїхав на Кавказ. Пра-
цював агрономом-економістом, а з березня 
1939 року — викладачем англійської мови в 
інституті. Помер, як повідомили рідним на Чер-
нігівщину, нібито від сибірської виразки. 

Борис Володимирович ЯКУБСЬКИЙ 
(1889 – 1944)

Народився в с. Іллінці на Київщині. Літера-
турознавець, професор Київського інституту 
народної освіти, співробітник Комісії для ви-
давання пам’яток письменства Академії наук. 
Автор багатьох літературознавчих праць про 
творчість українських письменників.

У 1939 р. під редакцією Б. Якубського були 
видані Академією наук УРСР два перші томи 
академічного повного зібрання творів Т. Шев-
ченка з науково перевіреним текстом, варіан-
тами й об’єктивними примітками, які згодом 
були вилучені з усіх бібліотек.

Розстріляна література
(((5(5.01

Народ
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22 січня 
1863 — у Польщі почалося Січневе по-

встання проти російського панування на 
території Царства Польського, Литви, Бі-
лорусії та Правобережної України. Тривало 
до пізньої осені 1864 р. 

1905 — Кривава неділя: розстріл цар-
ськими військами мирної демонстрації в 
Петербурзі. Один із ключових моментів, що 
послужив поштовхом до революції 1905 р. 

23 січня 
1891 — наро-

дився Павло Тичина, 
український поет.

1921 — на Він-
ниччині агентом ВЧК 
убитий Микола Ле-
онтович, український 
композитор, дири-
гент і педагог.

1929 — народив-
ся Філарет (у миру — 
Михайло Денисенко), 

святійший Патріарх Київський і всієї Руси-
України (УПЦ КП) від 1995 р. 

24 січня 
1861 — у Петербурзі вийшов перший 

номер українського щомісячника «Основа». 

25 січня 
1924 — у французькому альпійському 

містечку Шамоні стартували І Зимові Олім-
пійські ігри, в яких брали участь спортсме-
ни з 18 країн. 

1938 — народився Володимир Висо-
цький, співак-бард, поет і актор.

1965 — український дисидент Йосип Слі-
пий, який відсидів 18 років у радянських та-
борах, обраний у Ватикані кардиналом і гла-
вою Української греко-католицької церкви. 

26 січня 
1875 — американець Джордж Грін за-

патентував першу бормашину, яка працю-
вала від електричних 
батарей. 

27 січня 
1756 — народився 

Вольфганг Амадей Мо-
царт, видатний австрій-
ський композитор. 

1790 — народив-
ся Петро Гулак-Ар-
темовський, україн-

ський письмен-
ник, учений, пере-
кладач.

1839 — наро-
дився Павло Чубин-
ський, український 
етнограф, поет, ав-
тор слів Держав-
ного Гімну «Ще не 
вмерла Україна».

1880 — амери-
канець Томас Еді-
сон запатентував 

електричну лампу розжарювання.

29 січня
1860 — народив-

ся Антон Чехов, ро-
сійський письменник 
українського похо-
дження. 

1866 — наро-
дився Ромен Роллан, 
французький пись-
менник.

30 січня 
1834 — народився Володимир Антоно-

вич, український історик, археолог, етно-
граф, археограф.

1948 — пацифістський лідер націо-
нально-визвольного руху Індії, політик і фі-
лософ Махатма Ганді вбитий фанатиком-
індуїстом.

1 лютого 
1918 — декретом Раднаркому в Радян-

ській Росії впровадили західноєвропей-
ський календар: зранку настало 14 лютого.

1897 — народився Євген Маланюк, 
український поет.

2 лютого 
1812 — народився Євген Гребінка, 

український і російський письменник.
1901 — народився Валер’ян Підмо-

гильний, український письменник доби 
Розстріляного Відродження.

3 лютого 
1864 — народився Володимир Самійлен-

ко, український поет, драматург і перекла-
дач. Певний час жив і працював у Чернігові. 

1911 — народився Василь Швидчен-
ко, живописець, скульптор, уродженець 
м. Ічні. 

Календар всесвітньої історії

Павло Тичина

Вольфганг
Амадей Моцарт

Павло Чубинський

Антон Чехов

Володимир Маняк (1934 
– 1992) і Лідія Коваленко-Ма-
няк (1936 – 1993) — відомі 
українські громадсько-полі-
тичні діячі, публіцисти, журна-
лісти. Вони одними з перших 
в радянській Україні почали 
досліджувати Голодомор. Від 
1987-ого збирали документи і 
свідчення понад 1000 очевид-
ців геноциду й 1991 року видали 
«33-й: Голод. Народна Книга-
Меморіал». Подружжю Маняків 
посмертно присуджено 1993 
року Державну премію Украї-
ни ім. Т. Шевченка за вагомий 
внесок у дослідження голодо-
морів в Україні, привернення 
уваги міжнародної спільноти 
до визнання Голодомору 1932 
– 1933 років в УРСР актом ге-

ноциду українського народу, 
активну громадянську діяль-
ність щодо вшанування пам’яті 
жертв трагедії.

«Хай ця гірка Книга, наро-
джена після десятиліть без-
молвства, ляже першим каме-
нем у підмурок всенародно-
го пам’ятника трагічної історії 

українського народу. Ми праг-
немо відродження українського 
народу взагалі і головного носія 
українства — селянина, зокре-
ма. Відродження можливе лише 
тоді, коли народ не втратив свою 
пам’ять».

Український інститут 
національної пам’яті

Люди правди: ті, хто говорив світу про Голодомор
Роберт 

Конквест
Роберт Конк-

вест (1917 – 
2015) — аме-
риканський іс-
т о р ик- р а д ян о -
лог, автор книги 
«Жнива скорбо-
ти» — найґрун-
товнішої науко-
вої праці про Го-
лодомор. Книга 
з’явилася 1986 
року в престиж-

ному OxfordUniversityPress й до сьо-
годні залишається найвідомішою у сві-
ті працею про Україну. Висновок авто-
ра полягає в тому, що селянство під-
радянської України стало жертвою 
страхітливого експерименту — «теро-
ру голодом». 1993 року книга «Жнива 
скорботи» вийшла друком і в Україні. 
2005 року її автор отримав найвищу 
цивільну нагороду у Сполучених Шта-
тах Америки — «Президентську ме-
даль Свободи». 

«Суд історії не може оголосити іншо-
го вироку радянському режимові, крім 
кримінальної відповідальності».

Джеймс Мейс (1952 – 
2004) — американський 
історик, голова Комісії 
Конгресу США зі збору 
свідчень очевидців голо-
ду, автор багатьох публі-
кацій про Голодомор. У 
результаті роботи Комісії 
зі збору свідчень опублі-
ковано тритомник май-
же двох сотень усних свід-
чень про голод в Україні. 
У нашій країні ці матеріа-
ли перевидані 2008 року. 
У 1993 році Джеймс Мейс 
переїхав до України. Пра-
цював у Києво-Могилян-
ській академії, займався політологією і дослідженням 
Голодомору. Він характеризував українське суспіль-
ство як постгеноцидне: «Це глибоко травматизований, 
зранений організм, який щосили намагається забути 
про жахи минулого...». Саме Мейс запропонував запа-
лити свічки на знак пам’яті за померлими: «…Щоб про-
сті українці запалили в цей день у вікнах свічки — вони 
стануть поминальними свічками за батьками, дідами, 
прадідами, вони освітять майбутнє без жертв, без на-
сильства, без жахів». 

«Мені судилася така доля, що ваші мертві вибрали 
мене. Не можна займатися історією Голокосту та не ста-
ти хоч би напівєвреєм, як не можна займатися історією 
Голодомору й не стати хоча б напів українцем».

Володимир Маняк і Лідія Коваленко-Маняк

Джеймс Мейс
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* * *
Ти втретє цього літа зацвітеш
такою квіткою — тендітною, п’янкою.
Кімната втратить риси супокою,
бо речі перейдуть у твій кортеж.

Обернеш пил на срібло і кришталь,
наділиш тіні здатністю до тліну.
Одна із пелюсток розсуне стіни,
ти — даль, і подолаєш іншу даль.

В людей уже нема своїх святинь.
Ти можеш стати першою, одначе,
знай: біля тебе жоден не заплаче,
і пам’ятай: два дні всього цвісти.

* * * 
холодний падолист вологі пасма 

диму
сурма над водами проклятими і міст
далеко в небі сяє аметист
розкішного утраченого риму

далеко рідний край стрункі його 
собори

і сніг далеко — чистий золотий
і триєдине втілення мети
і вічні голоси дітей знадвору

ти знов поквапився воскреснути — 
і от

заранні пошуки добірного народу
не принесли сподіваного плоду
побільшивши число земних марнот

що ж виплекай безсоння і святкуй
сяку-таку нікомуненалежність
і збережи невитрачену ніжність
очікуючи смерть свою гірку

* * *
Слова і речі, вечір і сова,
Цитрина пахне, чай парує свіжий,
Цей тихий грудень, ці поля 

безсніжні — 
Немов душа, праюна і жива.

Усе намарно. Отже, так бува:
Покинувши Господень дім поспішно,
Ми сміло падаєм у прірву ніжну,
Гадаючи, що це потрібно вам.

Але, брудну і дику вчувши мову,
Побачивши, що ви готові знову
Дитину й ангела безжурного 

звести, — 

Вертаємо з одвічного Содому,
Який уже нікому не спасти,
До навстежи одчиненого дому.

***
За зимовими туманами — багаття. 
За весняними туманами — гроза. 
А за літніми — цвіте, горить латаття. 
За осінніми — біжить, горить сльоза. 

Зблиснув день мій, золотий від громовиці, 
Та й укляк глухою ніччю за плечем. 
Зблиснув сміх твій із долини, від криниці, 
А дійшов... дійшов до мене лиш плачем. 

Вдарив плач той, вдарив голос, вдарив спомин 
Про осліплий серед ночі білий сад, 
Про літаючий над білим світом комин, 
Чорний комин — білі коси у дівчат. 

Скільки ж бігло їх під гору в час ранковий! 
Скільки ж бігло їм назустріч дітвори! 
Впав із неба гуркотливий чорний комин, 
Білим чадом шугонуло із гори... 

Будь я проклят, що не зміг до них добігти, 
Перейнять їх, обійнять їх, заступить. 
Біла сажа — на безвічні трави й квіти. 
Свист коси. Безвічний свист. Безвічна мить. 

***
Де грав оркестр, де з ревнощів горів 
Не я і не один у світі цілім, —
Там вічний дощ в містечку провінційнім, 
У теплих залах пізніх вечорів. 
І найніжніші скрипки — із імли, 
І флейти, і кларнети — не з уяви, 
І вогкі зали, й оркестрові ями 
Бузками в тім смерканні поросли. 

Та грав оркестр не це і не про це, 
Аж задихались паморочні зали, —
По листю й струнах краплі пробігали 
Холодні — і зривались на лице 

Палаюче, на очі, на вуста 
Сухі, гарячі і відчайно голі. 
А музика — до болю й спазм у горлі 
Така ж відчайна, трепетна й проста. 

Аж розтікалась на усі боки, 
Овіяна жаданням і жагою, 
І, затопивши все навкруг собою, 
Летіла і летить уже роки 

Сіянням — у палаючу пітьму. 
...Так де ж та купіль дощова й музична? 
Де таїна щаслива й мука вічна? 
Де грає той оркестр? І що? Й кому? 

Я хочу розповісти одну істо-
рію, що скоїлася з моїм знайо-
мим Павліком Явнем. 

Павлік Явень — блондин, 
невеличкий на зріст, з кніпс-
пенсне на спокійному носі, аку-
ратненько вдягнений блондин. 
Шіммі стоять у нього в шахві, а 
ходить він улітку в сандалах, бо 
в сандалах ходять комуністи, а 
Павло Явень хоче вступити до 
партії. 

Не те, щоб він вірив в те, що 
має бути комуністичний лад, 
скоріше він хоче, щоб йому було 
добре. Він комуніст-індивідуа-
ліст! 

Крім того, він хоче мати ре-
вольвер. 

Намочивши трошки своє 
русяве волосся, він розчісував 
його надвоє посередині. 

«Люсю», — сказав Павло 
Явень. 

«Павліку», — одгукнулась 
Люся Явень, його жінка, з ліж-
ка. 

«Люсю — я йду оце. Прийду 
годині в п’ятій. Ти будеш удома?» 

«О п’ятій... Павліку, я б хоті-
ла піти к подругі — вона мене 
викликала в одній справі». 

«Гаразд, — одповів Павло 
Явень. — Отже, я повернусь за-
раз же після обід. До речи, тре-
ба говорити не «к подругі», а «до 
подруги». Коли ти вже вивчиш-
ся розмовляти по-вкраїнськи?» 

Павло Явень підійшов до 
ліжка, поцілував Люсю в душ-
ку, Люся закурликала й опови-
ла його шию пухкенькими руч-
ками. Павло Явень ще раз поці-
лував Люсю в губки, узяв порт-
феля, поглянув на годинника на 
руці й вийшов сіньми на двір і 
на вулицю. 

В Павла Явня прекрасна 
жінка. Мало того, що гарнень-
ка, ще й спокійна. 

Головне, що нікому й на 
думку не спаде, що вона могла 
б його зрадити. 

Скоріше Дніпро потече на 
Чернигів. 

Павло Явень запалив ци-
гарку й почав міркувати, йдучи 
під маленьким дощиком. 

Крапа дощ. О, це був дощ. 
Він так накрапав уже третій 
день — це вже було занадто. 

Павлік ще раз ізгадав про 
Люсю. Думки його були при-
хильно-зневажливі. 

Жінки всі однакові всере-
дині. 

Спочатку доводиться з 
ними попотягатись — вони ко-
кетують із знайомими й незна-
йомими й дуже комизяться. 

Павлік гнівно згадав, як 
йому доводилось просити; так, 
просити! Люсю поводитись як 
слід з чужими. 

Тепер не те. 
Тепер вона сама, як кіш-

ка, закохана в нього й подеку-
ди навіть трішки набридає йому 
ревнощами. 

На чужих вона не дивиться 
зовсім. По гостях вона не хо-
дить, вчащає тільки до однієї 
подруги. 

Вона розповідає Павліко-
ві про подругу — та живе дуже 
бідно — инколи просто голодує. 

Але грошей вона для подру-
ги не прохає — Павлік раз на 
завше одучив її від благодійних 
звичок. 

Дощ почав заливати Пав-
лікові за комір. — Треба зайти 
десь поснідати, поки дощ ущух-
не. 

Оце Люська, хоч дощ, хоч 
що, піде до подруги — та живе 
десь далеко в передмісті — й 
прийде стомлена вкрай. 

Коли вона приходить відті-
ля, від неї немає діла як від жін-

ки — це трішки дратує Павліка. 
Дарма, що він сам не про-

пускає нагоди поласувати на 
стороні — Павлік уважає, що 
жінка має бути завше до його 
послуг. 

Женщина — істота недо-
розвинена й не здатна до твор-
чої роботи. Її діло — бути пере-
довсім жінкою й матір’ю. 

Павлік саркастично посміх-
нувся, згадавши жінвідділ. 

Так. Доводиться погоджу-
ватись офіційно де-з-чим зара-
ди головного. 

А головне — це всебічний 
розвиток його, Павла Явня, 
творчих здібностей. Для цьо-
го йому потрібна Люся, добра, 
ріжноманітна їжа, зручні ме-
блі... 

Цьому перешкоджає оцей 
чортів дощ. Хоч он-де, здається, 
свінуло на небі. 

А для того, щоб зробити 
кар’єру, Явневі треба вступити 
до партії. 

Потрібну термінологію й ло-
зунги Павлік давно засвоїв. Він 
має в минулому деякі гріхи, й 
партквиток йому доконечно по-
трібний. 

Павлік почав шукати очима 
пивної. 

Одне лихо — це нерви. 
Павлік почуває якийсь ін-

стинктивний острах перед ро-
бочими. 

Йому инколи здається, що 
вони бачуть його наскрізь. 

Треба випити пару пляшок 
перед розмовою з тов. К. 

Явень зайшов до пивної, 
узяв пляшку пива й замовив 
яєчню. 

Поки що він налляв шклян-
ку й випив.

Так. Усе вийде на добре. 
Сьогодні йому обіцяний ще 
один підпис на заяві до партії. 

Ясна річ, одразу його чле-
ном правління не зроблять; до-
ведеться ще з півроку посекре-
тарювати. Зате зовсім инше 
відношення. По-перше, він за-
веде собі револьвера. Він хо-
тів мати револьвера без ніяких 
дозволів од Д. П. У. Револьвер 
дуже приваблював Явня. 

Явень налив другу шклянку 
й випив її навхилки. 

А членом правління він буде 
десь в иншому місті. Йому одра-
зу дадуть. 

Явень узявся до яєчні. До-
ївши останній шматок, він обвів 
очима кімнату, шукаючи офіці-
янта. 

Він зустрівся поглядом з чи-
їмись чорними, гострими очи-
ма. Це був кремезний дядько в 
шкіряній тужурці. 

Явень заплатив за пиво й 
яєчню й підвівся. 

Коли він дійшов до дверей, 
дядько теж підвівся і наздогнав 
його. 

«Скажіть, як тут вийти на 
Фундукліївську?» — запитав 
хрипкий голос. 

«Фундукліївської нема», — 
суворо одповів Явень. «Єсть ву-
лиця Леніна». 

Дядько ще щось хотів ска-
зати, та Явень швидко повер-
нувся й вийшов. Ця розмова 
йому не подобалася. Дядькові, 
очевидно, ні до чого була та ву-
лиця, — він чогось хотів від ньо-
го, Павла Явня. 

Явень вийшов на вулицю. 
Дощик не крапав більше; сонце 
гладило його обличчя старень-
кими, м’якими лапами. 

Перейшовши дві вулиці, 
Явень подивився на руку. До 
установи ще було рано, й він по-
становив прогулятись після сні-
дання. Сьогодні він піде до т. К. 
— той мав дати йому останній 

підпис. Чого від нього хотів той 
дядько? — 3 підписом т. К. його 
одразу зарахують у кандидати. 

«Чудний якийсь суб’єкт. Ду-
рень», — вирішив Явень і... спи-
нився. 

Перед ним стояла повна, 
висока дама й дивилася йому 
просто в вічі. 

Павло Явень привітно по-
сміхнувся. 

Вона посміхнулась собі. На-
фарбовані красиві губи одкри-
ли низку чудових зубів. Явень 
перевів очі на гарненький ла-
ковий черевичок. 

«Не можу пригадати, де я 
вас бачив», — сказав він упев-
нено. 

«Уявіть собі, я теж не можу 
пригадати», — посміхнулась 
дама. 

«Ви в той бік?» — запитав 
Явень. Дама кивнула головою, 
Явень узяв її під руку. 

«Я живу тут недалечко», — 
сказала вона. 

«По Пушкінській?» 
«По Пушкінській. Уявить 

собі: зо мною трапилось не-
щастя». 

«Що таке?» — весело за-
питав Явень. «У мене вмер чо-
ловік, — сказала вона сухо. — 
Його треба ховати, а грошей 
нема». 

«Оце тільки й нещастя? — 
посміхнувся Явень. — Я спро-
бую вам допомогти грішми. 
Воно, правда, таке не щодня 
трапляється». 

Дама починала його ціка-
вити. В неї єсть юмор. Це інте-
лігентна женщина — можливо, 
аристократка! 

Явень притулив її руку 
ближче до себе. 

Вони перейшли квартал. 
«Ось тут», — сказала дама. 

Явень кинув блискавичний по-
гляд на табличку — 67, і вони 
ввійшли в двір. 

То була добре обставлена 
кімната. Правда, біля дверей 
стояв брудний стілець з приму-
сом і лушпинням од картоплі. 
Явнів погляд упав на зачинені 
двохполовинні двері. 

«Сідайте», — сказала вона. 
Явень добув цигарку, запа-

лив і сів. Вона взяла в його ци-
гарку, підійшла до дверей, за-
кинула гачок і раптом, сівши 
коло Явня, обняла його шию й 
швидко поцілувала. Потім вона 
почала розстібувати блузку. 

Явень не поспішаючи роз-
стібував сандали.

«Слухайте, а де-ж ваш чоло-
вік? Він нам не заважатиме?» 
— спитав він саркастично. 

Вона вказала на зачинені 
другі двері. 

Явень приклав руку до її 
грудей. 

Раптом щось зашаруділо в 
сусідній кімнаті. Явень зблід і 
одняв свою руку. 

«Киньте жарти — що там у 
тій кімнаті?» — сказав він і взяв 
в руку свої сандали. 

«Я вам сказала — там мій 
покійний чоловік», — одповіла 
вона глухо. 

Явень гарячковими рухами 
взувся; йому затрусились коліна. 

Вона скинула спідницю, пі-
дійшла до дверей і розчинила 
їх. Двері приходилися просто 
проти канапи. Явень звівся на 
ноги й узяв портфеля. В мане-
сенькій кімнатці стояло ліжко 
— на ньому щось лежало, на-
крите ковдрою. 

— Нема револьвера, 
— подумав він і схопив 
женщину за руку. 

Майк ЙОГАНСЕН

Гнилизна
Поезія лауреатів премії 

імені Михайла Коцюбинського
Продовжуємо знайомити читачів із поезією лауреатів обласної літератур-

но-мистецької премії імені Михайла Коцюбинського. Торік у Чернігові вида-
на «Антологія творів лауреатів премії імені М. Коцюбинського. Поезія». З неї і 
друкуємо ці твори.

Куценко Петро Іларіонович
Біографічна довідка і перша частина добірки віршів чернігівського поета — в № 68.

Москалець Костянтин Вілійович народився 
23.02.1963 року в селі Матіївці Бахмацького району Чернігів-
ської області в сім’ї письменника Вілія Москальця. 

У Львові став актором театру-студії «Не журись!» Заочно на-
вчався в Московському літературному інституті імені О. Горь-
кого, який закінчив 1990 року. З 1991-го — на творчій роботі.

Видав збірки поезій «Думи», «Пісня старого пілігрима», «Ніч-
ні пастухи буття», «Келія старої троянди», роман «Досвід коро-
нації», вибрану прозу «Рання осінь», книгу критики й есеїстики 
«Людина на крижині». 

Твори письменника перекладалися польською, німець-
кою, англійською мовами. Автор віршів і музики низки пісень. 
Живе на Бахмаччині. 

* * *
1
Смаглява і ніжна, у розповні літа лежиш.
Пелюстка троянди на персах квітучих заснула.
Ріка запашна і холодна, мов сон нездійсненний, 

минає.
Довіку не зможе минути дівочого тіла реальність.

2
Червень летить блискавично; тихо й невидимо зріє
Громоподібне мовчання у хмарі блакитних ірисів.
Чорний муравлик завмер біля тіла бджоли 

неживої, —
Істин шляхетних четвірку зрить нині крихітний 

принц.

Вона
Завтра прийде до кімнати
Твоїх друзів небагато
Вип’єте холодного вина

Хтось принесе білі айстри
Скаже хтось: «Життя прекрасне»
Так життя прекрасне а вона

А вона а вона сидітиме сумна
Буде пити не п’яніти від дешевого вина
Я співатиму для неї аж бринітиме кришталь
Та хіба зуміє голос подолати цю печаль

Так у світі повелося
Я люблю її волосся
Я люблю її тонкі вуста

Та невдовзі прийде осінь
Ми усі розбіжимося
По русифікованих містах

Лиш вона лиш вона
Сидітиме сумна
Буде пити не п’яніти від дешевого вина

Моя дівчинко печальна
Моя доле золота
Я продовжую кричати

Ніч безмежна і пуста

Нічні пастухи буття
У горі весняна лампа 
і зелене полум’я в небесах 
зорана земля і бездомна 
вечір буйний у бутті 
стихне 
сам 

і загасне полум’я 
скло зелене трісне 
і вечірні коні 
стануть зовсім темні 
як весна
або 
Одкровення 
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Несподівані 
думки

Часто кохання — це 
спроба дати те, чого в тебе 
немає, тому, кому це зовсім 
не потрібно.

* * *
Коли співрозмовник 

підкреслює, що говорить 
правду, можете не сумніва-
тися: він бреше.

* * *
Якщо ви можете сидіти 

і чогось чекати, значить, це 
вам не потрібно.

* * *
Три речі ніколи не мож-

на повернути: час, слово і 
можливість.

* * *
Чим менше думаєш, тим 

більше в тебе однодумців.
* * *

Ніхто з нас у житті не 
отримує стільки добра, 
скільки заслуговує.

Було колись...
Бернард Шоу зустрівся 

з надзвичайно товстою лю-
диною. Поглянувши на ху-
дого Шоу, товстун сказав:

— Ви маєте такий ви-
гляд, що можна подумати, 
ніби Англія голодує.

— А подивившись на 
вас, — відповів Шоу, — 
можна подумати, що ви є 
причиною цього лиха.

* * *
Бернарда Шоу запита-

ли:
— Скажіть, як Вам вда-

ється придумувати чудові 
дотепні фрази?

— Це дуже просто, — 
відповів Шоу. — Я думаю 
про щось нерозумне і тут же 
кажу зовсім протилежне.

* * *
Один завзятий спірит 

запевняв Твена, що в його 
присутності примусить стіл, 
який стоїть посеред кімна-
ти, рухатися «силою своїх 
чар».

— А чому б ні, — по-
сміхнувся Твен. — Той, хто 
розумніший, завжди посту-
пається.

Куточок 
гумору

— Що з тобою, друже? 
Ти весь подряпаний, під 
очима синці, сорочка розі-
рвана... Може, я тебе про-
веду додому? 

— Ні в якому разі! Я 
тільки що звідти... 

* * *
Завершився чемпіонат 

світу з жадібності. Золо-
ті, срібні і бронзові меда-
лі було вирішено нікому не 
вручати. 

* * *
З листа: «У нас вста-

новилася така погода, що 
прогнози вже передають 
матюками».

* * *
Хочете, щоб ваше во-

лосся було блискучим, шов-
ковистим, легко розчісува-
лося? Щоб ваша шкіра була 
чистою, пружною? Спро-
буйте помитися!

* * *
— Як тільки я тебе по-

бачу, одразу згадую Голо-
пупенка. 

— Але ж я зовсім на 
нього не схожий! 

— Так, але він мені, як і 
ти, винен сто гривень. 

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
Кулінарні тонкощі
 Свіжу зелень легко зберегти в холодильнику, поста-

вивши її в склянку з водою, як квіти у вазу.

 Ніколи не соліть страви на самому початку приготу-
вання.

 Заморожуючи м’ясо, кладіть його в морозилку неми-
тим. А рибу, навпаки, спочатку вимийте і попатрайте.

 Не зберігайте картоплю в холодильнику, вона стає 
жорсткою.

 Запобігти появі запаху в холодильнику допоможе 
звичайне активоване вугілля, яке просто кладуть усередину 
холодильника.

Секрети прибирання
 Фаянсову сантехніку слід мити тільки спеціальними 

засобами і не використовувати для цього абразиви й жорсткі 
щітки та губки. Інакше з часом емаль подряпається і потьмяніє.

 Підлогу, застелену лінолеумом, не можна мити гаря-
чою водою і засобами, що містять соду.

 Паркет не миють, а протирають вологою ганчіркою.

 Пофарбовані масляною фарбою поверхні не мийте 
з содою. Найкраще у воду для миття додавати нашатирний 
спирт.

 Не мийте ванну і раковину поперемінно гарячою і хо-
лодною водою. Це призводить до появи тріщин на емалі.

 Блискавки часто вдаряють в одне й те саме місце по 
кілька разів.

 50 найвищих гір на Землі розташовані в Азії.
 Середня глибина Азовського моря — всього 14,4 метра.
 Шар льоду, що покриває Антарктиду, місцями досягає 

4 км.
 Маса середньої хмари — приблизно мільйон тонн.
 За останні 300 років людство знищило 66% усіх лісів 

планети. 
 Середня швидкість падаючої краплі — близько 

17 миль/год.
 На Північному полюсі 186 днів на рік не видно сонця.
 Приблизно 70 відсотків Землі вкрито водою. Тільки 

1 відсоток цієї води придатний для пиття.
 Повне сонячне затемнення триває не довше 7,5 хви-

лин, повне місячне затемнення — не довше 104 хвилин.
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«Ідіть, здійміть ковдру». (До вихо-
ду було два кроки). 
«Ти боїшся, ціпунчик!» — сказала вона 

насмішкувато; увійшла в кімнату і зірвала ков-
дру з ліжка. На ліжку лежав вусатий чорнявий 
чоловік. 

Явневі перетяло дихання. 
«Та йди-ж подивись, — сказала вона. — 

Ось». Вона підняла чоловікові ногу й пустила. 
Нога мляво гепнулася на матрац. 

(Під ліжком нічого не було). 
Явень швидко підійшов і доторкнувся до 

мерцевої руки. Вона була холодна. Явень гли-
боко зітхнув. 

«Зачиніть ці двері», — сказав він і вийшов. 
Вона вийшла слідом і зачинила двері. 

Явень добув з портфеля п’ять карбованців, по-
клав їх на стільця й пішов до дверей. 

В цій хвилі в вихідні двері постукано. 
Тепер злякалась дама. Жах перекривив їй 

обличчя. 
«Ідіть мерщій сюди», — зашепотіла вона. 
Явень узявся за гачок. 
«Ідіть сюди», — з невимовним жахом про-

белькотала женщина. 

Хтось дужою рукою сіпнув двері, аж ляснув 
гачок. 

Явень навшпиньки підбіг до женщини. 
«Майте на оці, що в мене револьвер», — 

прошепотів він, увійшов у кімнату й зачинив 
двері. Стало темно мов у льоху — в кімнатці не 
було вікон. 

Він чув (серце калаталось), як вона одчини-
ла вихід і почала щось шепотіти. 

Щось торкнуло його в ногу. Явень одско-
чив на два кроки й засвітив запальничку. Чо-
ловік лежав нерухомо. На краю ліжка сидів кіт 
і облизував голу ногу мерця. 

Серед шепоту Явень почув другий жіночий 
голос. 

«Він умер, — сказала дама. — Через те я й 
прохала вас прийти». 

«Де він, пустіть!» — розтявся одчайний, 
пронизливий, знайомий Явневі голос. 

Щось завовтузилось у сусідній кімнаті, 
двері розлетілись, і друга женщина вдерлась 
у кімнатку. 

Перед Явнем стояла його жінка, Люся 
Явень. 

(Збережена авторська орфографія 1920-их років)

Майк ЙОГАНСЕН

Гнилизна

Утретє підряд у Чернігові відбулося фольк-
лорне свято «Коза». Якщо попередні два рази 
це було одноденне одне з новорічних свят, 
цього року воно трансформувалося вже у все-
український фестиваль за участю цікавих ко-
лективів області й України. І проходило дійство 
на Красній площі міста. Незмінними залиши-
лися організатори свята — команда «Зеленої 
сцени» і агенція «Че Студія». 

На площі біля новорічної ялинки, у свят-
ковому містечку, були також атракціони, ігри, 
розваги, йшла жвава торгівля сувенірами, 
смачними стравами. Посеред площі стояли на-
родний символ Новоріччя і Різдва —дідух, а та-
кож красиво вбрана Коза.

Головним, звісно, було мистецьке дійство 
на сцені.  Першого дня, 8 січня, виступали гос-
подарі — фольк-тріо «Калита» з Чернігова й 
автентичний ансамбль «Горлиця» із села Шес-
товиця. 

Другого дня фестивальну програму від-
крив колектив «Кутя-бенд», який до початку 
фестивалю прибрав нову назву — «Маямі фе-
мілі». Його керівник Маша Кудрявцева відома 
як одна з організаторів етнографічного колек-
тиву «Божичі», а останніми роками була твор-
цем і лідером-вокалістом колективу «Куку-Ша-
нель». І ось нова трансформація. Маша пояс-
нила назву колективу так: «Маямі» — це жар-
тівлива назва одного із закутків Дарниці в 
Києві, де народилися й виросли його учасники. 
А фамільним, тобто родинним, колектив є тому, 
що в ньому, окрім неї,  співають і грають  також 
чоловік, дві доньки і два брати Маші.  Понад 
годину тривав цей прекрасний виступ, у яко-
му звучали колядки українською, румунською, 
болгарською та іншими мовами, музика наро-
дів світу. 

Обидва дні фестивалю виходив на сцену 
відомий гурт «Муравський шлях» із Харкова, 
який багато років популяризує фольклор Сло-
божанщини й Полтавщини. 

Завершував програму відомий столичний 
колектив «Хорея Козацька», в репертуарі яко-
го — український спів і музика середньовіччя, 
бароко, класицизму, романтизму. Тон задавав 
лідер гурту —  відомий кобзар, бандурист, лір-
ник, заслужений артист України Тарас Компа-
ніченко. Він дав ще й урок народного танцю, де 
під запальну музику гурту весело танцювали 
чернігівці. 

У Чернігові водили Козузу


