
Усім — про все

Чернігівська   обласна   газета

Найцікавіша 
газета 

для кожного 
з вас

Чернігівщина. 
Україна. Світ

№147    21 березня 2019 року Ціна 5 гривеньВиходить з лютого 2012 року

http://svit11.wordpress.com

86514

Триває передплата 
на нашу газету на 2019 рік
Ціна — найнижча і незмінна: 10 гривень на місяць.

Усі поштові відділення й листоноші області 
ведуть передплату на «Світ-інфо» на будь-
який термін і на будь-яку адресу в області.

Передплатний індекс «Світ-інфо» —

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!
Долучайте нових читачів

Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, знайо-
мим, колегам, запропонуйте також передплатити. 4

5

Цього року, у вересні, ви-
повнюється 30-річчя Народ-
ного Руху України. Але за 
півроку до цього, в ці дні, на 
жаль, інша річниця: 20-річчя 
розколу Руху, відтак — його 
занепаду. Тобто, з 30-ти років 
його існування він нормаль-
но діяв лише 10. А далі — два 
десятиліття розколу і занепа-
ду. Тому коли цьогоріч гово-
ритимуть про 30-річчя Руху, 
правильніше буде казати про 
30-річчя його утворення.

То ж повернімося в ті дні 
весни 1999 року, які тоді ми 
називали «весною оновлення» 
партії, але які, як виявилося, 
стали осінню занепаду. Перед 
цим — екскурс в історію.

Народження 
Рух виник на тлі розвалу ко-

муно-соціалістичного табору. 
Очевидно, 70 років комуноімпе-
рії і 40 років соцконцтабору — 
це і був їх вік.

Можна довго дебатувати, 
наскільки початок їхнього кра-
ху був інспірований ПЕРЕБУДО-
ВОЮ в Радянському Союзі. Цей 
процес був спробою не то дійсно 
демократизувати суспільство, 
не то врятувати перелицьовану 

державу. Зараз же нагадаймо 
первісну назву Руху — Народний 
Рух України за перебудову.

Цей широкий громадсько-
політичний рух об'єднав числен-
ні демократичні угруповання на 
основі запропонованих демо-
кратами, згуртованими довко-
ла Спілки письменників України, 
Програми і Статуту Руху. Вони й 
надруковані були в газеті Спілки 
«Літературна Україна» 16 лютого 
1989 року. У березні — вересні 
1989 року в більшості областей 
пройшли установчі конференції 
створюваного Руху. Зокрема, в 
Чернігові — у липні того року. 

І-й (установчий) з'їзд Руху 
відбувся 8-10 вересня 1989 
року в Києві, у залі Київського 
політехнічного інституту. У На-
родному Русі об'єдналися люди 
від ліберальних комуністів до 
тих, хто сповідував ідеї інте-
грального націоналізму. Але до-
мінували в організації настрої 
національної демократії. 

У народженні Руху важливу 
роль відіграла Українська Гель-
сінська спілка — перша структу-
рована антикомуністична сила в 
Україні. У підсумку поет, комуніст 
Іван Драч був обраний першим 
головою Руху, а діяч УГС, антико-
муніст Михайло Горинь — голо-
вою Секретаріату.

1990 року Рух досяг значних 
успіхів на виборах Верховної 
Ради тоді ще Української РСР, що 
дало змогу створити у Раді впли-
вове об'єднання Народна рада, 
основою якого стали рухівці. Та-
кож вдалося отримати більшість 
у ряді місцевих рад: Києва, Цен-
тральної і Західної України,також 
і на Донбасі, зокрема, в місті Сє-
веродонецьк.

ІІ з'їзд Руху у жовтні 1990 
року вніс до Програми Руху по-
ложення про головну його мету 
— досягнення незалежності 
України. З назви були вилучені 
слова «за перебудову». Головою 
Руху був переобраний Іван Драч.

Відбулася спроба об'єднати 
навколо Руху новостворені УРП 
та ДемПУ — Республіканську та 
Демократичну партії. Однак ці 
партії відмовилися від асоційо-
ваного членства у Русі. Хитка ко-
аліція партій навколо Руху проіс-
нувала до осені 1991 року і фак-
тично розпалася в період пре-
зидентської виборчої кампанії, 
коли УРП і ДемПУ не підтрима-
ли Вячеслава Чорновола на ви-
борах. Натомість було висуну-
то, окрім нього, ще кандидатури 
Левка Лук'яненка та Ігоря Юх-
новського. Таке розпорошення 
сил, а це вже був провісник май-
бутніх розколів, сприяло обран-

ню першим Президентом канди-
дата від Компартії Леоніда Крав-
чука. 

Втім, перед цим саме Народ-
ний Рух відіграв величезну роль 
у проголошенні в серпні 1991 
року Верховною Радою неза-
лежності України і затвердженні 
цього на Всеукраїнському рефе-
рендумі 1 грудня. 

ІІІ з'їзд Руху (28 лютого — 1 
березня 1992 р.) уже був під за-
грозою розколу НРУ. Цьому вда-
лося запобігти завдяки компро-
місу між прихильниками Вячес-
лава Чорновола, з одного боку, 
та Івана Драча і Михайла Гори-
ня, з іншого. Всі троє були обра-
ні співголовами Руху. Але Горинь 
уже в червні склав повноважен-
ня у зв'язку з обранням його го-
ловою УРП.

Розбіжності проявилися в 
питанні — співпрацювати чи ні, 
після програшу президентських 
виборів, з новообраною владою 
на чолі з недавнім комуністом 
Кравчуком? Союзники Руху УРП 
і ДемПУ стояли за це. По сьогод-
ні можна дискутувати, чи можли-
ва була така співпраця? Дехто 
твердить, що це Рух відмовився 
від пропозиції Кравчука масово 
піти у владу, інші — що Кравчук 
і його команда насправді були 
проти цього. 

Так чи інакше, не склалося. У 
нову владу було вкраплено лише 
одиниці представників Руху, як і 
згаданих партій. В тому числі й у 
нас на Чернігівщині. 

Як би склалося в Україні після 
такого гіпотетичного об`єднання 
— зараз можна лише гадати. А 
була навіть пропозиція обрати 
Президента Кравчука головою 
Руху. 

Тут дещо натягнутими є па-
ралелі з Польщею і Литвою, де 
аналогічні Руху «Солідарність» 
і «Саюдіс» очолювали Лех Ва-
ленса і Вітаутас Ландсбергіс, 
які й були обрані першими пре-
зидентами цих оновлених, де-
комунізованих держав. Але 
ж вони очолювали ці потужні 
рухи ще до цього. І в ці рухи ма-
сово пішли всі активні патріо-
ти, від президентів до інших по-
садовців та рядових громадян, 
чого не склалося у нас щодо 
Руху. 

Вже невдовзі численні со-
ціально-економічні проблеми, 
управлінська криза призвели 
до загальної кризи в державі 
восени 1993 року. Все завер-
шилося призначенням достро-
кових виборів Президента вліт-
ку 1994 року, а перед цим, 
весною, була переобра-
на Верховна Рада. 

Народний Рух України:
20-річчя розколу і занепаду

20-ті роковини загибелі Вячеслава Чорновола

Отже, 31 березня — вибори Прези-
дента України, день голосування, бо ви-
борами, власне, називають і всю вибор-
чу кампанію. Очевидно, це буде лише 
перший тур, а за три тижні має пройти 
другий — повторне голосування.

Щодо виборців, точна їх кількість не-
відома. Бо й саму кількість громадян кра-
їни ніхто не може толком порахувати. Все 
відкладається черговий всеукраїнський 
перепис. А на день голосування ж мають 
бути ще й уточнені дані. 

Але навіть якщо порахуємо, скільки 
нас, неможливо передбачити, скільки ви-
борців прийдуть голосувати. Перша при-
чина — кілька мільйонів наших громадян 
мешкають за кордоном, постійно чи тимча-
сово. Скільки точно — не знає ніхто, бо ця 
цифра дуже нестабільна. Багато цих спів-
вітчизників не бажають ставати на кон-
сульський облік, і причин назвуть кілька. 
І взагалі за кордоном на останніх виборі-
адах голосує незначна кількість з отих не 
порахованих мільйонів наших громадян.

Окрема тема — як і скільки голосува-
тиме виборців з тих понад півтора міль-
йоні біженців, яких завуальовано чомусь 
названо «внутрішньо переміщеними осо-
бами». Та, як мінімум, це — переселенці, 
а точніше — внутрішні біженці з Криму і 
Донбасу, від окупації і війни. Тут свої про-
блеми з голосуванням. 

Взагалі ж, не будемо довго зациклю-
ватися на темі виборців при величезній 
їхній апатії на цих виборах. Хто прийде 
голосувати — той і прийде.

Кандидатів нині було зареєстровано 
рекордно за всі 7 президентських виборів 
— 44. Попередній рекорд був у 2004 році 
— 24, на попередніх виборах у 2014 році — 
21. Причому, загалом заяви на реєстрацію 
нині подавали понад 90 (!) претендентів. 

Про нікчемність такого рекорду наша 
газета вже писала в номері 145 за 21лю-
того, під заголовком «Нащо перетворювати 
вибори на фарс?» Тому не варто повторю-
ватися про ці убогі, з суспільної точки зору, 
мотивації. Говоримо про юридичний бік. 

У встановлений законом термін, по 
7 березня включно, 5 кандидатів зняли-
ся з реєстрації. Вони подали такі заяви у 
Центрвиборчком. Відтак, у бюлетені буде 
39 кандидатів. Не приймаються більше 
заяви про зняття з балотування, навіть 
сама ЦВК не може змінити ту кількість 
у бюлетені. При тому, що є ще кілька ва-
ріантів, коли кандидат реально не бало-
туватиметься: помер, виїхав на постійне 
проживання за кордон, визнаний неді-
єздатним (очевидно, внаслідок хвороби). 
Щодо таких кандидатів, у бюлетені проти 
їх прізвищ стоятимуть позначки «Вибув», 
на що виборцям треба звертати увагу. 

З тих 5-ти кандидатів Євген Мураєв 
знявся на користь Олександра Вілкула, 
Сергій Кривоніс — на користь Порошен-
ка. Цікаво, що Президент тут же призначив 
Кривоноса заступником секретаря Ради 
нацбезпеки і оборони, на місце звільнено-
го ним же Олега Гладковського, голов-
ного фігуранта корупційного скан-
далу з розкраданням армії. 

Вибори — це серйозно
Попри шоу і апатію



№147   21 березня 2019 року№147   21 березня 2019 року
Світ-Світ- інфоінфо2   Світ Чернігівщини

Бліц-інформ

Повідомляє ССлужба безпеки Украаїни

Панорама Чеернігова

Спортивні віісті

Область на початок 
2019 року 
Найбільшу кількість сільських 

населених пунктів має Чернігів-
ський район (120), найменшу – Ку-
ликівський (24).

За попередніми розрахунка-
ми, чисельність населення облас-
ті на 1 січня становила 1005,8 тис. 
осіб.

Населення проживає в 16 міс-
тах (4 обласного та 12 районного 
значення), 29 селищах міського 
типу та 1465 сільських населених 
пунктах. Територія області — 31,9 
тис. км2.

На 1 січня налічувалося 42 
об’єднані територіальні громади: 
міські – 11, селищні – 17, сільські 
– 14. Найбільше ОТГ в Чернігів-
ському районі — 7.

Дві ОТГ розміщені на територі-
ях суміжних районів: Олишівська 
селищна рада Чернігівського ра-
йону включає і село Смолянку Ку-
ликівського , Холминська Корю-
ківського району включає частину 
території Семенівського району. 

38 країн вкладали 
інвестиції в області
Обсяг прямих іноземних ін-

вестицій (акціонерного капіталу), 
внесених в економіку Чернігівщи-
ни з початку інвестування і на кі-
нець 2018 р., становив 434 млн.
дол. США. Інвестиції внесено з 38 
країн світу. Основні країни-інвес-
тори, на які припадає понад 90% 
загального обсягу прямих інвес-
тицій, — Велика Британія, Нідер-
ланди, Кіпр, Швейцарія, Латвія та 
Туреччина.

На промислових підприєм-
ствах зосереджено 92% прямих 
інвестицій, на підприємствах сіль-
ського, лісового та рибного госпо-
дарства – 4%.

У 2018 р. в економіку області 
іноземні інвестори із 16 країн сві-
ту вклали 8 млн.дол. США інвести-
цій, з яких 97% належить інвесто-
рам із країн ЄС.

Традиційно розвиваємо 
тваринництво
На початок року в усіх катего-

ріях господарств області було 177 
тис. голів великої рогатої худоби, 
у т.ч. корів – 103 тис., це 6 місце 
серед регіонів країни. Свиней — 
181 тис. голів.

Підприємства області утриму-
ють 60% рогатої худоби, зокре-
ма – 44% корів, 54% свиней, 9% 
овець та 7% птиці. Інша живність у 
господарствах громадян. 

У 2018 р. господарствами об-
ласті реалізовано худоби та птиці 
на забій у живій вазі 49 тис. тонн, 
молока вироблено 537 тис. тонн, 
яєць одержано 296 млн. штук. 

Долучайтеся до 
благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу паль-

ним або коштами на підтримку ді-
яльності Чернігівського  благодій-
ного фонду «Захистимо Україну!», 
який, у свою чергу, допомагає Укра-
їнській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна  перераховува-
ти на картку «Приватбанку» на ім'я 
Ясенчука Олександра: 4149 6258 
1049 1173.

Співробітники Служби безпеки Укра-
їни у межах виконання завдань із забез-
печення кібернетичної безпеки викрили 
угруповання хакерів на підготовці кібера-
так на комп’ютерні системи органів влади 
під час виборів Президента України.

Правоохоронці встановили, що міс-
цевий житель разом із спільниками з РФ 
здійснювали ураження автоматизова-
них систем органів державної влади для 
їх компрометації під час підготовки та 
проведення виборів Президента Украї-
ни. Зловмисники використовували вірус-
ні програми, що дозволяють дистанційно 
отримувати контроль над комп’ютерами 
держустанов.

За протиправні дії хакер отримував 
гроші через платіжні системи країни-
агресора.

Під час проведення обшуку у помеш-
канні зловмисника правоохоронці вия-
вили комп’ютерну техніку, яка використо-
вувалась для незаконної діяльності.

У межах кримінального проваджен-
ня, відкритого за ч. 2 ст. 361 Криміналь-
ного кодексу України, тривають слідчі дії 
для притягнення до відповідальності ін-
ших осіб, причетних до організації ха-
керських атак. Заходи з викриття зло-
вмисників проводились спільно з полі-
цією під процесуальним керівництвом 
прокуратури.

Чемпіонат України з футболу. 
Прем’єр-ліга. 21 тур. 9 березня. Пол-
тава. «Ворскла» — «Десна» — 0:0. 
Обидві команди стали прямими супер-
никами за попадання в першу шістку. 
Практично, перемога будь-якої ко-
манди давала їй цю путівку, поразка, 
навпаки, позбавляла. Тому доволі за-
кономірна нічия. 

22 тур. 17 березня. Чернігів. 
«Десна» — «ФК Львів» — 0:1. Отже, 
завершився перший етап чемпіона-
ту. На другому етапі змагання про-
йдуть окремо, в кожній групі. Перша 
шістка розіграє медалі чемпіонату і 
путівки у єврокубки. Друга бороти-
меться за збереження місця у вищо-
му дивізіоні. 

«Шахтар», «Динамо» , «Олексан-
дрія» та «Зоря» достроково пробили-
ся в першу шістку. На інші ж дві путів-
ки перед останнім туром претендува-
ли: «Маріуполь» — 29 очок, «Ворскла» 
і «Десна» — по 28, причому, полтав-
ці йшли попереду «Десни» за рахунок 
особистих зустрічей. І «Львів», маючи 
27 очок, мав шанс в разі перемоги в 
Чернігові. 

 Однозначно «Десна» не потрапля-
ла в першу шістку при поразці, певні 
шанси давала нічия, значно кращі — 
перемога. Словом, у наших знову був 
вирішальний матч. Причому, ми сте-
жили й за іншими. 

«Маріуполь» грав на виїзді у Льво-
ві з «Карпатами», і гра проходила од-
ночасно з нашою, з 17-ї години. Ре-
зультат — нічия 1:1. Тепер все зале-
жало від самої «Десни».

 Але, на жаль, наша команда вдо-
ма програла цей вирішальний матч з 
рахунком 0:1. Відтак, завершила пер-
ший етап чемпіонату на 8 місці.

Натомість «Львів» навіть випере-
див «Маріуполь», наздогнавши їх за 
очками і вийшовши вперед за особис-
тими зустрічами. 

«Десна», після непоганої осінньої 
частини турніру, невдало почала цей 
рік. Один виграш у аутсайдера «Арсе-
налу», нічия в Полтаві і програші «Ди-
намо», а головне — прямому суперни-
ку «Львову».

Схоже, дебютанту прем’єр-ліги ще 
рано боротися за медалі і вихід у єв-
ротурніри. Втім, і головний тренер ко-
манди Олександр Рябоконь, ще перед 
початком чемпіонату говорив, що ко-
манді треба б спершу пограти сезон-
два в еліті, набратися досвіду.

Нагода для цього є. На друго-
му етапі чемпіонату «Десна» в другій 
шістці проведе 10 матчів, у два кола 
з іншими 5-ма суперниками. Запас 
очок непоганий. Але треба старати-
ся. Лише 8 і 9 місця гарантують про-
довження виступу у прем’єр-лізі. Ко-
манди, що зайняли 10 і 11 місця, теж 
можуть там залишитися, але їх чека-
тимуть перехідні матчі з призерами 
першої ліги, а там не слабкі команди, 
що рвуться в еліту.

Що ж, гранди нашого футболу при-
їдуть у Чернігів уже в новому чемпі-
онаті, що почнеться наприкінці літа. 
Але «Десна» залишається зараз, і, 
сподіваємось, залишиться і на той 
чемпіонат теж в еліті. 

За великі «кравчучки» 
і «кучмовози» в транспорті 

треба платити
Міськвиконком затвердив нові правила користування громад-

ським транспортом у Чернігові. Зокрема, встановлено, який багаж 
пасажир може провозити безоплатно, а за який має платити.

Перевезення багажу або ручної поклажі коштує як разовий 
проїзд: це 5 гривень у тролейбусі і 6 гривень у автотранспорті. Па-
сажир може безкоштовно перевозити одну одиницю багажу, якщо 
його розміри не перевищують 100x50x30 сантиметрів, а вага – 20 
кг. Якщо кількість такого багажу перевищує норму, потрібно плати-
ти за кожну додаткову одиницю багажу.

Пільговий проїзд у міському автомобільному транспорті не дає 
права безкоштовно перевозити понаднормовий багаж чи ручну 
поклажу.

Громіздкий багаж не можна перевозити не лише безоплатно, а 
й за плату. Йдеться про багаж розміром більше, ніж 100x50x30 см 
або вагою понад 40 кг, речами, довшими за 190 см та діаметром 
більше 30 см. Проте це не стосується дитячих та інвалідних візків, 
велосипедів, що складаються, та лиж.

Як і раніше, не можна провозити вибухонебезпечні, легкозай-
мисті, отруйні, їдкі речовини з різким запахом та наркотичні речо-
вини, колючі, ріжучі предмети без належної упаковки, вогнепаль-
ну зброю без чохлів та дозволів на носіння та зберігання.

Також правила конкретизують права і обов'язки водія, кондук-
тора, контролера, пасажира. Зокрема, водій зобов'язаний бути 
охайно вдягненим. Водіям під час руху забороняється розмовляти 
по телефону без допоміжного обладнання, їсти, пити, слухати му-
зику, палити.

СБУ виявила схованку 
з військовими засобами ураження

Співробітники Служби безпеки України у межах протидії не-
законному обігу зброї виявили у Чернігівській області схованку 
з боєприпасами. 

Схрон був облаштований у лісі поблизу однієї з військових 
частин, що дислокується не території регіону. Зі схованки право-
охоронці вилучили майже сто патронів до артилерійських гармат 
калібру 30 мм, які встановлюються на бойових машинах, і при-
значені для враження броньованих цілей.

Виявлені засоби ураження передано на експертизу.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 

263 Кримінального кодексу України, тривають слідчо-оперативні 
дії для притягнення до відповідальності причетних до протиправ-
ної діяльності осіб.

Заходи з блокування незаконного обігу зброї проводились 
спільно з поліцією.

Прес-група Управління СБ України в Чернігівській області

На Чернігівщині СБУ викрила угруповання хакерів 
на підготовці кібератак напередодні виборів Президента України

Ігор Рептюх – чемпіон України
Чемпіон Паралімпійських ігор 2018 

року чернігівець Ігор Рептюх переміг на 
чемпіонаті України з зимових видів спор-
ту в лижних перегонах та біатлоні — серед 
спортсменів з ураженням опорно-рухово-
го апарату та вадами зору.

Чемпіонат проходив 4 - 9 березня у 
західному реабілітаційно-спортивному 
центрі національного комітету спорту ін-
валідів України у селі Яворів. Серед учас-
ників змагань були спортсмени параолімпійської збірної Украї-
ни, чемпіони світу 2019 року. 

Оновлюється 
спортивна інфраструктура

11 нових міні-футбольних полів зі штучним покриттям у 8 на-
селених пунктах області, в тому числі у сільській місцевості, – 
такий результат впровадження торік в області державної про-
грами розвитку спортивної галузі.

На це з держбюджету минулого року використано понад 8,7 
мільйона гривень. Співфінансування з місцевих бюджетів – 
майже 7 мільйонів.

Цього року на будівництво 6 нових таких полів та рекон-
струкцію 5 вже існуючих з держбюджету виділено 7,7 мільйона 
гривень.

Крім того, на розвиток спортивної інфраструктури щорічно 
спрямовується як мінімум 10% коштів Державного фонду регі-
онального розвитку, передбачених областям. Завдяки цьому у 
2018 році розпочата реалізація двох масштабних проектів: ре-
конструкція стадіону дитячо-юнацької школи олімпійського ре-
зерву з футболу «Юність» у Чернігові та реконструкція кінотеатру 
«Літній» під спортивну залу у Новгороді-Сіверському. На це виді-
лено 34 мільйони гривень.

Регіональний відбір пройшов ще один проект – реконструк-
ція зали для фізкультурно-оздоровчих занять у Семенівському 
міському палаці культури.

«Десна» не потрапила в першу шістку 

Карта пошуку роботи
Полегшити цей пошук запропонував міський центр зайнятості. Адже ба-

гатьох людей цікавить, в яких саме районах міста є вакансії, дехто бажає 
працювати ближче до дому.

Реалізувати ідею допоміг онлайн-сервіс Google «Мої карти». Тепер за-
явлені роботодавцями до центру зайнятості вакансії відображаються за 
адресою місця роботи і доступні для перегляду в Інтернеті за посиланням: 
http://u.to/S1k_FA Карту вакансій також можна знайти в мережі «Фейсбук» 
на сторінці «Вакансії м. Чернігова та області».

Карта регулярно поповнюється новими вакансіями, можна отримати ін-
формацію про посаду і роботодавця, вимоги до кандидата, розмір обіцяної 
зарплатні. 

Є корисна інформація від служби зайнятості і для роботодавців. Їм про-
понують дослідження центру щодо резервів робочої сили, вільних примі-
щень для організації виробництва. Це також можна побачити в мережі «Фей-
сбук» на згаданій сторінці.

Мільйон гривень на таблички 
вулиць і будинків

Багато таких табличок з назвами вулиць, номерами будинків у місті старі, 
мають непривабливий вигляд, їх просто замало, та й в останні роки чимало 
вулиць перейменовано. Відтак за кошти бюджету міста планується купити 
понад 500 таких табличок. Відповідний тендер оголосили на сайті Prozorro. 

Таблички мають бути металеві, з гарним дизайном. І коштуватимуть вони 
недешево. На їх виготовлення і закупівлю планується мільйон гривень. Тоб-
то при півтисячі з лишком табличок виходить середньому майже по 2 тисячі 
гривень кожна. 

Встановити нові таблички планується до 20 грудня 2019 року.
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Бліц-інформ
Вже 9 тисяч гектарів землі 
передано у власність 
учасникам АТО
14 березня у Чернігові чергові документи на землю 

воїнам вручив керівник Державної служби України з пи-
тань геодезії, картографії та кадастру Олександр Коло-
тілін. Він зазначив: 

—На сьогодні більше 300 тисяч заяв надійшло до 
управлінь по всій країні, понад 200 тисяч вже отрима-
ли погодження. Головне управління Держгеокадастру у 
Чернігівській області отримало 13 тисяч заяв. Майже 9 
тисяч гектарів уже передано у власність учасників АТО.

Здебільшого землю беруть для сільськогосподар-
ських робіт. 

Сосницька, Коропська 
та Корюківська громади 
колективно купують 
асфальтовий завод
Про це повідомляє Чернігівський Центр розвитку 

місцевого самоврядування, створений за підтримки 
Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону. Консуль-
тації центру допомогли отримані знання застосувати на 
практиці.

Голови Сосницької селищної ради, Корюківської 
міської ради та Коропської селищної ради вирішили зро-
бити інноваційний крок для обслуговування шляхів та 
доріг на власних територіях. Три ради підписали договір 
про співробітництво щодо поліпшення дорожніх умов та 
транспортного обслуговування. Договір передбачає за-
купівлю спільного пересувного міні-асфальтного заводу 
(машина для ямкового ремонту). Це дасть змогу викону-
вати ремонти доріг власними силами і коштом. Буде сут-
тєва економія, адже вартість доставки асфальту та по-
слуг зовнішніх фірм та компаній дуже велика.

Окрім того, ради планують заробляти на цьому про-
екті гроші, надаючи послуги сусіднім територіям.

Асфальтний міні-завод — це машина для ремонту 
вибоїн, тріщин та інших дефектів дорожнього покриття.

Виставка «Донбас: 
переPROчитання образу»
Експозицію в Обласному молодіжному центрі пред-

ставив один із її співавторів Ігор Каретніков, співробіт-
ник Українського інституту національної пам’яті, канди-
дат історичних наук, уродженець Донецька.

Експозиція, підготовлена УІНП, містить маловідомі 
матеріали з фондів Центрального Державного архіву 
громадських об’єднань України, Галузевого Державно-
го архіву СБУ, Держархіву Донецької області.

—Виставка є спробою подолання нав’язуваного ро-
сійською пропагандою уявлення про Донбас як «осо-
бливий» антиукраїнський регіон, — говорить Ігор Ка-
ретніков. 

Експозиція популяризує історію краю, сприяє зміц-
ненню національної єдності в країні, утвердженню па-
тріотизму, національної пам’яті.

Виставка діятиме в центрі (Красна площа, колиш-
ній кінотеатр ім. Щорса) до 27 березня. Потім упродовж 
року експонуватиметься в усіх райцентрах області.

Історія — в публікаціях газет 
У Департаменту інформаційної діяльності облдер-

жадміністрації пройшла презентація архівних газетних 
публікацій про події в області 1917–1941 років. Їх пред-
ставив голова Чернігівського районного осередку Наці-
ональної спілки краєзнавців України, заступник голови 
райдержадміністрації Андрій Курданов.

Протягом двох років дослідник історії сіл Чернігів-
ського району працює в газетному відділі Національної 
бібліотеки України ім. В. Вернадського. Ним зроблено 
чимало копій газетних публікацій про події у Чернігів та 
області. Це матеріали на різні теми: електрика, театр, лі-
таки, залізниця, музеї, пам’ятки, герої праці, бібліотеки, 
медицина, освіта.

Ці матеріали передані до обласної бібліотеки ім. В. 
Короленка та центральної міської бібліотеки ім. М. Ко-
цюбинського, де і будуть доступні для всіх зацікавлених.

В Чернігові — безкоштовна 
флюроографія 
У березні триває місячник до Всесвітнього дня бо-

ротьби з туберкульозом. В Чернігові працюють безко-
штовні пересувні флюорографи. Вони вже робили до-
слідження бажаючим біля Центрального ринку, на рин-
ку «Нива». А 23 та 24 березня робитимуть такі обстежен-
ня в торгово-розважальному центрі «Голівуд».

У районних лікарнях у рамках місячника огля-
ди проводять лікарі обласного протитуберкульозного 
  диспансеру.

Літературно-мистецька панорама

Весняні фантазії солістів 
Капели бандуристів
Програма «Весняні фантазії» соліс-

тів Капели бандуристів ім. Остапа Ве-
ресая обласного філармонійного цент-
ру Лілії Козлової і лауреата обласної 
премії імені Леоніда Глібова Сергія Си-
доренка стала справжнім весняним по-
дарунком для глядачів центру. 

Творчий проект «Парад солістів ка-
пели бандуристів» був започаткова-
ний три роки тому. За словами голов-
ного хормейстера капели, заслужено-
го працівника культури України Миколи 
Борща, такий проект для солістів — це 
творче зростання, а зростання солістів 
— це зростання і колективу.

Бандура — не просто старовинний 
народний інструмент, він сучасний, попу-
лярний, різностильовий. Тому у програмі 
прозвучали і українські пісні «Журавка» 
Олександра Білаша, «Стояла я і слухала 
весну» Кирила Стеценка на вірші Лесі 
Українки, «О, соловію» Ярослава Барни-
ча, «Весна шаліє над Десною» художньо-
го керівника та головного диригента ка-
пели, заслуженої артистки України Раїси 
Борщ на слова Дмитра Іванова, і світо-
ва естрадна классика: «Кохання — це 
ти!» Сальваторе Адамо, «Besame Mucho» 
Консуели Веласкес, «Адажіо» Томазо 
Альбіоні, багато інших творів.

«Капела бандуристів імені Остапа 
Вересая — колектив дуже різнопла-
новий, — зазначила Лілія Козлова. — 
У нашому репертуарі є хорові твори, 
сольні, інструментальні.»

Ледве зійшов сніг, як по облас-
ті запалали пожежі у природному се-
редовищі. І так триватиме до ново-
го снігу. Це не якесь стихійне лихо, 
це злий умисел паліїв, які палять суху 
траву, бур̀ ян. Часто від таких підпа-
лів, зроблених, як то кажуть, «з дурно-
го розуму», виникають великі пожежі, 
горять будівлі, а то й гинуть люди.

Палії знають, що це заборонено, 
але таке нахабство відбувається че-
рез їх повну безкарність, при поту-
ранні численних державних служб, які 

зобов’язані боротися з цим явищем 
і карати зловмисників. А це і пожеж-
ні служби, тобто структури органів з 
надзвичайних ситуацій, це екологіч-
не, санітарна служби, охорона лісів, 
врешті правоохоронні органи. Та від 
них чуєш лише плачі, лемент і вмов-
ляння «не палити». Це замість того, 
щоб виявляти порушників і хоч когось 
карати, що було б застереженням для 
інших «жартівників» з вогнем. 

Ось лише за понеділок того тиж-
ня на Чернігівщині виникло 5 пожеж 

на відкритих територіях — у Ніжин-
ському, Козелецькому, Чернігівсько-
му районах та Чернігові. Площа, про-
йдена вогнем, склала понад 5 га. У 
четвер сталося ще 9 подібних пожеж 
— у Козелецькому, Чернігівському, 
Куликівському районах та Чернігові, 
на загальній площі понад 10 га. Лише 
за перші два тижні березня в області 
сталося понад 30 таких пожеж на при-
роді. 

Вмовляння і плачі відповідних 
служб тривають…

Область знову палає під плачі і лемент численних служб

У Чернігівському Міському палаці культу-
ри відбувся святковий концерт, присвячений 
50-річчю народного танцювального ансамб-
лю «Дружба» цього закладу. Художнім керів-
ником багато років є заслужений працівник 
культури України Григорій Самойлович Гор-
бачук, який в цьому році відзначає 70-річ-
ний ювілей. Григорій Горбачук прийшов тан-
цюристом у колектив 45 років тому і через 5 
років став його художнім керівником. Молод-
ший син Григорія Горбачука 37-річний Олек-
сій давно танцює в ансамблі і вже сам тре-
нує молодих танцюристів. А 21-річна внучка 
Даша є тренером з хореографії.

Зараз «Дружба» складається з дорослої і 
дитячої груп. Найстаршому учаснику ансамб-
лю Валерію Джиму — 55 років. Ансамбль по-
бував у 30-ти країнах світу.

На ювілейному концерті був абсолютний 
аншлаг! Колектив «Дружба» показав укра-
їнські танці, народні танці Мексики, Польщі, 
Молдови. 

Також у святковому концерті виступи-
ли самодіяльний заслужений народний хор 

«Десна» (керівник Микола Алексєєнко), на-
родний аматорський фольклорний ансамбль 
пісні «Сіверяни» (Ольга Коцур), танцюваль-
ний колектив «Десняночка» ( Вікторія Горба-
чук), співачки — заслужений працівник куль-
тури України Світлана Пилипенко, народна 
артистка України Марина Гончаренко.

Були численні привітання, нагороджен-
ня танцюристів, у тому числі 20 тис. грн. для 
подальшого розвитку ансамблю. А керівник 
отримав від учасників колективу путівку-за-
прошення до Ізраїлю.

Фото Віктора Кошмала

Поетично-музичний 
відеоміст «Україна–
Латвія: «Нас єднає 
Кобзареве слово»

Напередодні дня народження 
Тараса Шевченка у обласній бібліо-
теці ім. В. Короленка відбувся Між-
народний поетично-музичний віде-
оміст «Україна–Латвія + Чернігів–
Вентспілс «Нас єднає Кобзареве 
слово».

Артисти капели бандуристів ім. 
Остапа Вересая обласного філар-
монійного центру виконали пісню 
«Думи мої, думи мої» на вірш Т. Шев-
ченка.

Поезії Т. Шевченка читали ліце-
їсти обласного педагогічного ліцею 
для обдарованої сільської молоді 
Анна Павлюк, Іван Жарий, Ігор Мо-
лібог, а також курсант Академії Дер-
жавної пенітенціарної служби Укра-
їни Дмитро Крят, учениця школи № 
28 Дарія Смагла.

Вірші читали і читачі бібліотеки 
ім. В. Короленка та Головної бібліо-
теки м. Вентспілс.

Книги Миколи 
Будлянського: 

поезія та дослідження 
про Орлівку

В обласній бібліотеці ім. Коро-
ленка на засіданні клубу «Краєз-
навець» пройшло представлення 
збірки поезій «Смак пізнього яблу-
ка» та книги документально-пу-
бліцистичних нарисів «Орлівка.За 
батьківськими заповітами» черні-
гівського письменника й журналіс-
та Миколи Будлянського.

Читали вірші з нової збірки та 
щиро вітали автора колеги — жур-
налісти і поети. Музичним подарун-
ком порадували співачки сестри 
Інна і Тетяна Чабан.

Значний інтерес у Куликівсько-
му районі та й області викликав ви-
хід у світ книги Будлянського «Орлів-
ка. За батьківськими заповітами». 
Це розповідь про історію та сучас-
ність села з такою звучною назвою 
в Куликівському районі, долі його 
жителів. На акцію завітало багато 
гостей з Куликівського району, на-
уковці, краєзнавці, журналісти. В 
обговоренні видання взяли участь 
голова Куликівської ОТГ Наталія 
Халімон, земляки-орлівці Михай-
ло Глушко, Олександр Тригубенко, 
Любов Таценко, заступник голо-
ви Чернігівської райадміністрації, 
очільник краєзнавців району Ан-
дрій Курданов та інші.

Ініціатором та учасником на-
родження книги став Володимир 
Хоменко. Завдяки його сприянню 
лише у 2018 р. побачило світ 11 
книжок. Уродженець цього села 
Орлівка, талановитий підприємець, 
інвестор, кандидат сільськогоспо-
дарських наук, меценат Володимир 
Хоменко розповів про створення 
книги, цікаві сторінки історії рідно-
го села.

50-річчя народного танцювального 
ансамблю «Дружба»

У Молодіжному — прем’єра
Чернігівський Молодіжний театр готує 

прем’єру веселої музичної вистави «Поговорімо 
як художник з художником» за двома одноактни-
ми п’єсами Р. Андерсона та Л. Зоріна.

— Вистава з піснями, танцями, акторськими 
трюками та етюдами, — розповідає постанов-
ник, заслужений артист України Олексій Биш. — 
Дія першої історії відбувається в Америці в одно-
му з театрів Бродвею, дія другої – про деякі риси 
нашого театру у Східній Європі. 

У виставі грають заслужені артисти України 
Любов Веселова та Олексій Биш, артисти Воло-
димир Сурай, Сергій Царевський, Борис Седякін.

Книга Миколи Сукача про 
Сергія Борткевича

Під час прес-конференції з нагоди відкриття 
XIX Міжнародного фестивалю класичної музики 
«Сіверські музичні вечори» презентовано де-
бютну книгу про життя та творчість українсько-
го композитора Сергія Борткевича. 

Написання книги про геніального, але не-
заслужено забутого українського композито-
ра Сергія Едуардовича Борткевича — відпові-
дальна справа. Тим більше, що заслужений діяч 
мистецтв України, художній керівник та голо-
вний диригент академічного симфонічного ор-
кестру «Філармонія» Микола Васильович Сукач 
постає у новій для нього ролі письменника. Біо-
графічним романом «Сергій Борткевич: парти-
тура життя» маестро дебютує як біограф-дослід-
ник і прозаїк. 

Книга має й наукову цінність. Адже це вза-
галі перше дослідження життя і творчості видат-
ного українського композитора першої полови-
ни ХХ століття. Працюючи над його написанням, 
автор провів чимало часу в архівах, опрацював 
сотні листів, документів та інших джерел з жит-
тя композитора, ім`я та творчий спадок якого за 
часів радянської влади стиралися з історичної 
пам’яті. 

Разом з тим, книга не перевантажена сухи-
ми фактами, вона легка в читанні. Це вселяє на-
дією, що «проба пера» Миколи Сукача — гарний 
початок творчості у ролі письменника.

Олександр СОЛОМАХА,
заступник генерального директора 

обласного філармонійного центру



№147   21 березня 2019 року№147   21 березня 2019 року
Світ-Світ- інфоінфо4  Світ України

1

Пряма мова

Найбільше кан-
дидатів знялося на ко-

ристь Анатолія Гриценка, 
тобто, публічно закликали сво-

їх прихильників голосувати саме 
за цього кандидата, фактично 
влилися у його команду. Най-
більш помітний — Андрій Садо-
вий, міський голова Львова, го-
лова партії «Самопоміч», яка має 
фракцію у Верховній Раді. На ко-
ристь Гриценка зняв кандидату-
ру і Дмитро Добродомов, лідер 
партії «Народний контроль». Тре-
тій — Дмитро Гнап, кандидат від 
партії «Сила людей». 

Анатолій Гриценко до остан-
нього дня вів переговори про 
підтримку ще з кількома сер-
йозними кандидатами, яких на-
звав, безумовно, патріотами, 
державниками. Однак, вони так 
і не знялися з перегонів. При-
тому, що всі є рішучими опонен-
тами нинішньої команди влади. 
Доводиться констатувати, що ці 
кандидати, дійсно державники, 
відставили на другий план мож-
ливість зробити ще реальнішою 
перемогу Гриценка, відтак зміну 
влади, яку ці кандидати так кри-
тикують. Переважили інші мірку-
вання, мабуть, передусім — пар-
тійні, бо один з цих кандидатів 
представляє давно відому пар-
тію, інший щойно уже зареєстру-
вав свою, третій подумує про це. 
Що ж, ті політсили, існуючі і май-
бутні, будуть якось «засвічені» 
балотуванням кандидатів, але 
— не більше, бо всі вони не ма-
ють реальних шансів навіть ви-
йти у другий тур. 

Більше про шанси кандида-
тів говорити зараз не варто, бо, 
схоже, це, як ніколи, мало про-
гнозоване, навіть щодо виходу у 
другий тур. Причини — і загаль-
на апатія виборців, і бруд вибор-
чих перегонів, і засилля так зва-
них «рейтингів», що теж є проя-
вом цього бруду. 

Уже кілька місяців на голо-
ви людей вихлюпуються ці так 
звані «соціологічні досліджен-
ня», «опитування», «рейтинги». 
У нормальному варіанті ці рей-
тинги відбивають думку людей, в 
нас же — спершу її формують, а 
потім уже починають відбивати 
сформовану. Бо все — куплене, 
продане і перепродане, ці «до-
слідження», їх поширення через 
пресу, радіо, телебачення, Інтер-
нет. 

Тепер про хід виборчої кам-
панії. Звичайно, в останні тижні 
на неї суттєво вплинув грандіоз-
ний корупційний скандал з роз-
краданням української армії, на-
ших оборонних заводів. Мова 
про розслідування,зроблене і 
оприлюднене через телебачен-
ня й Інтернет журналістською 
агенцією з розслідувань під ке-
рівництвом Дениса Бігуса, про-
грамою «Наші гроші». Цей скан-
дал однозначно вдарив по бало-
туванню нинішнього Президен-
та Порошенка, адже йдеться про 
афери людей з його оточення, в 
тому числі бізнесового. 

Втім, вся ця корупція дав-
но стала нашою буденністю і у 
людей викликає вже не стільки 
обурення, як якусь апатію і бай-
дужість. Як і загалом наше сус-
пільно-політичне життя. Тут ще 
й віддзеркалення величезного 
розчарування ось уже у другому 
Майдані. Люди пригнічені сус-
пільними реаліями: війна, втра-
та території, корупція, триваючі 
соціально-економічні проблеми. 
І це не згладити грошовими по-
дачками перед виборами. 

Загалом же, при всій тради-
ційній начебто колотнечі вибор-
чої кампанії, все більше вражен-
ня — що вона, на відміну від по-
передніх, якась нудна. Не ціка-
ва, з боку виборців — апатична. 
Це видно й по ходу виборчої агі-
тації. Не надто багато політич-

них публікацій у місцевій пресі, 
яка все ж найближча до вибор-
ця. Звичайно, щось друкується, 
замовне, оплачене, часто — як 
завуальована виборча агітація, 
інколи — й з порушенням зако-
ну або просто з обманом вибор-
ців. Але хто там на це дивиться, і 
з державних структур, і з таких, 
як правило, балакучих громад-
ських організацій. Мінімальний 
рівень вуличної агітації, при на-
чебто засиллі біл-бордів і сіті-
лайтів. 

Насамперед — мова про по-
літичні партії. А ними ж офіцій-
но висунуто аж 20 з цих 39-ти 
кандидатів, до того ж і ще чи-
мало самовисуванців є фактич-
но представниками партій. Але 
більшість тих партій не замов-
ляють біл-бордів і сіті-лайтів, не 
видно їхніх агітаційних наметів, 
нічого не роздають з агітації. Це 
ось таке «засвічування» партій 
під осінні парламентські вибо-
ри, чим мотивували убоге бало-
тування ряд політсил?

Велика невизначеність се-
ред виборців — за кого голосу-
вати? При тому, що багато з них 
уже не збираються голосувати 
за деяких «лідерів рейтингів», 
що вкладаються людям у голо-
ви. Але от за кого — люди в роз-
думах. 

Та ще гірше — ця загальна 
апатія до такої важливої спра-
ви, як вибори глави держави. 
Тому варто закликати виборців 
до участі у виборах загалом. Ви-
значитися, прийти, проголосу-
вати. Подолати цю апатію, бай-
дужість, якусь понуру прирече-
ність, що, мовляв, «від мене ні-
чого не залежить», що «все одно 
будуть фальсифікації». До речі, 
боротися з ними — це можли-
вість і обов’язок самих вибор-
ців, як членів комісій, спостері-
гачів. То ж — проголосуймо. 

Петро АНТОНЕНКО  

Дмитро 
ДОБРОДОМОВ,
депутат 
Верховної Ради, 
голова партії 
«Народний контроль»

За «потрібне» 
голосування депутату 

можуть заплатити 
й 200 тисяч доларів 

— А хабар у Верховній Раді пропо-
нували — вам особисто?

—Так, безумовно.
— Скільки?
— 200 тисяч доларів.
— За що?
— Щоб проголосував за зняття Ва-

лентина Наливайченка з посади голо-
ви СБУ.

— Сподіваюся, ви погодилися?
— Ні, і проти проголосував, більше 

того, в той же вечір в студії «112 кана-
лу» про це розповів. Після цього гро-
шей ніхто мені вже не пропонує.

— Від кого ж пропозиція за зняття 
Наливайченка надходила?

— Різні посередники бувають, але 
що стосується того, чи продаються го-
лосування у Верховній Раді, — ще як 
продаються!

— Ну, за одне голосування 200 ти-
сяч — непогано...

— І більше, напевно, буває, осо-
бливо коли мова йде про кадрові при-
значення, лобістські або відверто ко-
рупційні. Видно навіть, що дехто в пар-
ламенті виключно на ці голосування 
з'являються, а потім відразу йдуть і мі-
сяцями там не бувають.

Сайт «Дмитро Гордон», 
23. 02. 2019 р.

Ігор СМЕШКО, 
кандидат 
у Президенти 
України

Отруєння Ющенка 
не підтверджено

Повторюся: сам факт отруєння 
Ющенка на сьогоднішній день не під-
тверджений. Ми розслідування про-
водили, коли у мене можливість його 
контролювати була, — до лютого 2005 
року, і факту отруєння не встановили, 
більш того, експертиза встановила, що 
отруєння не було,після цього я знаю те, 
що і вам відомо.

Потерпілий кров на аналіз не здає, 
і мені досі не зрозуміло, чому, коли від 
віденської клініки «Рудольфінерха-
ус» повну інформацію про всі обстави-
ни справи ми вимагали, сам Ющенко і 
його оточення все зробили, щоб нам її 
не дали. Тільки після двох судових про-
цесів в Австрії за допомогою австрій-
ського Міністерства юстиції ці докумен-
ти нам отримати вдалося, які факт від-
сутності отруєння і встановили. Дати 
відповідь на питання, яким чином це в 
2004 році використано було, — завдан-
ня правоохоронних органів України.

Сайт «Дмитро Гордон», 
23. 02. 2019 р.

* * *
Довідка редакції. Ігор Смешко — Го-

лова Служби безпеки України з 4 верес-
ня 2003 по 4 лютого 2005. Тобто, в тому 
числі у вересні 2004 року, коли було пові-
домлено про отруєння Віктора Ющенка. 

Увечері 5 вересня 2004 р., після агі-
таційного приїзду до Чернігова, канди-
дат у Президенти Віктор Ющенко був за-
прошений на спеціальну нараду на дачу 
тодішнього заступника голови СБУ Во-
лодимира Сацюка, на Осокорках в Киє-
ві. На цій вечері також були голова СБУ 
Ігор Смешко та народний депутат Да-
вид Жванія. На думку самого В. Ющен-
ка, отруєння сталося саме на цій вечері.

Інші медичні аналізи показали, що 
Ющенко був отруєний діоксином.

25 лютого журналісти програ-
ми «Наші гроші» оприлюднили в ін-
тернеті й на телебаченні черговий 
випуск (у двох частинах) про коруп-
цію в Україні. Йшлося про масштаб-
ну схему розкрадання оборонного 
бюджету.

Організатором схеми став син 
заступника секретаря Ради наці-
ональної безпеки і оборони Оле-
га Гладковського Ігор. «Кришував» 
оборудки його високопоставлений 
тато. 

В наступні два понеділки про-
грама оприлюднила третю і четверту 
частини цього розслідування, при-
чому остання була присвячена уже 
корупції в правоохоронних органах, 
які покривали ці розкрадання.

Програма «Наші гроші з Дени-
сом Бігусом» — телевізійна програ-
ма журналістських розслідувань. 
Автор ідеї, редактор та ведучий – 
Денис Бігус. Проект антикорупцій-
них розслідувань «Наші гроші» був 
задуманийвосени 2013-го року.

Програма «Наші гроші з Дени-
сом Бігусом» виходить в ефір щопо-
неділка на 24-му Каналі та щовів-
торка на каналі «UA:Перший». Голо-
вна ідея програми – викриття ко-
рупції українських посадовців.

Ось як продовжував розвиватися 
цей резонансний корупційний скандал.

Несподіване 
звільнення Олега 

Гладковського
4 березня Президент Поро-

шенко звільнив Олега Гладков-
ського з посади заступника се-
кретаря Ради національної без-
пеки і оборони. Причому, з одного 
боку прямо пов'язав це з коруп-
ційним скандалом, грізно заявив-
ши, що винні мають бути покара-
ні, незалежно від посад, прізвищ і 
«колишнього» наближення до Пре-
зидента. А з іншого боку заявив, 
що він — не суддя, і що істину ма-
ють встановити правоохоронні ор-
гани, суд. 

Але де ж тут логіка? Нащо тодіз-
вільняти Гладковського з посади, 
щоб встановити істину, коли той і 
так уже другого дня після скандалу, 
26 лютого, був тимчасово відстро-
нений від посади. І слідствощо-
до Гладковського почалося тоді ж, 
всього кілька днів тому, чого пате-
тично вимагали і Президент, і сам 
Гладковський. Якщо слідство ледь 
почалося, якщо саме воно і суд ма-
ють встановити вину чи невинува-
тість Гладковського, то просте за-
питтання: що, власне, означало 
звільнення Гладковського?

Слідчі органи «зливали» 
справи по Гладковському 

за хабарі 
Усі слідчі органи, які мали б 

розслідувати розкрадання на обо-
ронці, знали про нього і закривали 
справи за хабарі. Про це йдеться 
у четвертій частині розслідування 
«Наші гроші».

Журналісти стверджують, що 
у Генпрокуратурі, Військовій про-
куратурі, Службі безпеки, Дер-
жавній фіскальній службі та На-
ціональному антикорупційному 
бюро не одноразово відкривали 
кримінальні провадження. Право-
охоронці розслідували діяльність, 
зокрема, фірми «Оптимумспец-
деталь», яка була задіяна у масш-
табних оборудках. Саме через цю 
компанію Ігор Гладковський разом 
із партнерами (Віталієм Жуковим 
та Андрієм Рогозою) заробляли на 
контрабандних деталях із завище-
ними цінами.

Як свідчить їхнє листування, 
яке є у розпорядженні журналіс-
тів, підприємці часто давали хаба-
рі правоохоронцям. Здебільшого, 
йшлось про 10-20 тисяч доларів 
за раз.

Військова прокуратура, за да-

ними журналістів, 3 рази за один 
рік відкривала справи про оборуд-
ки, однак усі вони так і не торкну-
лись Гладковського, Жукова і Ро-
гози.

Як з’ясували автори розслі-
дувань, про підозрілий бізнес 
на оборонці знали також у На-
ціональному антикорупційному 
бюро. 

Куди зникли 
матеріали слідства? 
Глава Спеціалізованої анти-

корупційної прокуратури Назар 
Холодницький заявив, що у спра-
ві підставної фірми «Оптимум-
спецдеталь», замішаної в коруп-
ційному скандалі в оборонці, зни-
кла частина матеріалів. Із такою 
заявою він виступив під час за-
сідання тимчасової слідчої комі-
сії Верховної Ради про розсліду-
вання розкрадання у Збройних 
силах.

Йдеться про першу справу, в 
якій була згадана «Оптимумспец-
деталь». Відзначається, що роз-
слідування вело НАБУ і, заморо-
зивши його в 2016 році, детекти-
ви заявили про відсутність пер-
спектив провадження.

Вибори — це серйозно
Попри шоу і апатію

Анатолій Гриценко 
подякував волонтерам 
за внесок у переможну 

виборчу кампанію 

Я хочу подякувати волонтерам. 
Сотні і сотні людей з усіх регіонів 
приєдналися до нашого волонтер-
ського руху «Чесних більше».

Мені приємно бути з вами в 
одній команді у боротьбі за наше 
спільне право на чесну владу. Вчи-
телі, медики, військові, шахтарі, ви-
кладачі, водії, підприємці, студенти 
та інші достойні люди є запорукою 
перемоги. Наші волонтери запи-
суються спостерігачами і членами 
виборчих комісій, роздають агіта-
ційну літературу та спілкуються з 
людьми, розвінчують брехливі об-
винувачення, знімають і монтують 
агітаційні відео тощо.

Ми бачимо, що вибори одні із 
найбрудніших— «сєткі», відверта 
брехня, маніпуляції, підкуп вибор-
ців, примус бюджетників проти їх-
ньої волі працювати на підтримку 
чинного Президента. З наближен-
ням до дня голосування буде гірше 
і гірше.

Саме з цих щирих і чесних лю-
дей ми формуватимемо команди 
управлінців на усіх рівнях, створю-
ватиме фракції у місцевих радах та 
призначатимемо на найвищі дер-
жавні посади. 
 Кандидат у Президенти України 

 Анатолій Гриценко

Волонтерський рух Анатолія 
Гриценка «Чесних більше»

Мародерство на крові
Гучний корупційний скандал з розкраданням української армії
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1 Рух активно боров-
ся за це. Але натомість 

прем’єр Леонід Кучма, за від-
ставку якого боровся Рух, був об-
раний новим Президентом. А вес-
ною попереднього 1993 року на 
Донеччині було проведено віднов-
лювальний з’їзд Компартії, забо-
роненої після проголошення Не-
залежності. 

В Русі ж знову почалася кри-
за: цього разу довкола кардиналь-
ного питання — зберегти Рух як 
об`єднання демократичних орга-
нізацій та партій чи перетворити 
його в політичну партію. Врешті, 
на IV з'їзді НРУ (грудень 1992 р.) 
Рух підтримав друге положення, а 
єдиним головою НРУ був обраний 
Вячеслав Чорновіл. А у 1993 році 
V з’їзд НРУ офіційно проголосив 
його політичною партією.

За інерцією суспільного енту-
зіазму на виборах Верховної Ради 
України в 1994 році Рух ще отри-
мав значне представництво у Раді 
і сформував власну фракцію. У 
1998 році повторив цей успіх. 

Чергова криза 
На кінець 1998 року Народ-

ний Рух знову опинився у глибокій 
кризі. На партії, яка вела Україну 
до незалежності, не могла не від-
биватися загальна ситуація в дер-
жаві. Її можна було б охарактери-
зувати терміном мало не 20-літ-
ньої давнини — застій. Наші сусіди 
Польща, Чехія, країни Прибалтики 
роблять величезні кроки по онов-
ленню своїх країн, ми ж топчемся 
на місці. Між тим, державі вже 8-й 
рік, президентству Кучми — 5-й, і 
він явно балотуватиметься на дру-
гий термін.

Що ж може запропонувати 
Рух? Нічого, внаслідок внутріш-
ньої слабкості. Партія фактично 
відірвалася від соціально-еконо-
мічних питань, відтак — від житей-
ських проблем людей. Провалена 
пропагандистська, агітаційна ро-
бота партії, проявом чого, зокре-
ма, став занепад рухівської пре-
си. А наближалися чергові вибо-
ри Президента. Попередні у 1994 
році Рух чомусь взагалі пропус-
тив, обмежившись «підтримкою» 
одного з кандидатів. 

Криза вибухнула вже на чер-
говому ІХ з'їзд Руху 12-13 грудня 
1998 року. Чорновіл, від якого все 
ж чекали балотування на Прези-
дента, все ще не заявляв про це. 
Але несподівано для делегатів за-
пропонував кандидатом і не Юрія 
Костенка, одного зі свої заступни-
ків, кандидатура якого була узго-
джена у структурах Руху. Чорно-
віл же запропонував кандидатуру 
Геннадія Удовенка, колишнього мі-
ністра закордонних справ. Причо-
му, не лише кандидатом у Прези-
денти, а й на голову партії, бо ого-
лосив про свою відставку з поса-
ди голови. 

Жодного рішення так і не було 
ухвалено. Чорновіл залишився го-
ловою Руху, а у січні 1999 року ще 
раз підтвердив, що не балотува-
тиметься на Президента, але й не 
підтримує як кандидата Костенка. 

Розкол
І тут вдарив грім: «перево-

рот», «оновення» «очищення» пар-
тії — назвіть, як хочете. Спершу це 
проявилося через фракцію Руху 
в парламенті: більшістю її членів 
Чорновіл був знятий з посади го-
лови фракції. Оскільки ці депутати 
фактично складали і керівництво 
партії, її Центральний провід, то й 
тут Чорновіл опинився у меншос-
ті. Провід більшістю висловився за 
зняття Чорновола з посади голови 
партії, що, втім, було повноважен-
ням з'їзду Руху. Ситуація зайшла в 
глухий кут. 

В цих умовах 28 лютого 1999 
року частина керівництва Руху, 
очолювана Юрієм Костенком, ор-
ганізувала, як вони це назвали, Х 
з’їзд Народного Руху. Йому переду-
вала гарячкова боротьба прихиль-
ників і супротивників Чорновола в 
обласних організаціях партії. 

Врешті, в тому таки історичому 
залі Київської політехніки, де на-
роджувався Рух, і пройшло 28 лю-
того це зібрання, яке його органі-
затори назвали «весною оновлен-
ня» партії і де, як було заявлено, 
була представлена більшість Руху. 
З'їзд обрав Юрія Костенка голо-
вою оновленого НРУ та висунув 
кандидатом у Президенти України.

Але все було не так просто. За 
ініціативою 13-ти крайових орга-
нізацій Руху (з 27-ми), 7 березня у 
Києві відбувся, як це назвали, дру-
гий етап ІХ з'їзду партії, організо-
ваний прихильниками Чорновола. 
Його було переобрано головою 
Руху, а Геннадія Удовенка обрано 
кандидатом від Руху на Президен-
та України.

Вячеслав Чорновіл з прита-
манною йому енергією поїхав 
Україною доносити рішення з'їзду. 
На зустрічах його переконували, 
що Рух розколовся, бо він відмо-
вився йти кандидатом у Президен-
ти. Відтак, 24 березня 1999 року 
Чорновіл оголосив, що балоту-
ватиметься кандидатом у Прези-
денти і проведе об'єднавчий з'їзд 
Руху.

Але раптом, вже другого дня, 
25 березня 1999 року, по доро-
зі з однієї з областей у Київ, за 
нез'ясованих обставин Вячеслав 
Чорновіл загинув в автомобільній 
катастрофі… 

31 березня Центральний 
Провід Руху обрав виконувачем 
обов'язків Голови НРУ (до наступ-
ного з'їзду) Геннадія Удовенка. 

У зв'язку з претензіями Юрія 
Костенка та його прихильників 
на партійний бренд Руху, ситуація 
у Русі стала предметом вивчен-
ня у Міністерстві юстиції України 
і в судах. 29 березня 1999 року 
Мін'юст визнав безпідставни-
ми домагання прихильників Юрія 
Костенка на партійний бренд. Ця 
позиція була підтверджена рішен-
нями Київського обласного суду та 
Верховного Суду України. 

Х з'їзд Руху відбувся 14 травня 
1999 року. Головою Руху з’їзд об-
рав Геннадія Удовенка, його ж ви-
сунув кандидатом у Президенти. 
Рух зберіг за собою і парламент-
ську фракцію у Верховній Раді. 

Після цього прихильники Юрія 
Костенка провели наступний з'їзд, 
на якому змінили назву організа-

ції на «Український Народний Рух» 
(пізніше УНП — Українську на-
родну партію) і, відокремившись, 
оформили фракцію УНР в парла-
менті.

Результати розколу дали сум-
ний результат на президентських 
виборах: Удовенко набрав усього 
1 з чимось відсоток голосів, Кос-
тенко — 2 з чимось. Навіть остан-
ня цифра — це в 10 разів (!) мен-
ше попереднього результату кан-
дидата Руху Чорновола на вибо-
рах 1991 року. З якісь 8 років Рух 
розвалився. Почалася його дегра-
дація.

На задвірках 
Далі все вже нецікаво і сумно. 

Обидві частини колись потужного 
Руху, обидві партії, і НРУ і УНР (не-
вдовзі УНП), опинилится на узбіччі 
суспільно-політичного життя. 

Загалом в УНП пішла більшість 
рухівців. Наприклад, у нас на Чер-
нігівщині — добрих 70 чи й 80 від-
сотків. І тут Народному Руху, тому, 
старому, «істинному», довелося по-
хапцем відновлювати структури. 
Втім, істинними рухівцями вва-
жали себе і прихильники «весни 
оновлення» — члени УНП. Просто, 
як заявляли, маневрами кучмин-
ської Феміди у них було відібрано 
назву, бренд Руху.

Дійсно, УНП була більшою, ніж 
НРУ, краще фінансованою. Втім, 
в політичному плані цю абревіа-
туру партії — УНП інколи зневаж-
ливо розшифровували, як «Ула-
мок на підтанцьовках». Щоправда, 
не кращою була і партія НРУ. Хоч 
обидві партії ще проводили з̀ їзди, 
обирали й переобрали керівни-
цтво, але в головному для партій 
— участі у виборах, і загальнодер-
жавних, і місцевих — результати 
ставати все більш сумними. 

На парламентських виборах 
2002 року обидві партії увійшли 
у виборчий блок «Наша Україна», 
який очолив майбутній президент 
Віктор Ющенко. Їх представники 
пройшли у парламент, де невдовзі, 
депутати від УНП спокійно вийшли 
з фракції «Нашої України» (тоді це 
було можливе) і утворили свою 
фракцію, останню свою в Раді.

У 2003 році головою партії був 
обраний ще один колишній міністр 
закордонних справ Борис Тара-
сюк, котрий теж ніколи особливо 
не був помітний як рухівець. 

На парламентські вибори 
2006 року Народний Рух знову пі-
шов у складі призидентського Бло-
ку «Наша Україна», і скількись ру-
хівців «пролізли» у Раду. УНП пішла 
на вибори 2006 року сама і оста-
точно «пролетіла» повз парламент. 

Обидві частини колишнього 
Руху все більше дрібніли. Досить 
сказати, що у нас на Ченігівщині 
УНП давно вже не мала жодного 
депутата у обласній раді, міській 
раді Чернігова, і лічені одиниці у 
райрадах.

Жалюгідною стала участь УНП 
у виборах Президента 2010 року. 
Переважна більшість рядових 
партійців була проти балотування 
голови партії Юрія Костенка, на-
зивали це обслуговуванням по-
тужних кандидатів, може, навіть 
і Януковича, майбутнього пере-
можця виборів. Керівництво пар-

тії вирішило інакше. Виходить, го-
лос її членів був близьким до нуля. 
Костенко набрав жалюгідні 0,2 % 
голосів, що у 10 разів (!) менше, 
ніж навіть у 1999-му. 

В такій ситуації рядові чле-
ни обох партій все настійливі-
ше вимагали від своїх «вождів» 
об’єднання Руху. 

У грудні 2012 року Борис Та-
расюк подав у відставку з голови 
НРУ. Новим головою партії був об-
раний Василь Куйбіда, цього разу 
— давній рухівець, свого часу — 
мер Львова і міністр уряду.

Об'єднатися двом партіям чи-
сто механічно не давало законо-
давство. Вихід був лише у при-
єднанні, за суттю — влитті, од-
ної партії в іншу. Якої в яку? Ось 
було непросте питання. З одного 
боку, УНП була більшою, структу-
рованішою, більш фінансованою. 
З іншого, саме НРУ юридично був 
тим таки колишнім Рухом. Врешті, 
було вирішено, що саме УНП при-
єднується до Народного Руху, і 
об'єднана партія й далі називати-
меться — Народний Рух України.

19 травня 2013 року і відбу-
лоя це об`єднання. Спершу прой-
шов останній з’їзд УНП, який ухва-
лив об'єднатися з НРУ. Потім по-
зачерговий ХХІІ з’їзд НРУ ухва-
лив аналогічне рішення. Головою 
об'єднаного Руху був обраний той 
таки Василь Куйбіда. Юрій Костен-
ко ще раніше відійшов від керівни-
цтва УНП, а його перший заступ-
ник Іван Заєць, котрий головував 
на ранковому з'їзді УНП, став од-
ним із заступників Куйбіди.

В областях осередки, район-
ні, міські, обласні організації обох 
партій спішно об’єднувалися у 
структури Руху. Наприклад, у нас 
на Чернігівщині це було просто «пе-
релицювання» структур УНП. Ще 
вчора керівник обласної чи міської 
організації очолював їх в УНП, а 
сьогодні, після відповідної конфе-
ренції, очолив структуру НРУ. 

Але все виявилося не так про-
сто. Під час цього процесу онови-
лося керівництво УНП. Головою, 
замість Костенка, був обраний 
бізнесмен Олександр Климен-
ко. Уже в жовтні керівництво УНП 
заявило, що об'єднання партій у 
травні є недійсним, оскільки Мініс-
терство юстиції відмовилося ре-
єструвати це об'єднання в єдину 
партію. Відтак, УНП припиняє про-
цес об`єднання і залишається са-
мостійною.

Весною 2014 року Рух ще взяв 
участь у виборах Президента, 
але результат його голови Куйбі-
ди став прогнозовано мізерним. 
У парламентських виборах 2014 
року Рух взагалі не брав участі!

Втім, у травні 2015 року черго-
вий, уже XXIV з’їзд Руху переобрав 
Куйбіду на голову партії. Але вже у 
травні 2017 року головою НРУ був 
обраний такий собі Віктор Кривен-
ко, знову, як і деякі попередні го-
лови, людина, далека раніше від 
Руху. Про нього нема чого довго 
говорити. Порівняно молодий. Де-
путат парламенту, куди пройшов у 
2014 році за списком партії «Са-
мопоміч». Втім, невдовзі був ви-
ключений з фракції і перейшов  у 
фракцію «Блок Петра Поршенка», 
як було заявлено — за рішеням 
Руху, щоб підкріпити президент-
ську фракцію. Втім, згодом вий-
шов і з неї. 

Попри гучні, ще з осені, заяви 
НРУ про участь у виборах Прези-
дента, його голова лише в остан-
ній момент став одним з понад 
40-а кандидатів. Якоїсь вибор-
чої кампані Рух фактично не веде. 
Результат його кандидата можна, 
врешті, спрогнозувати. 

Щодо того уламка Руху —УНП, 
то не хочеться навіть порпатися на 
сайті Мін'юсту, шукаючи, хто її го-
лова. Ця партійка поповнює той 
наш український партійний цирк 
у більш як 350 партій і партійок. 
Сумно все це. 

…Як було розколото Народний 
Рух — питання відкрите й по сьо-
годні. Що це було? Операція тодіш-
нього владного режиму по нейтра-
лізації опонентів на осінніх прези-
дентських виборах? Нейтралізації 
включно із загибеллю Чорновола, 
у випадкову смерть якого мало хто 
вірить. Чи просто втілення давньої 
тези, що «Сила ворога — у нашій 
слабкості»? Тобто, прояв наших 
традиційних чвар, слабкості так 
званої національної еліти.

Аналізувати все це серйозно 
ось уже 20 років ніхто не хоче. На-
певно, непомітно пройде і ця річ-
ниця зараз. 

Єдине — треба б, попри всі пе-
рипетії, вшанувати в ці дні світлу 
пам'ять видатного українця, патрі-
ота Вячеслава Чорновола. А кра-
щим вшануванням було б — наре-
шті будувати в Україні нормальне 
громадянське суспільство. 

Петро АНТОНЕНКО 

Народний Рух України:
20-річчя розколу і занепаду

20-ті роковини загибелі Вячеслава Чорновола
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Пряма моваДругим і практично рівно-
значним за суспільним резо-
нансом, поряд з гучним коруп-
ційним скандалом з розкра-
данням української армії, обо-
ронних підприємств, в ті ж дні 
кінця лютого стало рішення 
Конституційного суду України 
скасувати статтю 368-2 Кримі-
нального кодексу України «Не-
законне збагачення». Тобто, 
суд визнав її невідповідною на-
шій Конституції. 

Це скасування викликало 
хвилю збурення і подається в 
суспільній думці як мало не бла-
гословення корупції, прояв ко-
румпованості самого КС. Про 
нього зараз загалом не говори-
тимемо, мова про конкретне рі-
шення. 

А масовий ґвалт противни-
ків скасування, в якому тонуть 
нечисленні голоси за цей крок, 
свідчить про дві речі. Перше: 
введенням тої статті було про-
сто імітовано «боротьбу з ко-
рупцією». Друге: цей хор голосів 
свідчить про якесь загальне за-
тьмарення суспільної свідомос-
ті. Що не менш небезпечно, ніж 
сама корупція. А тепер — моти-
вація цих двох суджень. 

Спершу про саму статтю. Її 
було введено парламентом у 
Кримінальний кодекс у 2015 
році. Як було пояснено, і на чому 
наполягає цей хор нині, — на-
чебто на вимогу європейської 
спільноти, зокрема, Євросою-
зу, для очікуваного в подальшо-
му безвізового режиму, а також 
для чергових кредитів Міжна-
родного валютного фонду. Про 
цю аргументацію — нижче. Дру-
га мотивація чисто внутрішня — 
це був перший постмайданний 
період, коли, виконуючи гас-
ла та ідеї Майдану, акцент було 
зроблено саме на «боротьбі з 
корупцією». Безвідмовна теза 
на виконання ідей Майдану, Ре-
волюції Гідності, які передбача-
ли соціальну справедливість, бо 
яка ж це гідність без справедли-
вості, при корупції. Ухвалили. І 
поїхали далі… Куди — побачимо. 

Тепер — сама стаття, яку, до 
речі, далеко не всі громадян чи 
й прочитали. Вона, звичайно, 
стосується посадовців. Адже й 
корупція, а цей термін став чи 
не наймоднішим у суспільстві, 
це, попри словесні викрутаси, 
за суттю є не що інше, як зло-
вживання саме посадовцями 
своєю владою, використання 
посади для особистих цілей. 

Введення статті практично 
співпало з введеним у нас елек-
тронним декларуванням поса-
довцями свої статків, електро-
нним — значить, відкритим, до-
ступним для всіх громадян. От 
це вже дійсно було зроблено 
на вимогу Європи, навіть під її 
тиском. І ось це декларування 
напряму пов’язане зі згаданою 
статтею. Точніше, з вимогою Єв-
ропи про відповідальність за ко-
рупцію. Але не за відповідаль-
ність саме в ухваленому у нас 
форматі цієї статті. Давайте її 
прочитаємо. 

Отже, Кримінальний кодекс 
України, стаття 368-2. Неза-
конне збагачення.

«1. Набуття особою, уповно-
важеною на виконання функцій 
держави або місцевого само-
врядування, у власність активів 
у значному розмірі, законність 
підстав набуття яких не підтвер-

джено доказами, а так само пе-
редача нею таких активів будь-
якій іншій особі — караються 
позбавленням волі на строк до 
двох років з позбавленням пра-
ва обіймати певні посади чи за-
йматися певною діяльністю на 
строк до трьох років з конфіска-
цією майна.»

Це перший і головний пункт 
статті, в якому — вся її суть. На-
ступні пункти, як це є в кодек-
сах, посилюють відповідаль-
ність за статтею за таких-то об-
тяжуючих обставин. 

Ключовий момент цієї статті 
— про статки, «законність під-
став набуття яких не підтвер-
джено доказами».

Ключові питання — як ви-
значити ці статки, тобто що це 
за статки, а також як підтверди-
ти, що вони набуті незаконно. 

Визначення «зайвих» статків 
було впроваджено дуже просто: 
порівнянням доходів посадов-
ця з його витратами. А доходи й 
витрати визначалися — за отим 
самим електронним деклару-
ванням. Одразу слід зазначи-
ти: мова про доходи і витрати 
не лише самого посадовця, а й 
його родини. 

Отже, перше — «зайві стат-
ки» визначили. Простою ариф-
метикою: доход — такий то, ви-
трати більші. Отже, це вже май-
же злочин, принаймні, підозра у 
злочині. Залишилося друге: до-
вести, що ці перевищені витра-
ти над доходами — вкрадене, що 
це — «незаконне збагачення». 

Зайве тут довго говорити, 
що можуть бути десятки ситуа-
цій, коли у людини витрати, ще 
й за такий то період, можуть пе-
ревищити доходи. І це далеко 
не завжди — злочинці, з про-
стої причини: людина, в тому 
числі і посадовець, наприклад, 
роками накопичувала кошти на 
житло.

Але поговоримо про сам 
принцип, як же пропонувало-
ся довести злочин. Довести, 
звичайно, як і загалом у кри-
мінальних справах, має слід-
ство, правоохоронні органи. І 
тут ці органи, загалом суспіль-
ство підштовхували на найпро-
стіший шлях — поставити запи-
тання самому підозрюваному, а 
це вже і юридично підозрюва-
ний, раз проти нього порушено 
кримінальну справу, запитання, 
просте, як двері: «Де взяв?»

І ось тут і виникає головна 
колізія, проблема, власне, че-
рез яку Конституційний суд і 
скасував цю статтю. Споконві-
ку в суспільстві існує поняття 
— презумпція невинуватості. 
Тобто, не можна назвати люди-
ну винною в такому-то злочині, 
злочинцем, поки таке рішення, 
тобто вирок, не виніс суд. 

Однак, у цій дискусії глаша-
таї анульованої статті, а це не 
лише політики і політикани, а до 
них додалися і майстри юридич-
ної казуїстики, заявляють: а ніх-
то ж наперед і не називає люди-
ну злочинцем. Просто, іде роз-
слідування, і треба встановити 
істину, в ході чого людині лише 
«задають запитання».

Але яке ж саме запитання 
задають людині, власне, вима-
гають від неї відповіді? Вима-
гають ось що: доведи що ти не 
вкрав. Тут одразу згадується ві-
домий жарт, втім, часом дово-
лі сумний. Від тебе вимагають 

довести, що ти — не верблюд. 
Тобто, ще ніхто не довів, що ти 
верблюд, але маєш довести, що 
не верблюд. Ще ніхто не довів, 
що ти вкрав, але доводь, що не 
вкрав. 

А якщо перевести це в юри-
дичну площину, то згадаймо і ще 
одне цивілізоване положення 
нашого законодавства: людина 
може, має право взагалі не від-
повідати на подібні запитання 
слідства. Особливо якщо це сто-
сується її особисто або її рідних. 
Взагалі не відповідати, коли лю-
дина вважає, що це може за-
шкодити йому і близьким. Тобто, 
слідство може скільки завгодно 
задавати людині такі запитан-
ня, але може не отримати жод-
ної відповіді.

Однак, як же тоді карати за 
дійсно незаконне збагачення, 
тобто корупцію? А інакше, ніж 
примітивною вимогою до люди-
ни, щоб довела, що вона — не 
верблюд. Корупцію зобов’язані 
довести самі ж правоохоронні 
органи. І давайте замінимо мод-
не слівце «корупція» простими 
і давно зрозумілими терміна-
ми — крадіжка, афери, врешті, 
якщо стосовно посадовців, — 
хабар, зловживання службовим 
становищем. Давно відомі в за-
конодавстві злочини, навіть при 
модних нині словесних викрута-
сах. Наприклад, останнім часом 
замість простого і чіткого по-
няття «хабар» чомусь вживаєть-
ся кучерявий вислів «отриман-
ня неправомірної вигоди». Та ха-
бар, хабарник!

Але якщо це давно відомі 
злочини, то в чому ж сенс якоїсь 
«спеціальної» статті на кшталт 
тієї скасованої. Якщо в кримі-
нальному законодавстві дав-
но існують статті щодо всіх тих і 
багатьох подібних злочинів, ви-
кривайте і карайте. 

Тепер повернімося до по-
чатку публікації, про мотивацію 
ухвалення цієї статті. Почнімо з 
міжнародного фактору. І тут чис-
тим лукавством є те, що МВФ і 
Євросоюз вимагали від нас вве-
дення саме такої статті в кодекс і 
саме в такому варіанті. Ну, щодо 
МВФ, то це взагалі окреме пи-
тання — скільки його ще наби-
рати кредитів? Але якщо так уже 
хочеться, рятуючи убогу економі-
ку і соціальну сферу, то нащо го-
ворити, що МВФ диктує нам усе 
на світі. Скажімо, коли постійно 
підвищують комунальні тарифи, 
то це, мовляв, вимога МВФ для 
нових кредитів. Та нема такої ви-
моги, і це давно відомо. Є інша і 
резонна вимога валютного фон-
ду: зробити збалансований дер-
жавний бюджет. Щоб його ви-
трати не перевищували доходи. 
А у нас — дефіцитний бюджет, 
витрати більші доходів. До речі, 
задля гумору, може тоді й держа-
ву загалом звинуватити у «неза-
конному збагаченні»? 

Збалансований бюджет — 
ось вимога. А як це зробити — 
наш клопіт. Чи примітивним під-
вищенням тарифів «до їх собі-
вартості», чи нормальною еко-
номікою, тим же припиненням 
шаленої корупції. 

Те ж і щодо вимог Євросою-
зу, який вимагає від нас бороть-
би з корупцією, але не пише нам 
статті кодексів і законів. 

І нарешті — про дієвість тої 
статті кодексу, про яку її глаша-
таї торочать, як про могутній за-

сіб боротьби з корупцією, а ану-
лювання її, мовляв, анулює і цю 
боротьбу. Але напевне, ці гла-
шатаї насправді знають про іс-
тинну вартість тієї статті. 

То ж процитуймо розміще-
ну в Інтернет-газеті «Українська 
правда» 11 березня статтю «Як 
побудувати дієвий механізм 
покарання за незаконне зба-
гачення», автор якої — Ігор По-
пов, депутат Верховної Ради, 
заступник голови парламент-
ського Комітету з питань запо-
бігання і протидії корупції. Уже 
її перший абзац говорить бага-
то що, ось він. 

«Під час виборчої кампанії є 
спокуса вирішити проблему не-
законного збагачення швидко 
і політично. Проте, ця пробле-
ма є комплексною, і точкове 
прийняття нової редакції статті 
Кримінального Кодексу – може 
повторити стару помилку. Адже, 
проблемою є насправді не рі-
шення Конституційного Суду про 
скасування статті 368-2. Про-
блемою було формулювання 
статті, а також те, що Верховна 
Рада відмовлялася редагувати 
зміст цієї статті протягом 4 ро-
ків. Юридичні недоліки скасова-
ної статті були очевидні, і саме 
на них вказав у своєму рішен-
ні Конституційний Суд. Проте, 
«мертвість» статті була підтвер-
джена і практикою її застосу-
вання. За 4 роки – жодного ви-
року, лише 4 обвинувальні акти 
скеровано до суду, а більше по-
ловини відкритих кримінальних 
проваджень – потім було за-
крито. По цій статті можна було 
досить легко «кошмарити» поса-
довця, проте майже неможли-
во – притягнути до відповідаль-
ності. Тому 65 проваджень, які 
зараз будуть закриті, на жаль, і 
так були би закриті за відсутніс-
тю доказів чи складу злочину.»

Отже, абсолютно мертва 
стаття, і парламент за 4 роки не 
спромігся змінити її, щоб зроби-
ти діючою. Далі автор пропонує 
реальні, а не штучні шляхи бо-
ротьби з корупцією. Зреагували 
і парламентарі. Вже посипалися 
законопроекти на цю тему, про 
«незаконне збагачення», на 6 
березня їх зареєстровано аж 6. 
Але ось, наприклад, законопро-
ект, який подав відомий журна-
ліст, депутат Мустафа Наєм. За 
суттю — перелицьована скасо-
вана стаття, з тож ж вимогою до-
водити, що ти — «не верблюд».

А тепер повернімося до 
озвучених на початку висновків 
з цього резонансного сканда-
лу. Перший – суспільство інко-
ли впадає в колективний гіпноз, 
наче не помічаючи очевидних 
речей. Причина гіпнозу — ко-
лективне навіювання, як прави-
ло, спеціальне, спрямоване на 
благодатний грунт. Грунт цей — 
зовсім не така вже велика поін-
формованість наших громадян, 
як декому здається при пошире-
ності преси, телебачення, радіо, 
інтернету. Бо їх же можна і вміло 
використати і для маніпуляції. 

Другий висновок: всі остан-
ні роки відбувається величезна 
імітації «боротьби з корупцією». 
Чергове підтвердження — зга-
даний скандал в оборонпромі. 
І цю тезу саме про імітацію не-
хай підтвердить ще одна пряма 
мова, подана нижче, — зі статті 
Ігоря Луценка,теж депутата пар-
ламенту. 

Петро АНТОНЕНКО 

«Незаконне збагачення» як параліч нашої Феміди
Ігор ЛУЦЕНКО, 
народний депутат України, член 
комітету з питань запобігання 
і протидії корупції

Підсумки 
свинарчукгейта. 

Що робити 
з НАБУ і САП?
Для багатьох стало несподіванкою 

викриття того факту, що НАБУ є такою 
ж ланкою в харчовій піраміді україн-
ської корупції, як Генпрокуратура, СБУ 
та фіскальні органи.

Що ж, добре, що громадськість по-
чинає усвідомлювати те, про що осо-
бисто я, як член профільного комітету 
ВР, говорю впродовж останніх трьох 
років.

Вдумайтеся в цю цифру: 16 квітня 
виповниться 4 роки (!) з дня призна-
чення Артема Ситника на посаду ди-
ректора НАБУ. Прописом – ЧОТИРИ 
роки. І ЖОДНОГО засудженого висо-
копосадовця.

Більш того, ці чотири роки НАБУ за-
мість того, щоби руйнувати корупційні 
схеми на вищих щаблях влади й вдяга-
ти наручники на міністрів та інших дер-
жавних службовців категорії А, полю-
вало на голів селищних рад, суддів ни-
зової ланки, викритих СБУ на дрібних 
хабарах, а то й займалось просто про-
вокацією злочинів – саме вигадувало 
неіснуючі злочини, намагалось втяг-
нути в них сторонніх людей і потім з 
пафосом звітувало про трудові успіхи.

Час підвести риску й визнати, що 
створення Національного антикоруп-
ційного бюро України було помилкою, 
яка дорого обійшлась суспільству. Час 
сказати: награлися і досить. З коруп-
ційними проявами треба боротись не 
шляхом створення нових чиновниць-
ких посад з захмарними зарплатами, 
а шляхом усування причини корупції, 
тобто шляхом нагляду за дотриманням 
законності суб'єктами владних повно-
важень.

Реорганізувати діяльність НАБУ і 
САП можна лише в один спосіб – лік-
відувавши ці непотрібні органи з на-
правленням коштів, що вивільняться, 
на фінансування ДБР, яке й має роз-
слідувати справи, що зараз підслідні 
НАБУ.

По-друге, треба покарати керівни-
ків НАБУ та САП, викритих у службовій 
недбалості, зловживаннях а то й від-
вертому хабарництві. За останні три 
роки була опублікована колосальна 
кількість матеріалів стосовно зловжи-
вань керівництва НАБУ та САП – аж до 
секретних документів НАБУ, що місти-
лись на втраченій флешці. 

Українська правда, 12. 02. 2019.

Довідково. НАБУ — Національ-
не антикорупційне бюро України. 
САП — Спеціалізована антикоруп-
ційна прокуратура Генпрокуратури. 
ДБР — створене недавно Державне 
бюро розслідувань. «Свинарчукгейт» 
— так уже назвали корупційний скан-
дал в «Укроборонпромі» з розкрадан-
ням української армії, в який замішані 
і правоохоронці. Аналогія —з відомим 
політичним скандалом у США 70-х ро-
ків «Уотергейт», що завершився імпіч-
ментом, відставкою Президента Нік-
сона. А Свинарчук — це попереднє 
прізвище головного фігуранта скан-
далу Олега Гладковського, котрий сво-
го часу поміняв те перше прізвище на 
«Гладковський».
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Євросоюз 
перейде на літній час 
з 2021 року
Європарламент підтримав 

припинення зміни літнього часу 
на зимовий з 2021 року. Плану-
ється змінити час в останню неді-
лю березня 2021 року востаннє 
для країн, що погодились перейти 
на постійний літній час. Країни, які 
вважають за краще зберігати свій 
стандартний час, можуть зміни-
ти час востаннє в останню неділю 
жовтня 2021 року.

У 2018 році в Євросоюзі про-
вели громадські слухання щодо 
припинення змін часу, у якому 84% 
опитаних висловились проти по-
стійного переведення годинника.

У Польщі за 
допомогою смартфонів 
підрахували точну 
кількість українців 
Фактичну кількість громадян 

України, які живуть у Польщі, вста-
новити непросто. Точні дані відсут-
ні як в уряді, так і в управлінні со-
ціального страхування. Дані про 
кількість виданих дозволів на ро-
боту або постійне проживання, 
страхові внески не дають повної 
інформації про кількість українців 
у Польщі.

У цій ситуації джерелом інфор-
мації стали смартфони, які вико-
ристовують громадяни України. 
Компанія «Selectivv», яка вивчає 
звички і поведінку власників те-
лефонів, має дані, які допомогли 
це визначити. Для того щоб пере-
конатися, що телефон, швидше за 
все, належить українцю, досить 
знати, що картка належить одному 
з польських операторів, пристрій 
налаштований на українську або 
російську мову і хоча б раз на рік 
приєднується до українських стіль-
никових мереж.

За цими підрахунками, в сусід-
ній державі станом на січень пере-
бувало 1,27 млн наших громадян.

Українець Дмитро 
Підручний став 
чемпіоном світу 
з біатлону
27-річний тернополянин Дми-

тро Підручний уперше за історію 
українського чоловічого біатлону 
став чемпіоном світу. Під час гон-
ки 10 березня Дмитро обігнав пе-
реможця Кубка світу-2019 Йоган-
неса Бйо із Норвегії.

Кожна п’ята українка 
приховує ім’я 
батька дитини
В Україні майже кожна п’ята 

дитина залишається офіційно без 
батька. Як пояснив міністр юсти-
ції Павло Петренко, мами не впи-
сують ім’я другого з батьків у сві-
доцтво про народження в 20% ви-
падків.

Всього в країні приблизно 3 
мільйони дітей живуть у неповних 
сім’ях. Причому 550 тисяч з них за-
лишаються «жертвами економіч-
ного насильства» – коли один з 
батьків забув про сплату алімен-
тів. За словами Петренка, завдяки 
пакету законів Мін’юсту, протягом 
року вдалося стягнути з боржни-
ків по аліментах понад 4 мільярди 
гривень.

Українська громада південно-західної Фло-
риди (США) величаво відзначила 205-ті рокови-
ни геніального поета України Тараса Шевчен-
ка концертом класичної української музики, яку 
блискуче виконали сестри Наталя і Ольга Пасіч-
ник. Вони прилетіли з Європи, щоб гідно звелича-
ти пам’ять невмирущого Поета. Концерт відбувся 
в Українському Релігійному Осередку ім. св. Ан-
дрія в Норт Порті.

Наталя Пасічник, піаністка Королівської 
Академії Музики в Стокгольмі, давала короткий 
вступ до музичних композицій, які вона і Оля ви-
конували, та розповідала про українських ком-
позиторів, які створили ті шедеври (М. Лисенко, 
Я. Степовий, Д. Бонковський, М. Скорик, В. Ко-
сенко, М. Колеса)

Оля Пасічник, солістка Варшавської опери, з 
великим почуттям передавала зміст пісень, які 
вона співала своїм чудовим, сильним сопрано.

Наталя Пасічник започаткувала програму 
Сонатою М. Березовського, українського компо-
зитора, якого ставлять на рівні з Моцартом. По-
тім були «Українська Рапсодія: Думка-Шумка» М. 
Лисенка та в’язанка коломийок М. Колеси.

Ольга Пасічник чудово виконала пісні на сло-
ва Шевченка «Садок вишневий коло хати», «Мені 

однаково», «Ой три шляхи широкії», «Нащо мені 
чорні брови», «Якби мені черевички», а також на 
слова Лесі Українки — «Стояла я і слухала весну», 
пісні «Як на небі зіроньки», «Вони стояли мовчки» 
та «Сумний я» на музику В. Косенка.

На закінчення непересічної програми Ната-
ля і Ольга Пасічник виконали три пісні на музику 
М. Лисенка. 

Приємною несподіванкою вечора був виступ 
Назара, сина Олі Пасічник, який навчається грі 
на скрипці у Музичній академії в Бельгії. Святоч-
ний вечір закінчився «Заповітом» Шевченка. Ау-
диторія, стоячи, дякувала виконавцям за чудо-
вий вечір в честь Тараса Шевченка. 

Було надзвичайно приємно мати таких ви-
значних виконавців, як піаністка Наталя Пасіч-
ник, яка концертувала в Європі, США, Японії, 
Аргентині, брала участь у багатьох міжнародних 
фестивалях. Також Наталя навчає грі на форте-
піано і є членом міжнародних журі. А Оля Пасіч-
ник виступала у головних ролях багатьох опер у 
славних театрах Європи, Австралії, Канади, Япо-
нії та США. Отримала багато нагород і має понад 
50 дисків.

Щира подяка за великий успіх концерту на-
лежить членам Громадського Комітету півден-

но-західної Флориди, а особливо Юлії та Сергієві 
Лопанчук, Нелі Лехман, Нусі Мацілинській, Бог-
данові Боднаруку, Лесі Попель, Ліді Білоус, Ромі 
Гуран, Галі і Вікторові Лісничим, Дарії і Євгенові 
Томашоским, Богданові Гурану та Христі Чайков-
ській (фото).

Віра БОДНАРУК, 
Голова Громадського Комітету Норт Порт, 

Флорида

Рушники козацьких 
земель України — 

на виставці
У залі виставок бібліотеки Консис-

торії Української православної церк-
ви США у Сомерсеті (штат Нью-Джерзі) 
відкрилася виставка «Рушники ко-
зацьких земель України», яку підготу-
вали Український історично-культур-
ний центр та колекціонери Юрій Мі-
щенко й Наталя Павленко. Виставку 
доповнили ікони з постійної колекції 
Музею ім. Патріарха Мстислава.

У залі представили 100 рушників 
ручної роботи з України, зокрема Пол-
тавщини, Черкащини, Київщини, Чер-
нігівщини, Слобожанщини. Про рушни-
ки розповідає брошура, видана до ви-
ставки. 

Театр розповідає про 
видатних українців

У школі українознавства «Рідна 
школа», що в м. Пассейк (штат Нью-
Джерзі), діє створений учнями й учи-
телями «Малий театр». У лютому він 
розпочав цікавий конкурс «Славетні 
українці», в рамках якого кожен клас 
підготував театралізовану розповідь 
про когось з таких українців. Зокрема, 
розповіли про Миколу Леонтовича, Ка-
терину Білокур, Квітку Цісик, Ліну Кос-
тенко, Володимира Івасюка.

В ООН визнали 
захоплених Росією 

українських моряків 
військовополоненими

Українські моряки, захопле-
ні ФСБ Росії біля берегів анексо-
ваного Криму, є військовополо-
неними. Про це мовиться у до-
повіді Управління верховного 
комісара ООН з прав людини.

В ООН наголосили, що за-
тримані моряки потрапляють 
як полонені під дію Женевської 
конвенції. Це означає, що на 
моряків заборонено чинити 
тиск, залякувати і відмовляти в 
необхідній медичній допомозі.

Джо Байден готовий 
вступити в 

президентські перегони 
Колишній віце-президент 

США, демократ Джо Байден го-
товий взяти участь у президент-
ських виборах 2020 року. Впро-
довж останніх тижнів 76-річ-
ний політик здійснив кроки для 
майбутніх перегонів, підтримки 
з боку демократичних донорів, 
законодавців та інших членів 
його політичного кола.

Величавий концерт в честь Тараса Шевченка 

Неля Лехман, Нуся Мацілинська, Віра 
Боднарук, Наталя Пасічник, Ольга Пасічник, 

Богдан Боднарук 

Шевченка 
вшанували у Чикаго

У катедральній школі Св. Миколая в Чика-
ґо пройшов святковий концерт, присвячений 
205-й річниці від дня народження Тараса Шев-
ченка. Взяли участь дитячі колективи, ансамб-
лі українського танцю, учні місцевих шкіл укра-
їнознавства.

8 березня українська громада відзначи-
ла річницю в Українському національному му-
зеї Чикаґо. Присутні почули яскраву деклама-
цію поезії Кобзаря англійською мовою власно-
го перекладу у виконанні голови бюро «Голосу 
Америки» Петра Фединського. Вірші звучали 
під акомпанемент українського бандуриста Та-
раса Яницького.

У столиці Польщі Варшаві 
вшанували пам'ять Кобзаря 

Представники українського посольства та 
діаспори прийшли до пам'ятника Тарасу Шев-
ченку з його портретами, прапорами і квітами.

Голова Об'єднання українців у Поль-
щі Петро Тима підкреслив, що після появи 
пам'ятника Кобзареві у Варшаві у 2002 році 
поляки почали сприймати Шевченка не лише 
як одного з поетів, але і як феномен української 
культури, літератури та історії.

Пам'ятник Шевченку посідає важливе міс-
це на карті міста для українців Варшави. Тут 
часто збиралися вони під час Майдану, а за-
раз проводять акції на підтримку українських 
політв'язнів.

Злучений український 
американський допомоговий 

комітет відзначає 75-ліття
На другому конґресі Українського конґресового коміте-

ту Америки 22 січня 1944 року у Філадельфії, при порозумін-
ні з Українським народним союзом, Союзом українців католи-
ків «Провидіння» й Народною поміччю, було ухвалено створи-
ти гуманітарно-допомогову організацію, яка мала допомагати 
українським біженцям під час і після Другої світової війни. Ініці-
ативний комітет скликали 20 червня 1944-го в Нью-Йорку і на 
ньому обрали першу управу ЗУАДК. Комітет допоміг пересели-
ти понад 70 тис. біженців із повоєнних таборів до США.

ЗУАДК пристосовує свої програми до ситуацій, в яких пере-
бувають наші брати і сестри, а українська громада США розу-
міє, що постійна допомогова організація, яка може швидко від-
гукнутися на потреби українців у світі, потрібна, тому щедро її 
матеріально підтримує.

Українська громада подякувала 
Канаді за підтримку України

Громада висловлює вдячність канадському уряду за трива-
лу допомогу Україні. Про це заявила президент Конгресу укра-
їнців Канади Олександра Хичій. Вона також привітала призна-
чення головою канадської спостережної місії за виборами в 
Україні колишнього глави МЗС Канади Ллойда Аксворсі.

Канада направила до України близько 150 спостерігачів 
за виборами, третина з яких перебуватиме в Україні протягом 
кількох місяців на довготерміновій місії. Загалом же на під-
тримку українських виборів Канада витратить 25 млн дол.

Аксворсі був міністром закордонних справ Канади з 1996 
по 2000 рр. Окрім цього, у різний період обіймав посади міні-
стра транспорту, праці, працевлештування та імміграції країни.

Російських активістів арештували 
за організацію акції «похорону Путіна»

12 березня міський суд Набережних Човнів заарештував 37-річного місцевого ак-
тивіста, скульптора Каріма Ямадаєва на 28 діб за акцію з «похоронами» президента Ро-
сії Володимира Путіна. Ямадаєва визнали винним за ч.8 ст.20.2 КоАП РФ — повторне 
порушення встановленого порядку організації або проведення публічної акції. 10 бе-
резня активіста затримали за проведення акції з розміщенням «могили» президента Ро-
сії в Набережних Човнах. Він і його товариш Микола Пересєдов встановили металеву 
огорожу і «надгробний пам’ятник» із зображенням глави держави, роками його наро-
дження і «смерті»: 1952 — 2019. Пересєдова також ув’язнили, правда на 6 діб. 

«Путін поховав вільний інтернет — жителі Набережних Човнів поховали Путіна», пояс-
нили свою акцію організатори. Вони заявили, що це знак протесту проти нового закону, 
який ініціювала правляча партія «Єдина Росія». Скандальний законопроект, згідно з яким 
користувачам зможуть відключати інтернет, буде обмежувати права і свободи громадян.

В Україні 290 об’єктів ще 
названі на честь Суворова 

290 назви географічних об’єктів у нас 
присвячені полководцю Російської імпе-
рії Олександру Суворову, зазначив голова 
Українського інституту національної пам'яті 
Володимир В'ятрович. «Очевидно, є й інші ді-
ячі російської історії, які пов’язані безпосе-
редньо зі становленням Російської імперії, 
ліквідацією української державності, котрі 
тим чи іншим чином увічненні у пам’ятниках 
чи українській топоніміці».

За словами В'ятровича, анексія Кри-
му та війна на Донбасі загострили необ-
хідність позбавлення від російсько-імпер-
ської спадщини.

20-річчя вступу до НАТО
12 березня у Празі президенти Поль-

щі, Угорщини, Чехії та Словаччини уро-
чисто відзначили 20-річницю розширен-
ня НАТО на Схід. 12 березня 1999 року 
Польща, Угорщина і Чехія офіційно ста-
ли членами Північноатлантичного альян-
су. Словаччина приєдналася до НАТО в 
2004 році.

 «Вступ Польщі в структури НАТО 20 
років тому не тільки забезпечив нам вій-
ськову безпеку, а й дозволив остаточ-
но відсікти посткомуністичну пуповину. 
Польща стала членом Альянсу, який бе-
реже мир на землі», написав прем'єр 
Польщі Матеуш Моравецький.

Манафорту дали 
7 з половиною 

років тюрми
Суд у США спершу дав ко-

лишньому політтехнологу Пар-
тії регіонів і керівнику виборчої 
кампанії Дональда Трампа Полу 
Манафорту 3,9 років в'язниці за 
шахрайство. Свій вирок Окруж-
ний суд штату Вірджинія оголо-
сив 7 березня.

Президент США Дональд 
Трамп підкреслив, що суд не 
пов'язав вирок зі змовою з ро-
сіянами.

13 березня суд у Вашинг-
тоні додатково засудив Мана-
форта ще до понад 3,5 років 
ув'язнення. Враховуючи попере-
дній вирок, загалом йому дали 
понад 7 з половиною років.

Вироки 69-річному Мана-
форту винесено за порушення 
банківського законодавства, 
приховуванням рахунків в іно-
земних банках, несплату подат-
ків на мільйони доларів доходів, 
отриманих від роботи політтех-
нологом з українськими політи-
ками, у першу чергу – з оточення 
екс-президента України Віктора 
Януковича. 
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Калейдоскоп
У Парижі помер 
онук адмірала 
Колчака 
Джазовий музикант Олександр 

Колчак, дід-тезка якого був одним 
з кращих воєначальників білого 
руху в Росії, помер на 86-му році. 
Олександр Колчак-молодший на-
родився в Парижі. Його бабуся піс-
ля розстрілу чоловіка врятувалася 
за кордоном.

Іспанський 
«Робін Гуд»: 
селяни отримали 
конверти зі 100 євро
На півночі Іспанії приблизно 15 

жителів невеликого села Вільяр-
рамель отримали від анонімного 
адресанта конверти зі 100 євро 
всередині. Жителі дивуються, чому 
їм прислали гроші, і ким є благодій-
ник. При цьому, між одержувача-
ми чогось спільного мало. Це вдо-
ва, яка живе зі своїм сином, пари з 
маленькими дітьми, літні пари, по-
дружжя середнього віку без дітей.

Гроші виявилися справжніми. 
Поліція не розслідує інцидент, бо 
складу злочину немає.

Великий піст: 
чоловік планує 
прожити на пиві 
46 днів
Американець Дел Холл пла-

нує весь Великий піст харчувати-
ся тільки пивом. Він стверджує, що 
на це його надихнули монахи, які в 
1600-х роках постились таким чи-
ном і пили тільки темне пиво. Дел 
вирішив пити різні сорти. Він гово-
рить, що друзі називають його ди-
ваком, але хоче довести, що це ре-
ально. «Я ветеран, і був найкращим 
у своєму взводі. Пробігав марафон 
у 42 кілометри, ставив перед со-
бою багато викликів, але цей осо-
бливо складний».

Чотирилапі крадії
Щур поцупив діаманти. Влас-

ник ювелірного магазину в Індії пе-
реглянув записи камер спостере-
ження після пропажі прикрас з діа-
мантами. Камери зафіксували, що 
злодій — щур, який потрапив у ма-
газин через стелю. Діамантів так і 
не знайшли. 

У Великобританії кіт крав гро-
ші та інше і приносив господині. Кіт 
на прізвисько Тео вкрав гроші у сусі-
да і приніс додому. Господиня вось-
мирічного Тео виявила вдома па-
кет, в якому лежали гроші і записка 
з адресою їх власника. Як виявило-
ся, прогулюючись біля сусідського 
будинку, кіт потяг згорток з гроши-
ма, що призначалися для молочни-
ка. Господиня кота повернула гроші. 
Сусід сприйняв пригоду спокійно і з 
гумором. 

У 2013 році кота зловили на 
крадіжці різдвяних іграшок. Через 
пару років він вкрав у сусідів цілу 
купу м'яких іграшок. Завдяки своїй 
поведінці Тео безліч разів ставав 
героєм місцевих ЗМІ.

Мавпа обікрала ювелірний 
магазин. Камери спостережен-
ня в індійському ювелірному мага-
зині зафіксували таке. Хитра мав-
па закинула всередину магазину 
шматочок фрукта. Поки увага спів-
робітників була прикута до фрук-
та, мавпа проникла в приміщення. 
Продавці намагалися чимось при-
гостити гостю, але їй потрібна була 
зовсім не їжа. Близько 20 хвилин 
мавпа сиділа в магазині, а після 
відкрила ящик прилавка і вкрала 
звідти 10000 рупій (приблизно 150 
доларів). Хитромудру злодійку спій-
мати не вдалося. 

Американка 
виграла $10 тисяч, 

бо прочитала дрібний текст 
в договорі страхування

Жителька штату Джорджія виграла 10 
тисяч доларів лише завдяки тому, що уваж-
но вивчила умови договору про страхування, 
які, як правило, читають далеко не всі.

На останній сторінці договору страхова 
компанія дрібним шрифтом написала: «Якщо 
ви це читаєте, то ви — один з небагатьох на-
ших клієнтів, хто уважно читає угоди». Далі 
була вказана адреса електронної пошти і 
умова — гроші отримає той клієнт, який пер-
шим напише компанії.

В період між тим, коли страхова фірма до-
дала згадку про конкурс у стандартний текст 
угоди, і тим, коли 59-річна Доленан Ендрюс 
її прочитала, пройшло близько доби. За цей 
період компанія встигла оформити понад 70 
договорів, але саме пані Ендрюс виявилася 
першою, хто вивчив умови документу.

Жінка розповіла, що йшлося про страху-
вання подорожі — восени вона разом з дру-
зями планує відвідати Лондон. Коли їй наді-
слали текст угоди — документ на сім сторі-
нок — Ендрюс уважно його вивчила. Вона 
зазначила:«Щоб не пошитися в дурні, треба 
уважно вивчати документи».

Незабаром після того, як Ендрюс надісла-
ла листа страховій компанії, їй передзвонили 
і повідомили, що вона виграла 10 тисяч дола-
рів.

«Ми розуміємо, що насправді більшість 
наших клієнтів не читають угоди, які підпису-
ють, хоч це дуже важливо, — кажуть в страхо-
вій компанії Square Mouth. — Цей конкурс ми 
влаштували якраз для того, аби підкреслити 
важливість вивчення документації від почат-
ку до кінця.»

Відень, столицю Австрії, 
10-ий рік поспіль визнано 

кращим за якістю життя містом світу

Рейтинг найкомфортніших міст щороку скла-
дає американська консалтингова компанія 
Mercer. Враховуються якість соціального серед-
овища, рівень політичної стабільності, культури, 
освіти, міського транспорту. 

Друге місце в рейтингу 2018 року посів 
швейцарський Цюрих. Далі в першій десятці по 
порядку йдуть Ванкувер (Канада), Мюнхен (Ні-
меччина), Окленд (Нова Зеландія), Дюссельдорф 
та Франкфурт (Німеччина), Копенгаген (Данія), 
Женева та Базель (Швейцарія). 

Ось місця ще деяких міст: Париж — 39, Лон-
дон — 41, Нью-Йорк — 44. Київ на 173 місці, за 
ним — Санкт-Петербург, Москва має 167 рядок 
у рейтингу, Мінськ — 188-ий. 

Замикає рейтинг на 231 місці столиця Іраку 
Багдад.

116-річна японка визнана 
найстарішою людиною світу

Японка Кане Танака потрапила в Книгу ре-
кордів Гіннесса як найстаріша людина плане-
ти. Згідно з наявними документами, Кане Тана-
ка народилася 2 січня 1903 року, вона була сьо-
мою дитиною з восьми дітей сім’ї. Зараз живе в 
префектурі Фукуока на південному заході Япо-
нії. У неї четверо власних дітей і одна прийомна .

У Римі дорожчає 
відвідування Колізею

Знаменитий амфітеатр династії римських ім-
ператорів Флавіїв, якому майже 2 тисячоліття, 
— видатна пам'ятка історії, один з найбільш від-
відуваних туристичних об’єктів планети.

Від 1 листопада тариф «Базовий», який до-
зволяє відвідати сам амфітеатр Колізею, Рим-
ський форум і Палатинський пагорб, буде кошту-
вати 16 євро. Зараз ціна — 12 євро. Колізей на 
четвертому місці серед найбільш відвідуваних 
культурних об'єктів світу, але вартість вхідного 
квитка не змінювалася з 2008 року.

11 квітня відвідувачам давньоримського 
комплексу стане доступний тариф «Супер» за ці-
ною 16 євро. Він дозволить побачити Римський 
форум і Палатинский пагорб, а також Палатин-
ський музей, античні будівлі — Будинок першого 
імператора Августа, Будинок його дружини Лівії, 
Палац Флавіїв, Кріптопортик імператора Неро-
на, церкву Санта-Марія-Антиква, Храм Ромула, 
легендарного засновника Риму. 

У 2018 році Колізей в Римі відвідало 7,6 млн 
чоловік. Зростання числа туристів за останні 
два роки склало 9,3%.

Виявлені на горищі 
реліквії зробили 

подружжя мільйонерами
Подружжя з Великобританії знайшло 

на горищі упаковані в старі газети релік-
вії. Вони виявилися частиною скарбів пра-
вителя Королівства Майсур в Індії Тіпу Сул-
тана. Були привезені з його палацу у Вели-
кобританію після поразки правителя від 
англійських військ у 1799 році. У вивезе-
ній колекції була і особиста зброя Султана, 
якою він користувався під час останніх боїв 
з британцями.

А серед виявлених на горищі старовин-
них артефактів — рушниця, чотири мечі, ко-
робочка з горіха і золотий перстень з пе-
чаткою. Вони були вивезені майором То-
масом Хартом, що брав участь у четвертій 
англо-майсурскій війні. Потім перейшли у 
спадок його нащадкам і виявилися на го-
рищі у однієї пари в Беркширі. Нащадки ма-
йора зберігали реліквії багато років, навіть 
не знаючи, що вони коштують мільйони.

Роджер Федерер 
виграв 100-й турнір 

Швейцарський 
тенісист Роджер Фе-
дерер переміг грека 
Стефаноса Ціціпа-
са у фіналі турніру в 
Дубаї (ОАЕ). Цей тур-
нір став сотим, ви-
граним 37-річним 
Федерером за його 
кар'єру в одиночному розряді. Федерера вважа-
ють кращим тенісистом планети ХХІ століття.

Перший турнір підкорився Федереру в 2001 
році в Мілані. Найбагатшим на тріумфи виявився 
2006 рік, він виграв 12 турнірів. З них три — се-
рії Великого шолома: Australian Open, Wimbledon 
і US Open. Федерер — рекордсмен за титулами 
на турнірах Великого шолома, тобто чотирьох 
найбільших турнірах світу, він їх виграв 20 ра-
зів. Тривалий час був першою ракеткою світу, а 
вперше очолив рейтинг 2 лютого 2004 року.

Помер 
Володимир Етуш

У Москві на 97-му році життя помер ві-
домий радянський і російський  актор Воло-
димир Етуш. Володимир Абрамович прожив 
дуже довге творче життя. Десятки років ви-
ступав на сцені академічного театру ім. Вах-
тангова. 

Багато ролей зіграв у кіно. Найбільше 
відомий глядачам по ролі «товариша Саа-
хова» в знаменитій комедії Леоніда Гайдая 
«Кавказька полонянка, знятій понад півсто-
ліття тому. Тут його партнерами були Ната-
лія Варлей, Олександр Дем`яненко, Фрун-
зик Мкртчян , знаменита трійця — Юрій Ні-
кулін, Євген Моргунов, Георгій Віцин. Поміт-
ні ролі актор заграв у фільмах «31 червня» 
— екранізації твору Прістлі (злий чарівник), 
«Іван Васильович змінює професію» (Антон 
Шпак), «Пригоди Буратіно» (Карабас-Бара-
бас).

Етуш також був професором театраль-
ного вузу і підготував цілу плеяду відомих 
акторів театру і кіно.

Суд в Узбекистані 5 березня 
ухвалив перевести в колонію за-
гального режиму дочку першого 
президента країни Гульнару Карі-
мову, раніше засуджену до п'яти 
років обмеження волі. «У зв'язку 
зі злісним порушенням поряд-
ку і умов відбування покарання, 
прийнята ухвала про заміну по-
карання засудженої Г. Карімової 
на позбавлення волі з відбуван-
ням строку в колонії», йдеться в 
повідомленні прокуратури Узбе-
кистану.

Гульнара Карімова — старша 
дочка першого президента Узбекистану Іслама 
Карімова, який керував країною з 1990-го по 
2016 рік. Свого часу вона була помітною осо-
бистістю в Узбекистані, виступала як співач-
ка, дизайнер, деякий час була на дипломатич-
ній роботі — послом її країни в установах ООН 
у Женеві в Швейцарії. Її вважали потенцій-
ною спадкоємицею батька на президентській 
посаді.

Але з 2013 року проти неї почали з'являтися 
звинувачення в незаконних фінансових опера-
ціях, які почали розслідувати в кількох країнах 

Європи, зокрема, в Швеції 
і Швейцарії, також у США і в 
самому Узбекистані. У 2013 
році, ще за життя Іслама Ка-
рімова, вона зникла з публіч-
ного середовища — її фак-
тично взяли в Узбекистані під 
домашній арешт.

Вперше Гульнару Карі-
мову засудили до п'яти років 
обмеження волі у 2015 році, 
визнавши винною в спри-
янні злочинному угрупован-
ню, яке привласнило активи 
держкомпаній.

18 грудня 2017 року Ташкентський облас-
ний суд засудив Карімову до 10 років позбав-
лення волі. Пізніше їй замінили покарання на 
обмеження волі на 5 років. Вона відбувала тер-
мін за місцем проживання дочки Іман.

Але в листопаді 2018 року Карімова само-
вільно покинула місце проживання, порушив-
ши порядок і умови відбування покарання. Та-
кож вона неодноразово використовувала за-
соби зв'язку, включаючи Інтернет, активно 
перешкоджала відшкодуванню завданих нею 
збитків, встановленому у кримінальній справі.

Дочку першого президента Узбекистану 
Гульнару Карімову відправили в колонію
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Цікаві й маловідомі факти

Стародавні мешканці Централь-
ної Італії, яка колись так і називалася 
— Етрурія (сучасна Тоскана), — один 
з найбільш загадкових народів істо-
рії.

У них була писемність, але сучас-
ні вчені зуміли розшифрувати лише 
малу частину їх записів. Їх мова про-
довжує залишатися нерозгаданою. 

Древні етруски. На території 
Етрурії в достатку зустрічалися буді-
вельний камінь, глина, олово, ліс, ву-
гілля. Узбережжя буяло природними 
гаванями. Етруски були добрими мо-
реплавцями і чудово володіли мис-
тецтвом обробки металу. Основою 
багатства служила морська торгівля 
залізом, бронзою та іншими товара-
ми по побережжю Італії та Франції. 

Близько 800 р. до н. е., коли Рим 
ще був скупченням хатин на вершині 
пагорба, етруски вже жили в містах.

Але їхні торговці зіткнулися із за-
пеклою конкуренцією з боку греків 
і фінікійців. Приблизно в 600 р. до 
н. е. греки заснували торгову коло-
нію Массилія (суч. Марсель) на пів-
дні Франції. Завдяки цьому опорному 
пункту, вони змогли взяти під контр-
оль важливий торговий шлях в Цен-

тральну Європу. Для захисту своїх ін-
тересів етруски уклали союз з Кар-
фагеном. 

Етруски володіли усіма передови-
ми технологіями свого часу, будували 
дороги, мости і канали.

У греків вони запозичили алфа-
віт, розписну кераміку та храмову ар-
хітектуру.

У VI ст. до н. е. володіння етрусків 
розширилися на північ і південь від 
їхньої споконвічної області Етрурії. 

12 великих етруських міст 
утворили політичний союз 
– Этруську лігу.

Початки Римської 
республіки. Саме етрусь-
кі царі деякий час прави-
ли в Римі. Останнього царя 
було повалено групою 
римських аристократів у 
510 р. до н. е. — ця дата 
вважається виникненням 
Римської республіки (саме 
місто Рим було засноване 
у 753 році до н. е.)

На початку III ст. до н. 
е. етруски зникли з істо-
ричної сцени, їх поглинув 
політичний вплив Риму.

Римляни запозичили в 
етрусків безліч ідей в області культу-
ри і мистецтва, будівництва, обробки 
металів і військової справи.

Історики впевнені, що етруське 
походження мають ряд слів, ужива-
них і нині: персона, арена, антена (в 
значенні щогла), літера, сервіс (раб, 
слуга).

Етруски були великими любите-
лями музики, особливо гри на флей-
ті. Знаменита римська тога з пурпу-

ровою облямівкою веде свою істо-
рію саме від етрусків. Цей великий 
шматок тканини, як правило, з вов-
ни, з'явився завдяки еволюції від 
прикрашених орнаментом плащів 
етруських вождів. Жінки носили пиш-
ні спідниці і навіть ліфи на шнурівці, 
дуже любили прикраси, як і чоловіки. 

Етрусками був зведений найбіль-
ший іподром Стародавнього Риму 

— Циркус Максимус. За легендою, 
перші змагання з гонок на колісни-
цях були проведені царем Тарквінієм 
Пріском у VI столітті до н.е.

Щодо боїв гладіаторів — ця дав-
ня традиція бере початок з етруської 
культури жертвоприношень, коли по-
лоненим воїнам давали шанс вижи-
ти, замість того, щоб просто принести 
їх у жертву богам.

Початок ери аудіозапису
19 лютого 1878 

знаменитий американ-
ський винахідник Томас 
Едісон запатентував 
прилад для механічно-
го запису і відтворен-
ня звуку, який назвав 
фонограф. Цей вина-
хід став початком ери 
аудіо запису.

Прилад записував 
голкою звук на фользі, 
як поглиблення на ній, і 

його потім можна було відтворити. Фольга розміщувалася на ци-
ліндрі, що обертається при відтворенні звуку.

Публічна демонстрація приладу відразу 
зробила Едісона знаменитим. Багатьом від-
творення звуку здалося чарами.

Сам Едісон був настільки вражений від-
криттям, що сказав:

«Ніколи я ще не був так приголомшений. Я за-
вжди боявся речей, які працюють з першого разу».

Успішні демонстрації апарату відбулися в 
тому ж році в США і в Європі. У 1879 році фоно-
граф продемонстрували і в Росії. Надалі протягом 
40 років Едісон неодноразово удосконалив своє ді-
тище, отримавши ще 80 патентів

Великою заслугою Едісона є те, що він здогадався увічнити 
мову великих людей свого часу, розіславши їм першу партію фо-
нографів.

На думку істориків і лінгвістів, сло-
во «лотерея» походить від франксько-
го «hlot», що значить «жереб». Потім 
воно скоротилося і перетворилося на 
англійське «lot», що значить «частка».

Спеціальні кістки для кидання же-
реба знаходили ще в древніх ассірій-
ських і єгипетських похованнях. У Єв-
ропі офіційна історія лотерей поча-
лася з розіграшу, який влаштувала 
в Брюгге (Бельгія) вдова художника 
Яна Ван Ейка 24 лютого 1466, в 25-
ту річницю смерті чоловіка. Спробува-
ти отримати грошовий приз міг кожен, 
що купив квиток. Збір був призначе-
ний для міських будинків.

Між 1520 і 1532 роками король 
Франції Франциск I дозволив прове-
дення в кількох містах лотереї з метою 
отримання особистих і суспільних до-
ходів.

Першою відомою широкомасш-
табної лотереєю, де виграш виплачу-
вався грошима, вважається так зва-
на «De Lotto de Firenze» у Флоренції в 
1530 році. Успіх її був такий великий, 
що ця практика швидко поширилася 
на інші міста Італії.

Після об'єднання Італії перша на-
ціональна лотерея була організована 
в 1863 році, при цьому проводилися 
регулярні (раз на тиждень) розіграші. 
Метою лотереї був збір грошей для 
держави.

Практично одночасно з появою 
лотерей почалися і зловживання, а 
самі розіграші нерідко були звичай-
ним шахрайством.

У проведенні лотерей були і пози-
тивні моменти. Доходи від них нерід-
ко йшли на благо держави. У Брита-
нії на гроші від лотерей були частко-
во або повністю профінансовані такі 
проекти, як будівництво Британсько-
го музею та ремонт мостів. В Амери-
ці за допомогою лотереї, проведе-
ної Джорджем Вашингтоном, була 
побудована дорога через Камбер-
лендський гірський район. А в Сід-
неї (Австралія) за рахунок податків 
на азартні ігри побудували оперний 
театр.

Проведення лотерей в різних кра-
їнах і в різний час то заборонялося, то 
дозволялося. Так, у США в 1890 році 
президент Гаррісон спільно з конгре-

сом засудив лотереї як «шахрайські й 
аморальні». Однак, як тільки у якоїсь 
держави виникала потреба в термі-
новому поповненні скарбниці, лоте-
реї знову дозволялися.

У російській мові слово «лотерея» 
з'явилося на початку 18 століття. Слі-
дом за словом прийшла в Росію і сама 
лотерея. Почавши з царського двору, 
вона поширювалася усе швидше.

Лотереї влаштовувалися різними 
приватними комітетами, товариства-
ми піклування, притулками. У 1891 
році була проведена державна бла-
годійна лотерея на користь нужден-
ного населення в місцевостях, які по-
страждали від неврожаю. У 1914 році 
відбулася лотерея на користь пора-
нених і хворих воїнів.

Тканина, з якої традиційно ро-
блять джинси, називається «денім», 
що в перекладі з французької озна-
чає «з Німа». Секрет матеріалу поля-
гає в особливому переплетенні ни-
ток: зовнішні нитки фарбують, а вну-
трішні — ні.

Ця особливість дає можливість 
успішно маніпулювати з кольором і 
досягати «елегантною потертості», 
яка так приваблює шанувальників 
стилю. Не дарма гасло джинсових 
штанів багатьох марок звучить при-
близно так: «Чим довше їх носиш, 
тим краще вони виглядають».

Класичний барвник джинсової 

тканини — індиго. Спочатку фарбу 
індиго замішували на попелі. Зрозу-
міло, тканина, пофарбована таким 
чином, завжди коштувала недорого, 
а значить, годилася лише для про-
столюду.

Одна з версій появи словечка 
«джинси» така. Тканина для виготов-
лення робочого одягу (в тому числі 
і денім) вивозилася морем з італій-
ського порту Генуя, в італійській ви-
мові «Дженоа», що співзвучно слову 
«джинси».

Найбільш рання версія появи 
джинсів засвідчена в англійських 
портових книгах XVI століття: до Ве-

ликобританії з Генуї ввозили ткани-
ну, що пізніше отримала назву «де-
нім», шили штани і продавали їх по 
всій Європі під назвою «джейн» або 
«джин».

Інша версія — французька. У 
1750 році такий собі Джон Холкері 
створив «Книгу зразків текстильної 
промисловості Франції», де були опи-
сані і зображені вісім моделей штанів, 
що дуже нагадують сучасні джинси.

Сьогодні вважається, що пер-
шим генієм, якому спало на дум-
ку з'єднати воєдино дешеву міцну 
тканину, зручний демократичний 
фасон і приємний універсальний 
колір, був Леві Страусс, народже-
ний в Баварії у великій єврейській 
родині, а з 1829 року громадянин 
США. У березні 1853 року молодий 
Леві на запрошення сестри Фенні 
та її чоловіка — торговця мануфак-
турою Девіда Штерна — приїхав 
у охоплений золотою лихоманкою 
Сан-Франциско. На прохання шу-
ряка Леві захопив з собою вантаж 
тканини для наметів. 

Добравшись до місця, запо-

взятливий Страусс тут же зрозумів, 
що найбільшою проблемою золото-
шукачів були... штани. Леві здога-
дався пустити в справу привезений 
брезент і замовив місцевому крав-
цю першу партію «комбінезонів без 
верху» (так назвав свій виріб Леві 
Страусс).

У 1872 році кравець з Невади 
Джакоб Девіс, який закуповував на 
фірмі Страусс тканину, надіслав Леві 
лист, де написав про винайдений 
ним оригінальний спосіб пошиття 
штанів: Девіс ставив мідні заклепки 
на місця найбільшого навантаження 
— кути кишень і гульфик. А оскіль-
ки у нього не було грошей, щоб за-
патентувати свій винахід, він запро-
понував зробити це Леві. 20 травня 
1873 року Страусс і Девіс стали во-
лодарями патенту, а їх дітище отри-
мало мідні заклепки і знайомий нам 
п'ятикишеньковий вигляд.

Під час Другої світової війни 
джинси в США набули особливої по-
пулярності. Кажуть навіть, що їх про-
давали тільки тим, хто брав участь у 
військових діях.

У кінці 50-х років на практич-
ність і демократичність робочих 
штанів звернув увагу гуру «бітни-
ків» Джон Озборн. Доповнивши об-
раз «бітників», джинси увійшли в 
молодіжну культуру і стали швидко 
набирати популярності, незважаю-
чи на те, що в них було заборонено 
з'являтися в школах і офісах.

У СРСР вперше побачили джин-
си завдяки VI Всесвітньому фести-
валю молоді і студентів у Москві у 
1957 році. Заморська новинка по-
любилася радянської молоді. Че-
рез деякий час в СРСР з'явилося 
нове поняття «фарцовщик». У 1960 
році спекулянти Рокотов і Файнберг 
отримали вищу міру покарання за 
валютні операції. Торгівля джинса-
ми фігурувала як один з пунктів зви-
нувачення.

На ідеологічний прапор джин-
си перетворилися завдяки руху хіпі, 
які збагатили джинсову моду. У 70-ті 
роки штани стали прикрашати бісе-
ром, стразами, нашивками і вишив-
кою. Ці ідеї і досі залишаються над-
звичайно популярними.

Ці універсальні джинси

Древня історія лотереї

Етруски: загадкова древня цивілізація Європи
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Зліт нацистської партії у довоєнній Німеч-
чині був безпрецедентним: за чотири роки 
вона перетворилася з маргінала в провід-
ну політичну силу держави. Стівен Лаккерт, 
співробітник музею Голокосту у Вашингтоні і 
куратор постійної виставки, присвяченої на-
цистській пропаганді, розповідає, як гітле-
рівцям вдалося нав'язати жителям Німеччи-
ни свої ідеї..

«Я хотів би навести цитату з «Майн 
Кампф» Гітлера про те, що нацизм як рух не 
передбачав мобілізації людей, задоволених 
життям, — каже Лаккерт. — Він був направ-
лено на тих, хто відчуває себе скривдженим 
долею, хто незадоволений і налаштований 
критично відносно існуючої дійсності. І я ду-
маю про те, наскільки цей посил актуальний 
сьогодні, коли стільки людей незадоволе-
ні громадськими інститутами, незадоволені 
статусом-кво. Нацисти у двадцятих роках ми-
нулого століття змогли з успіхом використо-
вувати в своїх політичних цілях гнів і невдо-
волення людей».

 За його словами, протягом існуван-
ня Веймарської демократії з 1918 по 1928 
роки нацистів ніхто не сприймав всерйоз — 
в 1928 році у них було всього 12 місць з 500 

в парламенті Німеччини. Але за чотири роки 
нацистська партія перетворилася з маргіна-
ла в провідну політичну силу держави: в 1930 
році вони отримали 107 місць, а на наступ-
них виборах у 1932 році — вже 230 місць. 

Як же їм це вдалося?
«Вони протиставили себе істеблішменту, 

— пояснює експерт. — Лідер партії Адольф 
Гітлер підносив себе виборцям як людину, 
яка ніколи не займала політичної посади, лю-
дину, що стала громадянином Німеччини не-
задовго до того, як вирішила балотуватися. 
Рух нацистів перетворився в гітлерівський 
рух. Вони зробили своїм символом свасти-
ку. Гітлер придумав цей логотип, з'єднавши 
свастику — древній символ, який можна зна-
йти в багатьох культурах, — з кольорами ім-
перського прапора Німеччини — червоним, 
чорним і білим. Вони використовували мову 
реклами в своїх політичних цілях».

Але головним був, звичайно, не логотип, 
а привабливий посил. «Гітлер запропонував 
людям свободу і хліб, роботу і хліб. Це чудо-
ві гасла, які багатьом припали до душі. Коли 
люди переживають економічні труднощі, 
вони охоче голосують за обіцянки, і ніхто не 
наважиться виступити проти таких ініціатив».

Мільйони німецької молоді приєднали-
ся до гітлерівців задовго до того, як це стало 
обов'язковим.

«Нацисти розуміли важливу роль розваг 
для просування своїх ідей. Взяти, наприклад, 
настільну гру, випущену приватним виробни-
ком у 1938 році. Мета гравців — «набрати» 
якомога більше євреїв, відібравши у них під-
приємства. «Хто набрав» шість євреїв — ви-
грає. А в нижньому кутку ігрової карти напи-
сано — «Відправ їх у Палестину».

Гра відображала головний посил нацис-
тів про те, що всі євреї повинні покинути Ні-
меччину, оскільки вони були «чужим елемен-
том для німецького суспільства». Багато лю-
дей, навіть якщо вони не були антисемітами, 
звикли до антисемітизму і перестали навіть 
помічати його прояви. Вони просто ніяк не 
мали співчуття своїм сусідам.

Гітлерівська пропаганда культивувала 
байдужість і індивідуалізм, успішно викорис-
товуючи головні ідеали німецького суспіль-
ства.

«Гітлер знав, що німці не підтримають ві-
йну з метою захоплення нових територій. Але 
вони підтримають її, якщо мова буде йти про 
захист їх сім'ї. Вони звинувачували євреїв в 

прагненні знищити німців. Вони переконува-
ли людей, що євреї стояли за всіма ворожи-
ми державами, які воювали з Німеччиною. 
У своїй пропаганді нацисти пояснювали лю-
дям, що ті не повинні особисто вбивати сво-
їх сусідів, як це, наприклад, відбувалося піз-
ніше в Руанді. Нацисти говорили своїм гро-
мадянам: вам не потрібно цього робити, до-
звольте державі захистити вас. І людям було 
набагато легше з цим погодитися: я нікого не 
вбивав, я просто не пручався, я просто від-
вернувся від своїх сусідів-євреїв, я не знав, 
що їх уб'ють. Психологічно набагато легше 
прийняти таку позицію».

Наскільки засвоєні уроки минулого?
Чи може повторитися трагедія? Стів Лак-

керт каже, що може. Він навів результати до-
слідження, проведеного вченими Стенфорд-
ського університету. У ньому взяли участь 8 
тисяч студентів і школярів, у тому числі з пре-
стижних університетів. Переважна більшість 
з них виявилися неспроможними відрізнити 
серйозні новини від відвертої фальшивки, 
вкинутої в інтернет з метою пропаганди або 
просто для розваги. Стів Лаккерт вважає це 
серйозною загрозою для демократії.

Сайт «Українське право», 27. 01. 2019.

У 1939 році Агата Крісті опублі-
кувала свій найкращий детектив 
«Десять негренят», який розійшов-
ся по світу накладом понад 100 
млн примірників. Станіслав Ґово-
рухін скористався сюжетом, щоб 
зняти захопливий фільм. Колись 
ми, тамуючи подих, дивилися, як 
зникали мармурові негренята піс-
ля чергового вбивства ізольованих 
на острові 10 злочинців, яких неві-
домий господар, він же суддя, за-
просив до свого замку.

Боротьба за владу у вищому 
керівництві КПРС інколи бувала 
не менш захопливою. Варто зга-
дати долю 10 членів «колективно-
го керівництва», у чиїх руках після 
смерті Іосіфа Сталіна зосередила-
ся влада в тій наддержаві, яка по-
глинула Україну. Всі вони (за винят-
ком останнього) були приречені на 
смерть: один на фізичну, інші на по-
літичну. Всі вони стали жертвами 
створеної Владіміром Лєніним по-
літичної системи.

 

Поява кремлівської 
десятки
Лєнін заклав у створювану ним 

державу дві вертикалі влади, що 
ґрунтувалися на засадах «демо-
кратичного централізму» з абсо-
лютним підпорядкуванням нижчих 
структурних ланок вищим: компар-
тійну і радянську. Конституційна 
радянська вертикаль була пред-
ставницькою та виконавською. 
Вона формувалася на виборах, ре-
зультат яких завчасно визначали 
парткоми відповідної ланки. Ком-
партійна вертикаль мала диктатор-
ські повноваження й регулювалася 
тільки статутом партії більшовиків. 
Тісно сплетена з парткомами допо-
міжна вертикаль державної безпе-
ки була матеріалізованим втілен-
ням диктатури вождів. З приходом 
до влади більшовиків революцій-
ний народ втратив здобутий після 
повалення самодержавства суве-
ренітет, але лєнінська тоталітарна 
держава завдяки подвійній струк-
турі набула вигляду робітничо-се-
лянської федерації вільних і рівно-
правних радянських республік.

 Щоб зрозуміти подальші по-
дії, треба вказати, що не існувало 
жодної статутної різниці в повно-

важеннях Центрального комітету й 
виокремленої з його складу групи 
осіб, які утворили політичне бюро 
і вважалися вождями. Політбюро 
ЦК і ЦК у повному складі станови-
ли один орган, вождистська части-
на якого функціонувала на постій-
ній основі, а вся сукупність членів 
висловлювала свою волю на пле-
нумах, що скликалися за потреби. 
Не володіючи функціями, власти-
вими тільки йому одному, політбю-
ро ЦК здавалося безструктурним 
фантомом, але насправді разом 
із розгалуженим допоміжним апа-
ратом було вершиною у створеній 
Лєніним владній конструкції з двох 
основних та однієї допоміжної вер-
тикалей. Щоб позначити таку осо-
бливість, назву політбюро не варто 
відривати від його основи — Цен-
трального комітету. 

За статутом ЦК був найвищим 
органом партії (відповідно й дер-
жави) у перервах між з’їздами, 
але політбюро узурпувало всі його 
функції в перервах між пленума-
ми. Інакше кажучи, невелика гру-
па членів політбюро ЦК (10 у 1930 
році, 9 у 1940-му, 11 у 1950-му) 
привласнила узурпований у сус-
пільства суверенітет, що дало їй 
змогу контролювати роботу з’їздів 
КПРС і пленумів ЦК, тобто всю дер-
жавну діяльність. Лєнінська кон-
струкція влади не тільки ховалася 
від конституції, а й давала можли-
вість диктатурі вождів (або верхо-
вного вождя, якщо той підпоряд-
ковував собі рівноправних йому за 
статутом членів ЦК і політбюро ЦК) 

ховатися за пустопорожніми термі-
нами «диктатури пролетаріату» та 
«соціалістичної демократії» (після 
побудови комуносоціалізму).

На пленумі Центрального ко-
мітету, обраного в жовтні 1952 
року ХІХ з’їздом КПРС, Сталін пе-
рейменував політбюро на прези-
дію ЦК, розширив її склад до 25 
осіб та утворив позастатутний ор-
ган — бюро президії ЦК у складі 
семи осіб: Іосіфа Сталіна, Лаврен-
тія Берії, Міхаіла Булґаніна, Лаза-
ря Кагановича, Ґєорґія Малєнкова, 
Максима Сабурова і Нікіти Хрущо-
ва. Трохи згодом він додав до спис-
ку Клімєнта Ворошилова (стаж пе-
ребування в політбюро ЦК 29 ро-
ків) і міністра середнього машино-
будування СРСР, одного з творців 
радянської атомної бомби Міхаі-
ла Пєрвухіна. Вячєславу Молотову 
(стаж 29 років) та Анастасу Мікоя-
ну (стаж 19 років) у складі довіре-
них осіб верховного вождя місця 
не знайшлося.

Сталін очолював компартійну 
вертикаль із 1922 року й почував-
ся в секретаріаті ЦК КПРС так упев-
нено, що з 1934-го зняв зі своєї по-
сади приставку «генеральний». До-
магаючись одноосібної влади за-
собами терору, він вивів вертикаль 
державної безпеки з-під впливу 
партійних органів і замкнув її на 
собі. Від 1941-го й до кінця життя 
він виконував і функції голови уря-
ду, тобто замкнув на собі радянську 
вертикаль. Виконавським функці-
ям вождь відводив особливу роль, 
тому що вони давали можливість 

оперативно реагувати на всі вияви 
повсякденного життя. 

Малєнков вважався другою 
людиною в системі влади, будучи 
заступником Сталіна в уряді й се-
кретарем ЦК КПРС. За відсутності 
верховного вождя він головував на 
засіданнях бюро Ради міністрів та 
бюро президії ЦК КПРС. Берія теж 
був заступником голови Ради міні-
стрів, відповідальним за діяльність 
Міністерства державної безпеки та 
Міністерства внутрішніх справ.

1 березня 1953 року Сталін 
знепритомнів, почалася агонія. Від 
2 березня бюро президії ЦК із до-
лученням проігнорованих Сталіним 
Молотова та Мікояна зайнялося 
розподілом владних повноважень. 
В опублікованих тоді офіційних до-
кументах порядок прізвищ наступ-
ників вождя був такий: Малєнков, 
Берія, Молотов, Ворошилов, Хру-
щов, Булґанін, Каганович, Мікоян, 
Сабуров, Пєрвухін. Так явила себе 
світу кремлівська десятка.

 

Поділ повноважень 
між кремлівською 
десяткою
Засідання бюро президії ЦК 

КПРС тривали майже безперерв-
но з 2 по 5 березня. Стенограми 
не велися, але їхня тривалість за-
свідчує, що обговорення було не-
легким. Натомість спільне засі-
дання пленуму ЦК КПРС, Ради мі-
ністрів СРСР і президії Верховної 
Ради СРСР, що почалося о 20-й го-
дині 5 березня, відбулося за 40 хв 
і без суперечок. Важелі влади були 
розподілені ще за живого Сталіна, 
який помер о 21-й год 40 хв.

На спільному засіданні вищих 
органів влади кремлівська десят-
ка легалізувалася, перетворив-
шись на президію ЦК КПРС. Бюро 
президії ЦК було скасоване як по-
застатутний орган. Головою Ради 
міністрів став Малєнков, перши-
ми заступниками голови — Берія, 
Молотов, Булґанін і Каганович. 
МГБ і МВД зливалися в одне Мініс-
терство внутрішніх справ на чолі 
з Берією. Міністром закордонних 
справ став Молотов, військовим 
міністром — Булґанін. На голову 
президії Верховної Ради призна-

чався Ворошилов. Міністерства 
зовнішньої і внутрішньої торгівлі 
об’єднувалися в одне на чолі з Мі-
кояном. Хрущов позбувся посади 
першого секретаря Московського 
комітету партії, щоб зосередитися 
на роботі в ЦК КПРС, але питання 
про голову секретаріату ЦК зали-
шилося невирішеним, оскільки се-
кретарем був Малєнков. Пєрвухін 
і Сабуров затверджувалися на по-
передніх посадах — заступниками 
голови уряду.

Принципове питання про ке-
рівництво двома вертикаля-
ми влади було вирішено за кіль-
ка днів. 14 березня президія ЦК 
КПРС запропонувала Малєнкову 
самому визначити коло своїх по-
вноважень у партійній або радян-
ській системі влади. Маючи перед 
очима приклади Лєніна й Сталіна, 
які очолювали радянську верти-
каль, він залишив за собою поса-
ду голови уряду й звільнив посаду 
секретаря ЦК. І зрозуміло, що при-
пустився помилки, яка визначила 
його подальшу долю. Адже в ство-
реній Лєніним політичній системі 
диктаторськими повноваження-
ми володіла партія. Будучи засно-
вником партії та держави, Лєнін 
не мав конкурентів у партійному 
апараті й міг собі дозволити очо-
лити радянську вертикаль. Сталін 
очолив її, коли здобув контроль 
над секретаріатом ЦК та апара-
том державної безпеки. Тим часом 
Малєнков, залишаючи партійний 
апарат, звільняв чільне місце для 
Хрущова. Посада останнього в се-
кретаріаті ЦК ще лишалася неви-
значеною, але всі інші секретарі 
не могли конкурувати з ним за по-
літичною вагою. Цілком передба-
чувано вересневий (1953) пленум 
ЦК КПРС визнав керівну роль Хру-
щова в секретаріаті призначен-
ням його на посаду першого се-
кретаря.

 
Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ,

доктор історичних наук, 
професор, головний науковий 

співробітник відділу історії 
України 20—30 років ХХ століття 

Інституту історії України 
Національної академії наук України

Тиждень.UA, 9. 12. 2018.
Закінчення в наступному номері. 

Десять негренят у Кремлі

Уроки минулого: як нацисти нав'язали 
жителям Німеччини ідеологію ненависті 
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Підлі війни Росії: 
історія, яка повторюється
Як Москва «гібридно» воювала з Україною

Сучасну російсько-україн-
ську війну на Донбасі назива-
ють гібридною. Можна почути 
навіть такий аргумент: під час 
агресії Росія застосувала не ві-
домі раніше способи та методи, 
до яких українська держава та 
суспільство не були готові.

Це твердження справедливе 
лише наполовину. Україна дійсно не 
була готова, що сусід, який за між-
народними угодами зобов’язався 
визнавати нашу територіальну ці-
лісність, раптом перетвориться на 
агресора. Однак застосовані Мо-
сквою «гібридні» методи агресії не 
нові.

У ХХ столітті їх використовува-
ли у війнах проти інших держав біль-
шовицька Росія, а потім і СРСР. Дві 
своїх перших агресії більшовики 
здійснили саме проти України. І вже 
потім, випробувавши «гібридні еле-
менти» на нашій території та переко-
навшись у їхній дієвості, використа-
ли їх проти інших країн.

Тож пострадянська «демокра-
тична» Росія насправді не вигадала 
майже нічого нового, хіба що трохи 
пристосувала до нових реалій мето-
ди попередників.

І якби деякі військові та політич-
ні керівники Української Народної 
Республіки, котрі майже сто років 
тому так само воювали проти Мо-
скви, опинилися навесні 2014 року 
у Криму та на охопленому війною 
Донбасі, то побачене майже напев-
но викликало б у них стійке відчуття 
дежавю.

Та про все по порядку.
«Історична правда» публікує 

цей матеріал з люб’язного дозволу 
авторів та видання «Збруч».

«...Російській республіці 
довелося допомогти радянізації 

України військовою силою»: 
перша війна радянської Росії 

проти України
Більшовики прийшли до влади у 

Росії внаслідок Жовтневого перево-
роту 1917 року. Одним з перших рі-
шень їхнього уряду – Ради народних 
комісарів – стала «Декларація прав 
народів Росії», у якій проголошува-
лося «право народів Росії на вільне 
самовизначення аж до відділення і 
утворення самостійної держави».

Центральна Рада засудила біль-
шовицький переворот та не визна-
ла Раднарком. Натомість 20 листопа-
да 1917 року прийняла ІІІ Універсал, 
яким проголосила створення Укра-
їнської Народної Республіки у межах 
населених українцями колишніх гу-
берній Російської імперії.

Формально в Універсалі про не-
залежність не йшлося: лише зазна-

чалося про необхідність перетворен-
ня Росії на федерацію «рівних і віль-
них народів», серед яких мала бути 
й Україна. Але водночас Центральна 
Рада проголошувала себе та утворе-
ний нею уряд – Генеральний секрета-
ріат – єдиною легітимною владою на 
всій території УНР до скликання Уста-
новчих зборів.

Із існуванням формально само-
стійної від Росії України, нехай навіть 
у формі «квазідержави», радянський 
уряд погодитися не міг. Спроба захо-
пити владу у Києві силами місцевих 
більшовицьких осередків зазнала 
невдачі – вірні Центральній Раді вій-
ська придушили заколот. Тому вже на 
початку грудня Раднарком надіслав 
українському урядові ультиматум.

Його зміст уповні відображав усю 
різницю між деклараціями та реаль-
ним ставленням більшовиків до «са-
мовизначення» та суверенітету Украї-
ни. З одного боку радянське керівни-
цтво стверджувало, що начебто ви-
знає «Народну Українську Республіку, 
її право зовсім відділитися від Росії 
або вступити у договір з Російською 
Республікою про федеративні чи поді-
бні взаємні відносини між ними». З ін-
шого – у категоричній формі вимагало 
від української влади припинити роз-
зброєння радянських та червоногвар-
дійських частин на території України, а 
натомість сприяти більшовикам у при-
душенні повстання на Дону. 

Ультиматум закінчувався погро-
зою: «у випадку не отримання задо-
вільної відповіді на ці питання про-
тягом 48 годин Рада народних комі-
сарів вважатиме [Центральну] Раду 
у стані відкритої війни проти радян-
ської влади в Росії та на Україні».

Одночасно більшовики спробу-
вали змінити керівництво Централь-
ної Ради на скликаному у Києві Все-
українському з'їзді рад. Однак їхні 
спроби призвели до протилежного 
результату. Ультиматум українська 

влада відкинула, наголосивши, що 
Раднарком не має права втручати-
ся у внутрішні справи України. А З'їзд 
рад абсолютною більшістю голосів 
підтримав Центральну Раду та засу-
див Жовтневий переворот.

Більшовики зазнали невдачі, од-
нак не збиралися здаватися. Приму-
сити Україну «самовизначитись» пра-
вильним чином було вирішено за до-
помогою військової сили.

Раднарком очікувано визнав від-
повідь української влади на свій уль-
тиматум «незадовільною». І постано-
вив: «вважати [Центральну] Раду у 
стані війни з нами». Члена більшо-
вицького уряду Володимира Антоно-
ва-Овсієнка призначили уповнова-
женим з організації «боротьби та бо-
йови дій з [Центральною] Радою».

На кордоні з Україною поча-
ли концентруватися червоні росій-
ські війська. Однак оголошувати ві-
йну УНР Раднарком не поспішав. Для 
цього були причини - більшовики ро-
зуміли, що не мали в Україні достат-
ньої підтримки, а відкрита агресія 
лише згуртувала б українців довкола 

Центральної 
Ради.

В і д о -
мий радян-
ський діяч 
Володимир 
Затонський 
охарактери-
зував уль-
т и м а т у м 
Раднаркому 
як «іноземне 
втручання у місцеві справи», а тому 
«доводиться вести війну з україн-
ським народом, а більшовиків лише 
невеличка купка».

Тож свої агресивні наміри уряд 
радянської Росії вирішив ретельно 
приховати. План, за словами одно-
го з місцевих більшовиків, був дово-
лі простий: «треба тут же, на Україні, 
створити військовий центр, а то Піте-
ру (Петрограду - авт.) незручно вести 
війну».

Для цього вже у грудні 1917 року 
під приводом боротьби з «контррево-
люційним заколотом» на Дону, росій-
ські червоні загони Антонова-Овсієн-
ка увійшли до українського Харкова.

Під їх прикриттям і за допомо-
гою Раднаркому місцеві більшовики 
скликали власний «Всеукраїнський 
з'їзд рад». Він, на відміну від ранішого 
«київського», представляв лише мен-
шість рад України, зате абсолютна 
більшість його делегатів були члена-
ми більшовицької партії.

На з'їзді проголосили утворен-
ня «паралельної» УНР у формі «респу-
бліки рад». Трохи згодом призначили 

й альтернативний «уряд» - Народний 
секретаріат.

Утім маріонетковий характер «ра-
дянської» УНР усвідомлювали навіть 
самі новопосталі «керманичі». Вже 
згадуваний Затонський визнавав: 
«який же з нас уряд без армії, фактич-
но без території, бо навіть Харківська 
рада нас не визнавала».

Втім, мети було досягнуто. Шир-
ма у вигляді альтернативної «народ-
ної республіки» дозволила Раднарко-
му приховати свою відповідальність 
за подальшу агресію проти України 
– адже про боротьбу з Центральною 
Радою формально оголосила у своє-
му маніфесті саме «радянська» УНР.

А «харківський з'їзд» повідомив, 
що «якщо проллється в Україні брат-
ня кров, то вона проллється не в бо-
ротьбі українців з великоросами, а 
в класовій боротьбі українських тру-
дящих мас із [Центральною] Радою».

Тож тепер ніщо не заважало ви-
дати вторгнення за громадянський 
конфлікт всередині самої України – 
мовляв, це місцеві робітники й селя-
ни «повстали» проти «нелегітимної» 
київської влади.

Для «керівництва» цією «бороть-
бою» у складі Народного секретаріа-
ту навіть запровадили посаду секре-
таря з військових справ та призна-
чили «головнокомандувача» зброй-
ними силами. Однак Василь Шахрай 
та Юрій Коцюбинський, які обійняли 
ці посади, отримали не більше влади, 
ніж інші члени «уряду». За словами 
Шахрая, «за єдину військову підпору 
для нашої боротьби проти Централь-
ної Ради ми маємо лише військо, що 
привів на Україну з Росії Антонов і шо 
на все українське дивиться, як на во-
роже, контрреволюційне».

Насправді, як зараз на окупова-
ному Росією Донбасі, так і тоді реаль-
на влада належала росіянам – ко-
мандувачеві прибулих з Росії черво-
них військ Антонову-Овсієнку та «над-
звичайному комісару» Раднаркому 
Григорію Орджонікідзе.

Безпосереднє керівництво чер-
воними частинами, що наступали на 
Київ, теж здійснював російський во-
єначальник Михайло Муравйов. Його 
вояки навіть не приховували свого 
ставлення до України як до ворожої 
держави.

Просуваючись Лівобережною 
Україною, червоні використовували 
досить цікаву «гібридну» тактику. Що-
йно більшовицькі загони опинялися 
біля великих міст, як у них немов за 
помахом чарівної палички спалахува-
ли повстання місцевих більшовиків.

На допомогу «повсталим україн-
ським робітникам» вступали прибу-
лі російські частини, і міста ставали 
«червоними». Таку саму тактику Мо-

сква збиралася застосувати і щодо 
української столиці - Києва.

І цю ж «гібридну» тактику май-
же через сто років застосовуватиме 
для окупації українських міст Криму 
та Донбасу сучасна Росія та створені 
або підтримувані нею загони «самоо-
борони» та «ополченців».

Завдяки підкріпленням з Росії та 
через те, що під впливом комуністич-
ної пропаганди частина українських 
військ оголосила про нейтралітет, 
спочатку червоні доволі швидко про-
сувалися вперед. Але з Петрограду 
постійно вимагали прискорити на-
ступ.

У радянській Росії не вистача-
ло продовольства, і запобігти голо-
ду більшовицький уряд розрахову-
вав саме за допомогою вилучених в 
Україні ресурсів. Ленін вимагав від 
Антонова-Овсієнка та Орджонікідзе 
«вжити якнайнещадніших заходів. [...] 
Усіма силами просувати вагони з хлі-
бом у Петроград, інакше загрожує го-
лод». Та була для поспіху ще одна, не 
менш важлива причина.

У ці дні у Бресті відбувалися пер-
ші за всю історію Великої Війни мир-
ні перемовини. Ці переговори стали 
вирішальними для щойно створеної 
Української держави.

Делегація УНР, яка прибула до 
Бресту, одразу поставила питання 
про свою участь у перемовинах як 
повноправна сторона.

Радянський нарком закордонних 
справ Лев Троцький змушений був за-
явити, що російська делегація визнає 
право націй на самовизначення і не 
вбачає перешкод для участі делегації 
УНР у переговорах як самостійної.

Однак формальне визнання 
України як самостійної держави Чет-
верного Союзу відкладали до укла-
дення миру.

Та згодом з'ясувалося, що біль-
шовики «визнають право націй на са-
мовизначення» лише декларативно.

«Прикладом більшовицького на-
сильства, — як зазначав представ-
ник німецької делегації генерал-
майор Гофман, — являється Украї-
на. Коли її населення виявило свою 
волю до самовизначення. Петро-
градський уряд вислав до Києва уль-
тиматум з погрозами, що він застосує 
зброю, якщо український народ про-
буватиме здійснювати своє право на 
самовизначення.»

Але на всі закиди радянські деле-
гати відмовчувалися, або переводи-
ли розмову в інше русло.

Троцький наполіг на перерві у пе-
ремовинах до кінця січня 1918 року. 
За цей час «червоні» сподівалися за-
хопити більшу частину території 
України та змінити розклад 
сил на свою користь.

Проголошення ІІІ Універсалу Центральної Ради. У центрі зліва направо 
стоять: Симон Петлюра, Володимир Винниченко, Михайло Грушевський.

Володимир 
Антонов-Овсієнко.

Іоффе та Троцький в німецькому автомобілі 
на переговорах у Брест-Литовську.
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Підлі війни Росії: 
історія, яка повторюється
Як Москва «гібридно» воювала з Україною

Однак, коли перего-
вори у Бресті поновилися, 

Троцький усіляко заперечував 
факт агресії з боку більшовицької 

Росії. А саму війну, яка вже йшла по-
вним ходом, намагався представити 
виключно як внутрішньоукраїнську 
справу.

Доходило до абсурду: у той час, 
коли червоні російські загони Мурав-
йова та Антонова-Овсієнка захоплю-
вали одне за одним міста і містечка 
на лівобережній Україні, Троцький 
виголосив заяву про те, що «на Укра-
їні нема жодних окупаційних військ».

А трохи згодом узагалі почав 
вимагати залучити до переговорів 
окрім делегації УНР ще й представ-
ників Народного секретаріату – мов-
ляв, унаслідок успішної боротьби 
«українських рад» із «київською Цен-
тральною Радою» вплив останньої 
постійно зменшується, і питання, хто 
«матиме право остаточно провадити 
переговори про мир в імені Україн-
ської Народної Республіки, розв'яже 
вислід боротьби між двома організа-
ціями».

Більш того, відкидаючи не лише 
декларації власного уряду, але й на-
віть попередню заяву очолюваної 
ним делегації про визнання само-
стійності УНР, Троцький категорично 
заявив, що «тільки такі умови миру з 
Україною можуть бути визнані, які бу-
дуть формально стверджені прави-
тельством федеративної республіки 
Росії».

Через сто років так само і майже 
тими ж самими словами заперечува-
тиме присутність на території Украї-
ни російських військ сучасний госпо-
дар Кремля Владімір Путін. «Совпа-
дєніє?» — як казав один із пропаган-
дистів на російському ТБ.

«Народе України! Твоєю 
силою, волею, словом стала 
на землі українській вільна 

Народна Республіка…»
На початку січня 1918 року чер-

воні російські війська вже окупува-
ли Харківську, Катеринославську та 
Полтавську губернії. Наступ на Київ 
більшовики вели двома групами: 
одна вздовж залізниці Харків-Пол-
тава-Київ, інша - у напрямку Курськ-
Бахмач-Київ.

Тим часом 22 січня українська 
влада нарешті зважилася на оста-
точний розрив з Росією. Централь-
на Рада ухвалила ІV Універсал, яким 
проголосила незалежність Україн-
ської Народної Республіки.

Однак війну Універсал не зупи-
нив, та й, зрештою, не міг. Більшо-
вицька агресія тривала.

За кілька днів запеклі бої роз-
горнулися за станцію Бахмач на Чер-
нігівщині. Оборона цього містечка 
стала однією з героїчних сторінок в 
історії боротьби українців за неза-
лежність. Цілу добу більшовицький 
наступ на Київ стримували й захис-
ники Крутів.

Для більшовиків ситуація става-
ла катастрофічною. Україна вислиза-
ла з їхніх рук і потрапляла під захист 
держав Четверного Союзу. Потрібно 
було якомога швидше знайти підста-
ви, аби переконати Німеччину та її 
союзників, що Україна таки «радян-
ська». Таким аргументом для «черво-
них» могло стати лише взяття Києва.

А в той час в Києві…
На штурм української столиці 

більшовики кинули великі сили. Зі 
сходу на Київ насувалися загони Му-

равйова. А у самому місті «червоні» 
підняли заколот, відомий пізніше як 
«Січневе повстання».

Центральна Рада звернулася 
до містян з відозвою, у якій повідо-
мила, що урядові сили контролюють 
усі ключові установи. Робітників за-
кликали припинити страйк, від яко-
го найбільше потерпали звичайні 
містяни. Натомість Рада пообіцяла 
найближчим часом вирішити нагаль-
ні потреби робітників та провести 
масштабні соціально-економічні ре-
форми.

Невдовзі до Києва зі східного 
фронту прибули українські частини 
- Гайдамацький кіш під командуван-
ням Симона Петлюри та Гордієнків-
ський полк Всеволода Петріва. І за 
кілька днів більшовицький заколот 
було придушено.

Однак 4 лютого семитисячна ро-
сійська армія вийшла до Дарниці та 
спробувала форсувати Дніпро. Її пер-
ший наступ українські частини відби-
ли вогнем своїх кулеметів з високого 
правого берега.

Тоді червоні розпочали обстрілю-
вати Київ з гармат. За день Муравйов 
наказав «підсилити канонаду, громи-
ти безжалісно місто».

Бомбардування тривало п’ять 
діб, спричиняючи численні жертви 
серед киян, руйнування і пожежі (зо-
крема, згорів будинок голови Цен-
тральної Ради Михайла Грушевсько-
го).

7 лютого члени Центральної Ради 
зібралися на засідання. За спогадом 
учасника зібрання Миколи Ґалаґана, 
ввечері депутати, стоячи у сесійній 
залі «одягнені і з шапками в руках», 
проголосували за закон про восьми-
годинний робочий день і робітничий 
контроль на підприємствах.

А вже вранці наступного дня під 
охороною січових стрільців уряд і 
частина делегатів Ради виїхали до 
Житомира, а за ними з боями за-
лишили столицю й інші українські 
частини.

Лічені години…
Тим часом у Бресті до підписання 

договору залишалися лічені години.
Однак російська делегація аби зі-

рвати підписання миру всіляко затя-
гувала час. Троцький раптом зажа-
дав направити до України спеціальну 
комісію, яка мала встановити, чи дій-
сно Київ ще перебуває в руках укра-
їнців.

«Слухаючи це, — згадував керів-
ник української делегації Олександр 
Севрюк, — я відчував, що холодний 
піт виступає в мене на чоло. Правда, 
в той день у Києві існувала ще влада 
Центральної Ради, але згідно з наши-
ми відомостями за день-два – у кож-
ному випадку до приїзду цієї комісії, 
– українського уряду в Києві вже не 
буде».

Ситуація повиснула на волосині. 
Але українцям таки вдалося переко-
нати австрійську делегацію, що Цен-
тральна Рада контролює столицю, а 
значить і ситуацію в країні. І держави 
Четверного Союзу погодилися уклас-
ти мир.

Тепер уже Троцький нервово те-
леграфував керівнику Раднаркому 
Володимиру Леніну:

«Договір з Радою готовий. Підпи-
сання його можна чекати з години на 
годину. Лише точні і перевірені дані, 
що Київ в руках Радянської влади, 
могли б зашкодити цьому. Дайте зна-
ти на Україну, що підписання догово-
ру забезпечить центральним держа-
вам можливість постійно втручатись 
в долі України. Лише негайне і оста-
точне знищення Ради може зірва-
ти змову проти українського народу. 
Троцький».

І хоча того ж дня член Народного 
секретаріату Микола Скрипник на-
діслав Троцькому повідомлення про 
взяття Києва, а наступного відпо-
відна «урядова» телеграма надійшла 
до столиць країн Четверного Союзу, 
було вже пізно.

9 лютого між УНР та Центральни-
ми державами було укладено мир-
ний договір. Німеччина та її союзни-
ки визнали незалежність України і 
в обмін на поставки продовольства 
зобов'язалися надати військову до-
помогу у війні з більшовиками. А не-
вдовзі розпочався наступ україн-
ських, німецьких та австрійських 
військ на схід.

Майже сто років потому роль Ки-
єва випаде зіграти місту Дебальцеве 
на Донеччині. Й так само, як колись 
Троцький, нинішній російський кер-
манич тягтиме час, зухвало розпові-
даючи, що всі українські підрозділи 
оточені, а місто контролюється «опол-
ченцями» «народних республік».

І так само до останнього, як ко-
лись Київ, захищатимуть Дебальце-
ве українські військові, аби дати час 
українській делегації досягти резуль-
тату на перемовинах у Мінську.

«Мир» після Бресту
Відповідь радянської Росії не за-

барилася. Менш ніж за тиждень Все-
російський центральний виконавчий 
комітет ухвалив резолюцію, якою 
оголосив «поведінку делегації ко-
лишньої Української ради актом зра-
ди по відношенню до революції та 
оголошує недійсним той договір, який 
уклали з німецьким урядом агенти 
української буржуазії».

На своє попереднє визнання са-
мостійності УНР та навіть на те, що у 
її «радянській» версії формально іс-
нував свій «уряд», у Раднаркомі на-
віть не зважали.

Утім вже на початку березня 
1918 року радянська Росія сама 
уклала з Німеччиною та її союзника-

ми мирний договір. За його умовами 
вона, серед іншого, зобов'язалася 
«негайно укласти мир з Українською 
Народною Республікою та визнати 
мирний договір між цією державою 
та державами четверного союзу. Те-
риторія України невідкладно очищу-
ється від російських військ та росій-
ської червоної гвардії».

Але виконувати свої 
зобов'язання більшовики не поспі-
шали. У війні проти України у хід піш-
ли нові «гібридні» елементи.

Ще у лютому більшовики ого-
лосили про утворення в Одесі та на 
Донеччині й Криворіжжі двох нових 
радянських «республік». Формаль-
но обидві вони не були визнані Мо-
сквою, як через сто років не визна-
ватиме вона дві інші, створені нею 
«народні республіки» Донбасу.

Однак це не завадило Росії зро-
бити вигляд, нібито ці території є 
окремими «державами», які не вхо-
дять до складу УНР, а тому, мовляв, 
умови Брестського миру на них не 
поширюються.

Паралельно російські червоні 
війська, які знаходилися на окупо-
ваній ними частині території Украї-
ни, терміново намагалися перетво-
рити на «місцеві» українські загони. 
Як стверджував Ленін: «рішуче та 
безумовне перелицювання наявних 
на Україні наших частин на україн-
ський спосіб – таке тепер завдання. 
Потрібно заборонити Антонову нази-
вати себе Антоновим-Овсієнком, - 
він повинен називатися просто Овсі-
єнком. Те ж саме потрібно сказати 
про Муравйова (якщо він залишить-
ся на посаді) та інших».

Однак увести в оману німців та 
українців більшовикам не вдалося. 
Наступ було продовжено, і вже до 
початку травня 1918 року вся тери-
торія України була звільнена від чер-
воних російських військ.

А втім, укладений у Бресті мир 
виявився не надто тривалим. Те, 
що сталося потім, мабуть найкраще 
охарактеризував один з учасників 
перемовин у Мінську взимку 2015 
року.

«Компроміси, що їх ухвалюють 
під гарячу руку, необхідні, — писав 
у спогадах французький президент 
Франсуа Олланд, — але вони не ви-
рішують суті проблеми: крихкий мир 
встановлюється, нав’язані росіяна-
ми реалії стають нормою. Війну вда-
ється уповільнити, але домінуван-
ня вкорінюється. Путін залякує, щоб 
зручніше вести переговори. Він не 
завойовує, а відкушує території, ков-
ток за ковтком».

З втратою України більшовики 
не змирились. За угодою у Бресті ра-
дянська Росія формально визнала 
незалежність УНР та розпочала з її 
продовжувачем – Українською дер-
жавою гетьмана Скоропадського 
переговори про укладення мирного 
договору та встановлення кордону.

Та водночас Москва активно го-
тувалася до реваншу. У нагоді став 
досвід, набутий під час нещодавньої 
«гібридної» агресії проти України. 
Тому більшовики й удруге почали дія-
ти тими ж самими перевіреними ме-
тодами. Історія повторювалася мало 
не до дрібниць.

Спочатку, як і в листопаді 1917 
року, була зроблена спроба захо-
пити владу «зсередини». Для цього 
улітку 1918 року у Москві з ініціати-
ви більшовицького ЦК було таємно 
скликано установчий з'їзд компар-
тії України.

Попри свою назву, ця організа-

ція не була ані самостійною, ані, тим 
паче, «українською» політичною си-
лою. По суті то був лише регіональний 
осередок російської більшовицької 
партії, якому відводилася роль при-
криття агресивних намірів Москви 
здобути контроль над Україною.

В установчих документах КП(б)У 
це подавалося як боротьба «за рево-
люційні об'єднання України з Росією 
на засадах пролетарського центра-
лізму в межах Російської Радянської 
Соціалістичної Республіки на шляху 
до створення всесвітньої пролетар-
ської комуни».

Утворений рішенням установчо-
го з'їзду «всеукраїнський» військово-
революційний комітет вже на почат-
ку серпня видав «наказ» про початок 
загального збройного повстання на 
території України.

Однак далі декларацій справа не 
пішла: замість очікуваного «загаль-
ного» повстання все обмежилося по-
одинокими виступами на Чернігівщи-
ні і Полтавщині, які швидко придуши-
ли німецькі та українські війська. Як 
і минулого року, розхитати ситуацію 
«зсередини» руками самих українців 
не вийшло.

Утім, це не означало, що Москва 
та її поплічники відмовилися від сво-
їх намірів. Вони лише змінили такти-
ку, перейшовши до наступного, та-
кож випробуваного у 1917 році ета-
пу «гібридної» агресії. Наприкінці літа 
1918 року уздовж російсько-укра-
їнського кордону у так званій «ней-
тральній зоні» розпочалося накопи-
чення військових загонів.

Формально це робилося за вка-
зівкою військово-революційного ко-
мітету, що дозволило Раднаркому 
уникнути прямих звинувачень у пору-
шенні Брестського миру. Але на прак-
тиці і формуванням, і озброєнням, і 
забезпеченням червоних загонів за-
ймався саме більшовицький уряд.

Як і у 1917 році ці загони, попри 
свою відносно невелику чисельність, 
мали «прийти на допомогу» україн-
ським «робітникам і селянам», які у 
потрібний час нібито з власної ініці-
ативи мали «повстати» проти Києва, 
і одночасно стати ширмою для втор-
гнення червоних російських військ.

«...Україна не визнається 
більше Радянським урядом 

Російської Республіки 
самостійною державою»
Якийсь час від переходу до ак-

тивної фази агресії більшовиків 
стримувала німецька армія, частини 
якої все ще знаходилися на терито-
рії України. Однак дві події, які май-
же одночасно сталися у листопаді, 
відіграли роль пускового гачка но-
вої «гібридної війни».

Німеччина зазнала поразки у 
Першій світовій війні та капітулю-
вала. Її війська мали евакуюватися 
з України та інших територій на схо-
ді. Підлягав денонсації і Брестський 
договір.

Володимир БІРЧАК,
історик, керівник академічних 

програм Центру досліджень 
визвольного руху, 

редактор «Історичної правди»
Сергій РЯБЕНКО, юрист, 

співробітник Українського 
інституту національної пам’яті. 

«Українська правда — 
Історична правда», 23. 02. 2019.

Закінчення в наступному номері 

Підписання Берестейського мирного договору між представниками 
УНР і країн Четвертного союзу, першого мирного договору Першої світо-

вої війни. 9 лютого 1918 р.
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Батурин — гетьманська столиця
Гетьманська резиденція Батурин зі-

йшла на політичний небосхил України у 
другій половині ХVІІ ст. Та хто він, цей Ба-
турин? Звідки і чому явилася українцям ця 
столиця?

Міста, ознакою яких була наявність 
фортеці, масово з’явилися за доби серед-
ньовіччя. Будували їх не просто так: наші 
предки враховували у першу чергу при-
родні умови місцевості: наявність водних 
джерел і оборонні властивості території. 
Тому терени Батурина також були облюбо-
вані людиною. 

Археологічні дослідження показали, 
що у давньоруські часи тут існував населе-
ний пункт, сумірний з волосними центрами 
Київської держави. Щоправда, літописи не 
донесли нам назву цього міста, що пізніше 
привело до появи легенди про заснування 
Батурина польським королем Стефаном 
Баторієм. Ця легенда відображена у дже-
релах ХVІІ й ХVІІІ ст.: в Літописі Самовидця, 
щоденнику Веспасіяна Коховського, «Істо-
рії Русів». Та, як переконливо довів ще на-
прикінці ХІХ ст. історик Олександр Лаза-
ревський, легенда ця базується лише на 
співзвучності слів «Батурин» і «Баторій». 
Стефан Баторій був королем польсько-ли-
товської держави Речі Посполитої у 1576-
1586 роках. У той час (а точніше з 1503 по 
1618 рік) територія Чернігово-Сіверщини 
входила до складу Московського царства. 
Баторія тут ніколи не було. Та й самого Ба-
турина, як довели археологи, у той час та-
кож не було. 

Та про все по черзі. Про існування дав-
ньоруського міста, що з’явилося ще 900 
років тому, ми знаємо лише завдяки роз-
копкам. Археологи виявили сліди укрі-
плень у вигляді залишків рову та валу, за-
будову давньоруського дитинця й відкри-
того посаду, кілька невеликих поселень 
уздовж тераси. З’явилося це місто напри-
кінці ХІ чи на початку ХІІ ст., коли за рі-
шенням Любецького з’їзду князів вотчи-
на Святослава Ярославича була поділена 
між його нащадками, а пониззя річки Сейм 
стало природним кордоном між Задесен-
ням, що входило до складу Чернігівського 
князівства, та Новгород-Сіверськими зем-
лями, і стосунки між ними далеко не за-
вжди були мирними. 

У ХІІІ ст. Русь потерпала від набігів мон-
голо-татар. У грудні 1240 р. під натиском 
військ хана Батия впав Київ. Перший по-
хід монголо-татар на Чернігівщину відбув-
ся за рік до цього, восени 1239-го. Орда 
хана Менгу захопила і знищила Чернігів, 
від якого повернула на схід, спопеляючи 
населені пункти, що траплялися на їхньо-
му шляху. 

Десь зо 50 років після цих подій у дав-
ньоруському Батурині ще були мешканці, 
яких ставало дедалі менше. Рейди монго-
ло-татарських орд на Полісся продовжува-
лися. 

Події ХІІІ ст., внаслідок яких Русь за-
знала нищівного удару, були лише почат-
ком лихоліття, що розтяглося на кілька со-
тень років. Значна частина населення, що 
вижило в цьому буревії, вірогідно, тікала 
подалі від сусідства зі степом – насампе-
ред, у Верхнє Подесення та непрохідні ліси 
Брянщини, через що кількість мешканців 
тут у цей період дещо зростає. Решта за-
лишала насиджені місця і переселялась у 
непрохідні ліси й болота. Як зазначав ар-
хеолог Юрій Виноградський, «місцева люд-
ність…, звикши до нападів різних ворогів 
та до втікання, імовірно ховалась у пущі та 
нетрі». Попри те, що в різних частинах Ба-
турина на сьогодні досліджено значні за 
обсягами площі, матеріалів XIV –ХVІ ст. на 
терасі досі не виявлено. Так виникла хро-
нологічна лакуна в історії Батурина: 350 
років його не існувало.

Та повернемося до назви міста. Згада-
ний Олександр Лазаревський вважав, що 
назва «Батурин» пішла від першопоселен-
ця на ім’я Батур, який оселився тут на по-
чатку ХVІІ ст. Дійсно, будівництво Батурин-
ської фортеці припадає на другу половину 
1620-х років. Про це свідчать як археоло-
гічні матеріали, так і писемні відомості.

За умовами Деулінського перемир’я, 

укладеного у 1618 р. між Московським 
царством і Річчю Посполитою, Смоленщи-
на і Чернігівщина відійшли до Речі Поспо-
литої. Корона дбала про зміцнення кор-
донів з Московським царством та утвер-
дження своєї влади в регіоні. Для цього 
планомірно зводяться укріплені міста, од-
ним з яких став Батурин. 

У квітні 1625 р. Щасний Вишель, хо-
рунжий і капітан Новгорода-Сіверського, 
видав своєму підданому Матею Стахор-
ському привілей на «осадство над річкою 
Сеймом, зване городище Батурин». Цей 
документ свідчить про два факти: про те, 
що городище вже мало назву Батурин, і 
про те, що станом на 1625 рік населеного 
пункту не було, а Стахорський повинен був 
його збудувати. Ця згадка «городища Ба-
турин» в документації королівської канце-
лярії майже одночасно з літописними го-
родищами Ніжин, Бахмач та ін., дозволяє 
припустити, що і Батурин зберіг свою пер-
вісну назву після того, як на спустошеному 
монголо-татарами городищі припинилося 
життя.

Тож попри вигаданий «польський слід» 
основа імені «Батурин» – тюркська, від та-
тарського «батур», «батир», монгольсько-
го «бахадур» – «молодець, герой, богатир». 
На користь цього свідчать і тюркізми в на-
звах сусідніх населених пунктів.

Батуринська фортеця будувалася в 
два етапи: спочатку на місці колишньо-
го давньоруського городища після 1625 
р. зведено замочок. У різних джерелах 
його названо замком, панським двором, 
цитаделлю, містом (російською «город», 
«малый город»). Під час Смоленської ві-
йни у листопаді 1632 р. Батурин взяло 
штурмом і зруйнувало московське вій-
сько. Та вже в 1634 р. його відбудову-
ють люди новгород-сіверського старости 
Олександра Пісочинського. Тоді ж було 
споруджено другу лінію фортечних укрі-
плень, які широким півколом охоплюва-
ли вигин тераси й у східній своїй части-
ні примикали до первісного замку. До 
захищеної укріпленнями забудови на-
вколо Батуринського замку джерела 
застосовують назви: місто (російською 
«город»), окольне місто, великий замок, 
посад, укріплений посад, фортеця. За-
гальна площа дводільної фортеці Бату-
рина складала 24,5 га. Вона була однією 
з найбільших земляних фортець XVII ст. у 
північній Україні. 

У 1635 р. Батурин переходить у влас-
ність коронного підскарбія Єжи Оссолін-
ського, потім до інших власників. Загалом 
польським володарям місто належало до 
1648 р. Період перебування Чернігівщи-
ни у складі Речі Посполитої був не трива-
лим (усього 30 років), але насиченим по-
діями та якісними змінами. Батурин у цей 
час стає ремісничим та торговим центром, 
адже польська колонізація краю залучи-

ла сюди найбільш сміливі та підприємли-
ві сили.

Польські пани – власники Батури-
на були не дуже багатими, їхній військо-
вий гарнізон – не надто потужним. Дізна-
вшись на початку літа 1648 року про пер-
ші травневі перемоги Богдана Хмельниць-
кого, вони, швидше за все, просто втекли. 
Принаймні, значних військових сутичок і 
руйнувань у Батурині не було. Мешканці 
міста й округи масово покозачуються. Вже 
влітку 1648 року створюється Батурин-
ська сотня Війська Запорозького. За реє-
стром 1649 року вона складалася з 99 ко-
заків й існувала аж до скасування полко-
во-сотенного устрою. 

Батурин у середині ХVІІ ст. був містом 
середньої руки за кількістю населення та 
економічним станом. На зміну польським 
володарям міста прийшли вітчизняні. Рік 
Батурин перебував у власності наказно-
го гетьмана Івана Золотаренка. Як не див-
но, ключову роль у майбутньому міста віді-
грала пожежа 1655 р. Вона була настільки 
масштабною, що через безнадійність ста-
ну міста Золотаренко відмовився від ньо-
го. Та Батурин воскрес із попелу. Відбудо-
ва його не була швидкою. Через те, що пев-
ний час місто було руїною, воно оминуло 
спустошення, яке пережили сусідні містеч-
ка у часи Конотопської облоги 1659 року. 
А перебування у ньому восени 1663 р. ко-
зацького і московського війська (під час 
укладання Батуринських статей) змусило 
короля Яна Казимира у ході свого лівобе-
режного походу обійти Батурин стороною. 
Те, що місто вціліло за тих обставин, коли 
інші фортеці Лівобережжя потерпіли від 
московської чи польської зброї, козацьких 
повстань, і відіграло ключову роль у за-
твердженні його навесні 1669 року геть-
манською резиденцію. 

Це місто не було для гетьмана Дем’яна 
Ігнатовича родовим, як Чигирин для 
Хмельницького чи Гадяч для Брюховецько-
го. Просто на той час Батурин фізично від-
повідав потребам гетьманської резиден-
ції. Після елекційної ради у Новгороді-Сі-
верському, що відбулася 17 грудня 1668 р., 
гетьман Ігнатович на початку січня 1669-
го перебував у Сосниці, у середині січня – 
у Батурині. Далі його шлях проліг до Глухо-
ва, де на початку березня було проведено 
ще одну раду з обрання Дем’яна Ігнатови-
ча гетьманом (вже за участі представників 
царя) і стверджено Глухівські статті. Саме у 
цьому документі, у його 26-й статті, йдеть-
ся про згоду царя на визначення Батури-
на місцем перебування гетьмана і козаць-
кої артилерії. Відвідавши після ради Короп 
і Сосницю, вже на початку квітня 1669 р. 
Дем’ян Ігнатович оселяється в Батурині.

Наталія САЄНКО,
учений секретар Національного 

заповідника «Гетьманська столиця»

Сосницький театр
Сосницьке повітове дворянство не 

було однорідним. Найбагатші дворяни на 
зиму виїжджали в Москву, Петербург або 
Київ, а дехто і в Париж, де прогулювали 
гроші, нажиті на поті і крові трудящих.

Менш забезпечені дворяни залишали-
ся у повіті. Для них у Сосниці був відкритий 
дворянський клуб. У цьому клубі влашто-
вувалися буйні пиятики, гра в карти. Були 
випадки, коли ті, що програвали, стріля-
лись або труїлись.

Чернігівський губернатор неодноразо-
во висловлював своє незадоволення дво-
рянським клубом. Предводитель Сосниць-
кого повітового дворянства граф Мусін-
Пушкін вирішив побудувати в Сосниці літ-
ній театр.

У травні 1902 року Сосницький повіто-
вий комітет попечительства про народну 
тверезість з ініціативи графа порушує кло-
потання перед губернатором про виділен-
ня в Сосниці місця для будівництва «літ-
нього народного театру».

Літній театр було побудовано. Це був 
наспіх зроблений з дощок будинок, що на-
гадував собою більше великий сарай.

Незабаром дощаний театр розібрали, і 
був зведений дерев’яний театр з великим 
залом, балконами, просторою сценою.

Ініціатором створення при театрі трупи 
самодіяльних акторів був бухгалтер зем-
ської управи Бєловський. Ставили в осно-
вному п’єси розважального характеру.

В Сосницькому краєзнавчому музеї ім. 
Ю. Виноградського зберігаються фотогра-
фії, на яких можемо бачити і сам театр, і 
його драмколектив. У колектив акторів 
також входив молодий Сашко Довженко, 
можливо, участь в театрі і привела пізніше 
О. П. Довженка в кіно. 

Після Жовтневої революції театр став 
місцем проведення мітингів, з’їздів Рад, 
концертів. Створилась трупа самодіяльних 
акторів, здебільшого з трудової молоді. 
Ставились п’єси українських і російських 
драматургів.

У 1938 році на Всесоюзному огляді 
художньої самодіяльності за постановку 
п’єси Гусєва «Слава» (режисер Гончаров) 
Сосницькому театру було присвоєно ви-
соке звання народного. З самодіяльних 
стали професіональними акторами на-
родні артисти УРСР Іван Сикало і Петро 
Рутинський (Гудзь), заслужений артист 
Микола Слов’янський, соліст ансамблю 
пісні і танцю одного з воєнних округів Іван 
Соломко.

Але, на жаль, театр не зберігся до наших 
днів. Під час Великої Вітчизняної війни нім-
ці його спалили. В музеї зберігається фото-
графія, на якій видно зруйнований театр.

Тетяна ЗАПОРОЖЕЦЬ,
 старший науковий працівник Сосницького 

краєзнавчого музею 
імені Юрія Виноградського

«Північний Вектор», 06. 01. 2019 

Колектив театру. На знімку написа-
на дата: 26 травня 1943 року, тобто, в 
період німецької окупації. Очевидно, 
сам театр ще існував, і окупанти спали-
ли приміщення в наступні місяці. 

Зірка Батурина

Батуринський замок ХІІ-ХІІІ ст. 
Малюнок-реконструкція В. Коваленка, С. Дмитрієнка, 2007 р.
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Панорама

Повідомляє Національний заповідник «Чернігів стародавній»

Конференція 
«Гетьман 
І. С. Мазепа та 
Чернігівщина»
До 380-річчя від дня 

народження Івана Ма-
зепи на базі Навчально-
наукового інституту істо-
рії та соціогуманітарних 
дисциплін ім. О. Лаза-
ревського Національно-
го університету «Черні-
гівський колегіум» імені 
Т. Шевченка 21 березня 
проходить наукова кон-
ференція «Гетьман І. С. 
Мазепа та Чернігівщи-
на».

Організатори: даний 
інститут, а також облас-
ний історичний музей ім. 
В. Тарновського, Націо-
нальний архітектурно-
історичний заповідник 
«Чернігів стародавній», 
обласний художній музей 
ім. Г. Галагана, обласна 
організація Національ-
ної спілки краєзнавців 
України.

Історія 
на полотнах 
Українська вишивка 

на рушниках, сорочках та 
сукнях.

Руками чернігівських 
майстринь Олександри 
Лейначук та Ганни Гри-
горенко на цих полотнах 
розказана історія нашої 
нації. Виставка була від-
крита в обласному істо-
ричному музеї ім. В. Тар-
новського.

Переважна більшість 
робіт — власність музею, 
яку у свій час придбали у 
якості експонатів. Кілька 
речей запозичили у роди-
ни Лейначуків.

Роботи майстринь 
представлені в музе-
ях, приватних колекціях 
України й зарубіжжя. 

В музеї-
заповіднику 
Михайла 
Коцюбинського
28 березня. Облас-

ний зліт переможців Все-
української краєзнавчої 
експедиції «Моя Батьків-
щина — Україна».

Виставка бібліотеч-
них та фондових матері-
алів до дня народження 
Тараса Шевченка.

Тематичні уроки за 
творчістю українських 
письменників (протягом 
місяця на замовлення 
шкіл).

Робота «Музейної 
майстерні гарного на-
строю» з виготовлення 
сувенірів (на замовлен-
ня шкіл).

 Детальніше про за-
ходи у музеї-заповідни-
ку — на сайті та сторін-
ці: https://twitter.com/
MKotsyubinsky.

Тел.: 677-481, 
678-741.

Виповнилося 115 років від дня на-
родження Івана Георгійовича Спась-
кого – видатного вченого, нумізмата, 
який понад 50 років працював у відо-
мому на весь світ музеї – Державно-
му Ермітажі. 

У Ніжині в1904 році, 24 лютого (ст. 
стиль) в родині священика Соборно-
Миколаївської церкви Георгія Івано-
вича Спаського народилась п’ята ди-
тина, хлопчик, якого назвали Іванком. 
У 1914 році він склав іспити до кла-
сичної чоловічої гімназії. У подальшо-
му зародження і формування його на-
укових інтересів відбувалось під бла-
готворним впливом старшої сестри 
Євгенії, в майбутньому відомої дослід-
ниці української етнографії. 

По закінченні ним гімназії се-
стра допомогла йому підготуватись до 
вступу в Ніжинський інститут народної 
освіти.

У студентські роки завдяки стар-
шій сестрі відбулось знайомство І. 
Спаського з Володимиром Лесючев-
ским – мистецтвознавцем та очіль-
ником першого у Ніжині публічного 
музею, що був відкритий 7 листопада 
1920 року. Дружні стосунки дали мож-

ливість набратися досвіду музейної 
роботи. Свої перші кроки у велику на-
уку І. Спаський робив разом з В. Лесю-
чевским, коли в 1921 р. вони зробили 
археологічне дослідження старорусь-
кого городища в с. Плоскому, що неда-
леко від Ніжина, коли мандрували усі-
єю округою в пошуках нових експона-
тів для музею. 

Рішенням Вченої ради інституту у 
1925 році І. Спаський був відрядже-
ний на навчання в Ленінградський 
державний університет (факультет 
мовознавства та історії матеріальної 
культури). На третьому році навчання 
він був зарахований на посаду керів-
ника Ніжинського окружного музею, 
що відкрився 15 травня 1927 р. Кло-
пітне господарство йому дісталося. 
Допомогли нехай і невеликий, але до-
свід і величезне бажання перетвори-
ти музей в науково-просвітницький 
центр. 

При Спаському окружний музей 
стає своєрідною науковою лабора-
торією. Сам Іван Георгійович збирає 
колекцію інструментів ніжинських 
майстрів, вивчає їх майстерність, ці-
кавиться купецьким побутом міста. 
Матеріали фондів вивчаються викла-
дачами інституту — професором В. Рє-
зановим (стародруки), Ф. Олексєєвим 
(рукописний відділ музею), М. Куїсом 
та А. Єршовим (документи з історії ре-
волюційного руху на Ніжинщині). 

У 1927 р. музей відвідало 3300 чо-
ловік, в 1928 — 4021, у 1929 — 4585. 
Відповідальне ставлення до спра-
ви єдиного штатного співробітника 

Спаського, з мізерним окладом в 39 
карбованців, перетворило провінцій-
ний музей на справжній культурно-
просвітницький центр.

У 1929 році Іван Георгійович з 
успіхом захистив дипломну роботу, 
присвячену дослідженню дукачів – жі-
ночих монетовидних прикрас, що по-
бутували в Україні у XVII-XX ст.

У 1930 р. Іван Георгійович переї-
хав на роботу в Харків, де працював 
на посаді завідуючого нумізматич-
ним кабінетом Археологічного музею. 
У 1932 році повертається в Ермітаж.

Але 1934 року був заарештова-
ний за сфабрикованою ДПУ «спра-
вою словістів» і засуджений до 5 ро-
ків ув̀ язнення з подальшою заборо-
ною мешкати у великих містах євро-
пейської частини СРСР. Він опинився 
у Карагандинському таборі НКВС. Піс-
ля звільнення працював художником-
постановником в Череповецькому 
драмтеатрі, де його і застала звістка 
про початок війни. 

З перших днів війни Іван Георгійо-
вич пішов на фронт і до перемоги вою-
вав рядовим солдатом.

На початку 1946 року за підтрим-
ки академіка І. Орбелі Іван Георгійо-
вич повернувся в Ермітаж, де працю-
вав до останніх днів. Вже наступного 
року він захищає кандидатську дисер-
тацію на тему «Класифікація руських 
монет XVI початку XVII ст.». А в 1964 
році за сукупністю робіт у галузі до-
слідження грошової системи Росії XVI 
– XVII ст. йому була присуджена вчена 
ступінь доктора історичних наук. Зна-

чний науковий доробок вченого ви-
кладений у 134 друкованих працях.

Іван Георгійович був наділений 
щедрим даром вчителя і наставника. 
Він створив школу вітчизняної нуміз-
матики. Багато тем, започаткованих 
ним, отримали продовження в робо-
тах його учнів та послідовників у Росії, 
Україні, Білорусі, Естонії. 

Особливим було ставлення Спась-
кого до своєї «колиски» – Ніжина і 
всього та всіх, хто був пов’язаний з 
ним. Коли в 1967 р. в Ніжині був ство-
рений краєзнавчий музей, Іван Геор-
гійович стає його щирим другом і кон-
сультантом. З музеєм його пов’язує 
багаторічне листування. В листах він 
щедро ділився матерілами, що стосу-
вались Ніжинщини та Чернігівщини, 
які дбайливо збирав та зберігав про-
тягом життя. З Ніжина йому писали 
краєзнавці, музейники, колекціоне-
ри, товариші по навчанню.

У 2010 р. в Ермітажі відбулись на-
укові читання, присвячені 20-й річни-
ці від часу, коли І. Спаський пішов у ві-
чність. 

Не забувають Івана Георгійовича у 
рідному місті. У грудні 2009 р. Ніжин-
ському краєзнавчому музею було при-
своєно ім’я Івана Георгійовича Спась-
кого. З 2009 р. кожні два роки на базі 
музею проводиться конференція — 
Міжнародні Спаські читання. 

Наталія ДМИТРЕНКО, 
кандидат історичних наук, 

заступник директора з наукової 
роботи Музею ім. І. Спаського

В архіві одного з афонських монас-
тирів пощастило знайти поминальний 
запис, здійснений видатним релігійно-
культурним діячем XVII ст. свят. Феодосі-
єм (Углицьким) Чернігівським у 1695 р. 
за рік до своєї смерті. Там записані його 
батьки та рідні. Про це повідомляє до-
слідник афонської спадщини з Чернігів-
щини Сергій Шумило. І далі розповідає 

наступне. 
У цьому знайденому поминальному 

записі записані в якості батьків Феодо-
сія ієрей Микита та Марія. Також тут за-
писані його родичі Іоанн, ієромонах Ни-
кон, Василій, Тетяна та архім. Іоанн. 

«У цьому афонському пом’яннику ро-
били записи на вічний спомин представ-
ники української козацької старшини та 
церковні діячі, які здійснювали пожерт-
ви на Святу Гору Афон в XVII – XVIІI стт. 
Якраз серед таких жертводавців є і чер-
нігівський архиєпископ Феодосій. Також 
тут записані серед жертводавців разом 
зі своїми родинами чернігівські козацькі 
полковники Борковський, Лизогуб, По-
луботок та інші», додає дослідник.

На основі зібраних матеріалів Сер-
гій Шумило планує видати книгу про уні-
кальний козацько-афонський рукопис 
XVII-XVIІI ст.

У Колегіумі на Валу відкрила-
ся виставка картин «Музи Тараса 
Шевченка».

За життя Шевченко здійснив 
три подорожі Україною, у тому чис-
лі Чернігівщиною. В його художній 
спадщині чимале місце належить 
портретам і автопортретам. Широ-
ко відомий автопортрет 1840 року 
теж представлений на цій вистав-
ці.

Шевченко–художник бездо-
ганно володів різними техніка-
ми малярства — олійним живопи-
сом, аквареллю, сепією, вугіллям 
й олівцем, різцевою гравюрою та 
офортом. Митцем створено у різ-
них техніках близько 150 портре-
тів, і жіночих серед них — більша 
частина.

На виставці в Чернігові пред-
ставлено 30 картин Кобзаря з ко-
лекції Національного музею Тара-
са Шевченка.

У біографії Т. Шевченка зустрі-
чаємо багато жіночих імен — від ді-
вчинки Оксани до княжни Рєпніної 
та коханої Ликери, а також інших, 
з якими художник зустрічався, був 
знайомий, у яких закохувався.

Про долю селянської дівчини, 
яка покохала офіцера–москаля, а 
він її занапастив, Шевченко напи-
сав поему «Катерина» (1838). Че-

рез чотири роки він намалював 
олією чудове полотно з одноймен-
ною назвою, яке придбав меценат 
мистецтв з Качанівки Григорій Тар-
новський.

Під час першої подорожі Укра-
їною 1843—1844 р. Шевченком 
були створені роботи «Портрет Ма-
євської» (на фото), «Портрет За-
кревської», «Портрет Горленко».

Під час другої подорожі (1845—
1847 р.) Шевченко, перебуваючи 
за завданням Київської археогра-
фічної комісії на Чернігівщині, від-
відав село Марківці Козелецького 
повіту, де створив вісім портретів 
власників цього маєтку — поміщи-
ків Катериничів, серед яких відомі 
жіночі «Портрет Марії Катеринич» і 
«Портрет Тетяни Катеринич».

У 1847 році олівцем нама-
льовано «Портрет Юлії Григорівни 
Сребдольської» — власниці хутора 
Сороки на Борзнянщині.

 6 квітня 1847 р. Тараса Шев-
ченка було заарештовано й засла-
но в солдати з десятирічною забо-
роною писати й малювати. Та по-
при заборону, він продовжував 
творити. На засланні художник час-
то звертається до євангельських 
сюжетів, на виставці представле-
но дві картини за цією темою: це 
— «Самаритянка» та «Благословін-
ня дітей». У 1849-1850 р. художник 
намалював «Портрет Олени Бла-
рамберг», «Портрет Розанової». 

Під час своєї третьої подоро-
жі Україною (1859) на кілька днів 
Тарас Шевченко зупинився у селі 
Гірявці на Конотопщині, відвідав 
Афанасію Олексіївну Лазаревську, 
матір шести братів, зі старшими з 
яких Тарас Григорович познайо-
мився у казахських степах. Тоді ху-
дожник написав її портрет італій-
ським олівцем та крейдою.

За кожним жіночим портретом, 
створеним Тарасом Григоровичем, 
завжди криється особлива історія: 
чи то випадкова зустріч, чи зна-
йомство, чи кохання.

Виставка «Музи 
Тараса Шевченка»

Старий 
Чернігів

Не так давно в за-
повіднику пройшла 
виставка архівних 
фото з історії Чер-
нігова часів Першої 
Світової війни. Цей 
знімок зроблено в ті 
часи у Чернігівсько-
му військовому гос-
піталі. 

«День заповідника у школі»

На Афоні знайдено запис про батьків 
святителя Феодосія Чернігівського

Іван Спаський – ніжинець, видатний вчений 

Вже кілька років успішно діє проект 
«День заповідника у школі». Його завдан-
ня — знайомство школярів із діяльністю 
заповідника «Чернігів стародавній», вихо-
вання у дітей любові до рідного краю. На-
уковці закладу розповідають дітям про ар-
хітектурні споруди міста, історію Чернігова, 
виставкову діяльність заповідника та його 
фондові колекції.

Цього року загальноосвітня шко-
ла № 34 першою запросила науков-
ців до себе в гості. Протягом тижня ді-

тям читали лекції на історичну темати-
ку, зокрема, про українських гетьманів, 
ознайомлювалися з музейними пред-
метами.

Національний заповідник вже не 
вперше завітав у школу № 34, у музейни-
ків з освітянами налагодилося тісне спів-
робітництво.

Заповідник «Чернігів стародавній» 
готовий до подальшої співпраці з на-
вчальними закладами міста і радо від-
гукнеться на запрошення.
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Ким працювали 
відомі 

письменники?
Історії  письменників, які 

спробували себе в інших про-
фесіях  і відобразили це у своїй 
творчості.

Джон Стейнбек
Найманий працівник. Ди-

тинство Джона Стейнбека про-
йшло в каліфорнійському муні-
ципалітеті Салінас, який досі не-
офіційно називають головною 
салатницею Америки. Майбут-
ній Нобелівський лауреат жив в 
оточенні численних фермерських 
господарств та під час літніх кані-
кул підробляв збором цукрових 
буряків на сусідській плантації.

Вступивши до Стенфордсько-
го університету, Стейнбек про-
довжував наймитувати на бага-
тих фермах, а одного разу навіть 
влаштувався доглядачем на ри-
боводне господарство на озері 
Тахо, де і познайомився зі сво-
єю першою дружиною Керол Хен-
нінг.

Коли почалася Велика депре-
сія, він і зовсім почав хапатися за 
будь-яку можливість принести в 
будинок хоч трохи грошей: напри-
клад, намагався разом з друзями 
відкрити справу з виробництва 
манекенів. Коли ж незграбний 
бізнес лопнув, Стейнбек разом 
з дружиною переїхав до будинку 
батька; там йому не тільки не да-
вали померти з голоду, але і за-
безпечували чистим папером і 
чорнилом, тому до матеріально-
го благополуччя його поступово 
повернула письменницька діяль-
ність. Переживши на собі всі не-
згоди Великої депресії, свій голо-
вний роман «Грона гніву» Стейбек 
присвятив саме цьому складно-
му періоду в історії США.

Франц Кафка
Чиновник страхового відом-

ства. Оскільки Кафка завжди був 
невисокої думки про свій пись-
менницький талант, не дивно, 
що його основна професія була 
далека від літератури. Успішно 
закінчивши Карлів університет 
у Празі, Кафка отримав ступінь 
доктора права, влаштувався на 
службу в страхове відомство і 
зберіг за собою це місце аж до 
раннього - в 38 років - виходу на 
пенсію за станом здоров'я.

Письменник займався стра-
хуванням робітників від нещас-
них випадків, і існує легенда, ніби 
саме він наполіг, щоб на будів-
ництві вони в обов'язковому по-
рядку носили каски. Його навіть 
нагородили медаллю Американ-
ського товариства інженерів з 
техніки безпеки.

Зі своєї бутності страховиком 
він виніс два основні висновки: 
люди вмирають - і вони нещасні; 
чиновницький апарат - машина 
для вбивства особистості. Влас-
не, вони ж і стали основними мо-
тивами прози Кафки.

Марія ІВАНОВА,
кандидат філологічних наук, 
викладач, музичний критик

Сайт «Аргумент», 11. 07. 2015

Хороша штука - спогади. Дають силу-силенну 
можливостей для підживлення марнославства. Осо-
бливо, якщо згадуєш людей, які уже в засвітах. Вони 
нічого не спростують, не підправлять, навіть не по-
сміхнуться поблажливо-скептично: мели, мовляв, Бог 
простить. Тому усе, про що згадую, намагаюся підкрі-
пити чимось незаперечним — світлиною, автогра-
фом, публікацією, оприлюдненою по гарячих слідах...

Те, про що хочу розповісти далі, покликане до 
життя ювілеєм нашого земляка Юрія Мушкетика. 21 
березня йому виповнилося 90. І в цьому поважному 
віці майстер продовжує активне творче життя.

Не збираюся переповідати назви книжок Героя 
України, Шевченківського лауреата, лауреата низки 
інших премій, нагородженого орденами і медалями. 
Шанувальники його таланту читали і читають створе-
не ним. Письменники старшого покоління вдячно зга-
дують Юрія Михайловича не лише як талановитого ко-
легу, а ще й як керівника Спілки письменників Укра-
їни, людину, яка багатьом допомогла у творчому ста-
новленні, зростанні.

Автор цих рядків мав нагоду зустрічатися з Юрі-
єм Мушкетиком. Свідчення — автографи на книжках 
«Обвал» та «На брата брат». Не буду брати гріх на душу, 
вигадуючи (бо пригадати не виходить), за яких обста-
вин отримав автограф на другій із названих книжок 
19 квітня 1996-го, а ось «Обвал» Юрій Михайлович 
підписав мені 3 квітня 1996 у Вертіївці, яку він за-
вжди підкреслено називав Веркіївкою. Саме таку на-
зву носило це село раніше, а перейменоване було на 

догоду хворобливій уяві комуно-більшовицької влади, 
яка панічно боялася найменшої згадки про козацьку 
минувшину України, про ті часи, коли якийсь наща-
док запорожців Оверко став першим поселенцем 
(чи вдатним господарем) села біля Ніжина. Отож — 3 
квітня 1996-го.

Про майбутні відвідини рідної Веркіївки Юрієм 
Михайловичем довідався керівник Чернігівської об-
ласної письменницької організації Станіслав Реп'ях, 
про що й мене поінформував. Саме того дня я й зро-
бив світлину під час вручення земляками хліба-солі 
почесному гостеві. А через шість днів обласна газе-
та «Деснянська правда» під заголовком «Найкоштов-
ніший скарб — Україна» надрукувала замітку П. Ве-
чоренка (псевдо одного зі співробітників). Чому та-
кий заголовок, автор пояснив відразу: це лейтмотив 
роману Ю. Мушкетика «Гетьманський скарб», у якому 
йдеться про трагічну долю наказного гетьмана Укра-
їни Павла Полуботка. Саме цей твір і згаданий вище 
«На брата брат», який саме видало київське видавни-
цтво «Рада», були в центрі уваги під час зустрічі авто-
ра із земляками того квітневого дня у місцевій школі. 
На ній виступили голова селищної ради Анатолій Мо-
мотюк, Станіслав Реп'ях, доцент Ніжинського педаго-
гічного інституту (тепер - університет) імені М. Гоголя 
Олександр Астаф'єв, журналісти і літератори Яків Ко-
валець, Михайло Кушніренко, Станіслав Маринчик, 
учителька-пенсіонерка Галина Мороз. 

А Юрій Михайлович розповів про роботу над ро-
маном «На брата брат», відзначеним премією імені М. 

Старицького, відповів на численні питання, які за авто-
ром замітки у «Деснянській правді», зокрема «стосува-
лися... соціальних питань, нинішньої політичної ситуа-
ції, що має немало аналогій в історичному минулому». 

З прикрістю доводиться констатувати, що й через 
два з лишком десятиліття після зустрічі жодне з бо-
лючих на той час питань не зняте з порядку денного. 
Більше того - додалися й нові...

Разом із книжками Ю. Мушкетика збереглося 
в мене і запрошення на творчий вечір «Золота яса», 
присвячений 70-річчю від дня його народження, що 
відбувся 22 березня 1999-го в Українському домі. 
Про той вечір свого часу були матеріали в ЗМІ. Мої ж 
особисті спогади зафіксували тільки те, що головував 
на ньому наш земляк академік Петро Кононенко, а 
запрошення мені надав інший земляк, кандидат істо-
ричних наук Віктор Тищенко, який тоді обіймав посаду 
заступника директора Українського дому.

Олександр ОЛІЙНИК
Фото автора 

Ставала на крило весна тепер уже такого дале-
кого 1979-го. Призначений за якихось три місяці до 
цього головою Чернігівського обласного телерадіо-
комітету Борис Наріжний підтримав ідею місцевих лі-
тераторів випускати щомісяця в ефір свої твори, тоб-
то перейти від епізодичних літературних передач до 
системного ознайомлення слухачів області зі свої-
ми здобутками. Така ідея давно носилася в повітрі. 
Трибуну для оприлюднення своїх творів хотіли мати і 
члени створеної у грудні 1976 року обласної письмен-
ницької організації, і численні початківці.

Тут потрібно дещо пояснити для сьогоднішніх чи-
тачів, насамперед молодих. У часи тоталітаризму ви-
пускати друкований журнал чи альманах без високо-
го столичного дозволу заборонялося. А дозволи, як 
правило, давалися тим обласним письменницьким 
організаціям, які дислокувалися в містах, що мали 
так звані зональні книжкові видавництва. Видавни-
цтва ж були десь у чверті областей. Чернігів до числа 
обраних не належав. Формування радіопрограм було 
менш регламентованим. Цим і скористалися наші лі-
тератори та радіожурналісти.

Перший випуск радіожурналу прозвучав у берез-
ні 1979-го. Його провів відповідальний секретар об-
ласної письменницької організації Станіслав Реп'ях, 
який, прочитавши добірку власних віршів, надав сло-
во запрошеним до студії Кузьмі Журба, Олександро-
ві Олійнику, Василеві Щербоносові та Василеві Стру-
тинському. 

Відтоді радіожурнал, якому після тривалих диску-
сій обрали назву «Сонячні кларнети», став виходити ре-
гулярно. Як відомо, запозичення заголовка книжки чи 
окремого твору плагіатом не вважається. А хто ж, як 
не земляки Павла Тичини, мають право скористатися 
його творчою знахідкою початку двадцятого століття?

На роль ведучого «Сонячних кларнетів» обрали 
Олександр Олійника, автора цих рядків, який певний 
час очолював обласне літературне об'єднання і опі-
кувався літературною поштою в обласній молодіж-
ній газеті. Від радіожурналістів куратором журналу 
став Петро Дідович, який незабаром був прийнятий 
до Спілки письменників і виріс до провідного проза-
їка Придесення. Естафету опіки над літературним ді-
тищем переймали наступні головні редактори облра-
діо Михайло Магула та Олена Кияшко, яким певний 
час допомагав Василь Струтинський.

Враховуючи популярність «Сонячних кларнетів», 
про що свідчили числення письмові і усні відгуки слу-
хачів, Борис Наріжний навіть пропонував випускати 

їх двічі на місяць. Але літератори самі відмовилися 
від такої привабливої пропозиції, аби не знижувати 
планку вимогливості до творів, представлених у жур-
налі. Адже обласна письменницька організація на 
початку свого існування налічувала всього десяток 
членів. Книжки літераторів-земляків виходили рід-
ко, бо випускати їх чернігівцям було дозволено тіль-
ки в Києві. Та й то після суворого добору. Далеко не 
завжди при тому на перше місце ставилася художня 
вартість творів. Якщо вірші чи проза комусь із рецен-
зентів здавалися архаїчними, занепадницькими, не 
дуже ідейними, тобто такими, що мало наголошували 
на провідній ролі компартії у житті радянського наро-
ду, рукописи безжально бракувалися. 

Звичайно, до радіожурналу брали не тільки те, 
що вже знайшло місце в книжках чи періодиці. Але 
графоманським писанням ставився заслін. До того ж 
відразу вирішили, що радіожурнал буде україномов-
ним. На закон про державність української мови не 
чекали. Твори літераторів області, що писали росій-
ською (а таких було немало), давали в перекладах. 
Так само, як і вірші чи прозу гостей, яких стало осо-
бливо багато на Придесенні, коли область стала аре-
ною літературного свята «Чуття єдиної родини». На 
ньому протягом 1977 — 1996 років перебули пред-
ставники мало не всіх республік колишнього Союзу, а 
потім — незалежних держав.

Через чверть століття від часу виходу в ефір пер-
шого випуску «Сонячних кларнетів» підбили проміж-
ні підсумки корисної для літераторів і шанувальників 
красного письменства роботи. Ювілей було урочисто 
відзначено в літературно-меморіальному музеї-за-
повіднику Михайла Коцюбинського. 

Неважко підрахувати, що 25 років — то три сотні 
місяців. Ото стільки на той час звучав радіожурнал. 
Мінялися його позивні, диктори, які читали перед мі-
крофоном твори тих авторів, які з різних причин не 
могли це зробити особисто, зростала письменницька 
організація, але незмінним зоставався україномов-
ний статус журналу, його чітка періодичність, нама-
гання не допускати в ефір слабких у художньому від-
ношенні творів.

Часи змінилися. У незалежній Україні письмен-
ники, як і всі громадяи, мають право сповідувати різ-
ні політичні погляди, зникла офіційна цензура. Це, 
звичайно, сприяє розвитку творчості. Щоправда, 
з'явилися й деякі незнані раніше проблеми. Зменши-
лося державне забезпечення випуску книг. Остання 
обставина ще більше піднесла роль радіожурналу, 
адже для оприлюднення творів на його сторінках не 
треба ніяких фінансових затрат.

На обласному радіо, яке наближається до сто-
ліття свого заснування, не було жодної такої довго-
вічної передачі, як «Сонячні кларнети». Це породи-
ло навіть ідею випустити довідник про його авторів, 
оскільки сценарії усіх випусків журналу збереглися. А 
в комп'ютерній пам'яті — аудіоверсії «Сонячних клар-
нетів», починаючи від 2005 року. Своє символічне 
плече підставив колегам журнал «Літературний Чер-
нігів», опублікувавши відомості про авторів радіожур-
налу, вказавши, коли і які їхні твори були оприлюдне-
ні через радіожурнал. Але...

Не буває радощів без печалі. Через певні орга-
нізаційні зміни, викликані перепідкорядкуванням 
обласних телерадіокомітетів безпосередньо столиці, 
стало менше можливостей для самостійних проектів, 
народжених на місцях. Тож «Сонячні кларнети» вос-
таннє прозвучали в ефірі рік тому, проіснувавши рів-
но 39 років. 

Хай же згадкою про цей цікавий (за відгуками 
слухачів) радіожурнал стане заголовок цієї корес-
понденції, що повторює назву липневого 1995 року 
випуску «Сонячних кларнетів», присвяченого твор-
чості одного з їх авторів, лауреата Шевченківської 
премії Євгена Гуцала. А ще — опублікована світлина, 
на якій зафіксовано момент зустрічі 2009 року ве-
дучого радіожурналу (праворуч) з іншим Шевченків-
ським лауреатом Борисом Олійником. На його слова 
писав пісні чернігівський композитор Петро Зуб. І піс-
ні ті звучали на хвилі «Сонячних кларнетів».

Олександр ОЛІЙНИК 

Лауреатом Літературної премії 
ім. Євгена Маланюка за 2018 р. у но-
мінації «Поезія» став Олекса Різників. 

Гортаєш його книжку «Словогро-
на з 30007 слів» і п’янієш від неоло-
гізмів-новотворів, метафоричності й 
афористичності, полум’яної пристрас-
ті почуттів, любові до рідного краю. 
«Огонь на крилах слова» – один з цих 
афористичних висловів. У вірші «Лис-
тівки від ОУН» Різників пише про вели-
ке значення слова правди: 

Страшніше куль для людолова, 

Страшніше мін оці листки, 
Бо це – огонь на крилах слова, 
Бо це – думки!

Афористично звучить і назва пер-
шого розділу – «Наш край – це рай!» 

А ось приклад Олексиних ново-
творів:

Нас поривали вічно в дорогу 
Мовонаснага, словоспромога, 

Нам зрівноважити вічно кортіло 
Діло і Слово, Слово і Діло! 

Володимир Базилевський вважає 
що хороших поетів в Україні багато, а 
от мислячих – мало. Олекса Різників, 
на моє переконання, належить саме 
до мислячих. 

А ще він – людина з гумором, який 
несподівано переходить у сарказм. 

Ось приклад. У вірші «Чому так?» з епі-
графом-цитатою з листа Тараса Шев-
ченка до брата, де поет просить писа-
ти до нього не по-московському, а по-
нашому. 

Слони навчаються ходити 
На двох ногах, як ходим ми, 
Папуги вміють говорити 
Людською, хоч не є людьми 
І тільки бідні московити, 
Вік живучи помежи нас, 
Не научились говорити 
Людською хоч би двійко фраз! 

Бажаємо лауреату нових поезій, 
нових книжок! І, звичайно, довгих літ 
в Українській Україні, яку він творив 
усе життя! 

Антоніна КОРІНЬ 
м. Кропивницький

Наша газета «Світ-інфо», читачем 
якої вже кілька років є Олекса Різни-
ків, відомий поет, просвітянин з Оде-
си, правозахисник, політв’язень ра-
дянського режиму, щиро вітає його з 
цією високою відзнакою! 

Гарячі сліди
21 березня — 90 років Юрію Мушкетику

«Бо ми у цьому світі не забуті...»
40 років від створення літературного журналу обласного радіо «Сонячні кларнети» 

«Огонь на крилах слова»
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У світі цікавого

Все про спеції
Спеції допомагають зробити страву ви-

разнішою, більш пікантною і гострою. А щоб створити 
ідеальне поєднання, потрібно знати, до чого саме підхо-
дить та чи інша приправа.

Гвоздика. Пекучий та пікантний смак і аромат цієї 
пряності не сплутаєш ні з чим. Цікаво, що смаку гвозди-
ці надає ніжка, а запах йде від капелюшка. Де викорис-
товується: маринади, особливо грибні, солодкі страви 
та напої (як правило, в поєднанні з корицею).

Лавровий лист. Висушене листя лавру не їдять, але 
воно надає стравам пряного та пікантного смаку і аро-
мату. Зазвичай його кладуть в їжу за 10 хвилин до готов-
ності, і виймають після того, як страва готова. Супи, со-
ління, маринади, тушковані овочі та м'ясо. У деяких регі-
онах лавровий лист також кладуть у солодкі страви.

Імбир. Сушений і мелений імбир використовується 
в кулінарії як пряність, а маринований — в якості за-
куски, як самостійна страва. Сирий корінь імбиру, як 
правило, подрібнюють та додають до напоїв. Кондитер-
ські вироби, солодкі страви, напої. Якщо додати його 
до м'яса, то він не лише зробить його ароматнішим, а й 
більш м'яким.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Якщо в запитанні 
нема жодного сенсу, марно 
шукати його у відповіді. 

 Не можеш бути вище 
критики — нагнися.

 Сумніви — привілей 
тих, хто має власну думку. 

 Серйозна фізіономія 
— ще не ознака глибокого 
розуму.

 По п’ятницях він при-
ходив додому в суботу.

 Кепсько – це коли, 
крім кота, навіть обняти ні-
кого, а ця скотина ще й ви-
ривається.

Було колись...
«Героїчна симфонія» 

Людвіга Ван Бетховена 
спочатку була присвячена 
Наполеону Бонапарту. Але 
коли Наполеон проголосив 
себе імператором, Бетхо-
вен зняв присвяту.

Американська музич-
на конференція 1977 року 
визначила гобой як «пога-
ний дерев’яний духовий ін-
струмент, на якому ніхто не 
вміє грати добре».

Російський фізик Ан-
дрій Гейм, який нині меш-
кає в Нідерландах, є єди-
ним на планеті володарем 
відразу двох премій – Но-
белівської і Шнобелівської, 
остання вручається за всі-
лякі безглузді «винаходи». 
У 2000 році він отримав 
«Шнобелівку» за вивчення 
діамагнітної левітації жаб. 
Але, грунтуючись на цьо-
му досвіді, зумів написа-
ти кілька серйозних науко-
вих праць, за що через 10 
років отримав Нобелівську 
премію.

Куточок 
гумору

— Мені, будь ласка, за-
спокійливого.

— Вам в краплях чи в 
пігулках?

— Не дратуй мене, пад-
люка!

☺ ☺ ☺
— Вітаю, сусід. Я чув, ви 

одружилися?
— Невже навіть у вашій 

хаті це чути?
☺ ☺ ☺

— Довго думала, що б 
подарувати чоловікові на 
день народження? Купила 
собі путівку до Таїланду! Не-
хай коханий відпочине!

☺ ☺ ☺
Захворів мільйонер. 

Родичі зібралися біля ліжка 
хворого:

— Скажіть, лікарю, на-
дія є?

— Абсолютно ніякої! У 
нього звичайна застуда, 
скоро одужає.

☺ ☺ ☺
Дзвінок до турфірми:
— Нам би хотілося від-

почити!
— А на яку суму?
— Ну, на тисячу гри-

вень.
— Відпочивайте…

 62 роки прожив кінь по Старий Біллі. Він на-
родився в 1760 році в господарстві Едварда Робінзо-
на в Ланкширі (Англія), від клевелендської кобили та схід-
ного жеребця.

 Згідно з документами, найменшим конем був же-
ребець Літтл Пампкін, з ферми міні-коней «Делла Терра», 
США. На 30 листопада 1975 його зріст становив 35,5 см, 
а вага — 9 кг.

 Кролик-довгожитель на прізвисько Флоппі, 
з'явився на світ в 1964 році на острові Тасманія і помер 
в 1983, проживши 18 років і 10 місяців. Зараз цей ре-
корд побито кроликом з Нової Шотландії, який недавно 
відсвяткував свій 24 день народження.

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 9, тел. (063) 236-18-03 
http://intermezzo.org.ua.  e-mail:kmc.intermezzo@gmail.com  ІCQ: 605-110-856

Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, сувеніри, канц-
товари, а також  туризм, екскурсії, проведення презентацій, прес-
конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича діяльність, сприян-
ня вихованню дітей, відродженню духовних і національних традицій.  
Вул. Шевченка, 9. Тел.  (063) 236-18-03.

Найкращі книги — в культурно-
мистецькому центрі «Інтермеццо» 
Художня література — світова і українська класика, 

сучасна проза і поезія, історія, краєзнавство, дитяча 
книга, довідкова література.

Чернігів, вул. Шевченка, 9.

і. Він на-
Р бі

Неправильно Правильно

Для наглядності Для наочності

Для порядку Для годиться

Добавилося клопоту Додалося клопоту

До безкінечності Нескінченно, без краю

Добре відношення Добре ставлення

Добросовісний працівник Сумлінний працівник

Спец

Корисні порадиКорисні поради

Український композитор, 
автор понад тисячі музичних 
творів, зокрема, популяр-
них пісень. Народний артист 
України.

Народився 9 грудня 1951 
року у Косові, де закінчив се-
редню школу і школу мис-

тецтв по класу акордеону.
Навчався у Львівському 

інституті фізичної культури та 
Івано-Франківському музучи-
лищі ім. М. Січинського, але 
обидва заклади не закінчив.

Працював у вокально-ін-
струментальному ансамблі 
«Беркут» Івано-Франківської 
філармонії. На вірші С. Галя-
барди написав пісні «Несу 
свій хрест», «На Україну по-
вернусь», «Чумаки», «Моя лю-
бов — твоя журба», «Сер-
це тривожне у снах», В. Гри-
горака — «Вечорова пісня», 
Б. Стельмаха — «Отака істо-
рія» (до вистави «Маруся Чу-

рай» Л. Костенко), косівчани-
на В. Гостюка — «А липи цві-
туть» і косівського журналіста 
В. Глібчука — «Червона ка-
лино, скинь чорну хустину», 
М.Кубика — «Білий цвіт на ка-
лині».

Пісні Остапа Гавриша зву-
чали і звучать у виконанні На-
зарія Яремчука, Івана Мацял-
ка, Василя Зінкевича, Іво Бо-
була, Віталія Білоножка, Пав-
ла Зіброва, Надії Шестак, 
Лілії Сандулеси, Ольги Мака-
ренко та багатьох інших спі-
ваків. Дебютувала як співач-
ка і його дочка Мар’яна.

Ми не завжди диви-
мося на час, з̀ їдаючи ті 
чи інші продукти. А потім 
інколи після їжі відчуває-
мо дискомфорт, а з часом 
приходить і зайва вага. 
Виявляється, навіть ко-
рисна їжа, з’їдена не в свій 
час, може принести непри-
ємності. 

Ось який час краще й гір-
ше підходить до різних про-
дуктів.

Рис. Кращий час — день: 
вдень обмін речовин йде на-
багато швидше, що дає мож-
ливість спалити всі калорії з 
вуглеводів. Найгірший час 
— вечір: сприяє набиранню 
ваги.

Яблуко. Кращий час — 
ранок: завдяки вмісту клітко-
вини (пектину) яблука сприя-
ють гарній роботі шлунково-
кишкового тракту й запобі-
гають запорам; пектин також 
усуває канцерогени. Найгір-
ший час — ввечері і перед 
сном: органічні кислоти ви-
кликають підвищену кислот-
ність і дискомфорт у шлунку; 
пектин створить навантажен-
ня для травної системи у ніч-
ний час.

Солодощі. Кращий час 
— ранок: інсулін, який виро-
бляється нашим організмом, 
краще бореться з цукром 
вранці; за весь день буде чи-

мало можливостей витрати-
ти калорії. Найгірший час — 
вечір: цукор сприяє набору 
ваги; цукор зробить подраз-
нюючий ефект на травну сис-
тему, що призведе до неспо-
кійного сну.

Банани. Кращий час — 
обід: завдяки високому вміс-
ту клітковини банани допо-
магають травленню; банани 
— натуральні антациди (зни-
жують кислотність), що спри-
яє нейтралізації печії. Найгір-
ший час — пізно ввечері: мо-
жуть призвести до утворення 
слизу і простуд.

М’ясо. Кращий час — 
день: м’ясо — складний для 
травлення продукт; завдяки 
високому вмісту білка сприяє 
підвищенню фізичних сил і по-
кращує концентрацію.

Найгірший час — вечір: 
з’їдена на ніч білкова їжа не-
гативно впливає на травну 
систему і призводить до не-
спокійного сну.

Бобові. Кращий час — 
вечір: багаті клітковиною 
боби, квасоля і сочевиця до-
помагають травленню і зни-
жують рівень холестерину; 
боби сприяють хорошому 
сну. Найгірший час — ранок: 
з’їдаючи вранці або вдень 
багаті клітковиною бобові, 
ви ризикуєте роздратувати 
апетит і надалі з’їсти зайві 
калорії.

Волоський горіх. Кра-
щий час — вечір: горіхи міс-
тять багато корисних речо-
вин, у тому числі омега-3 
жири і антиоксиданти; горіхи 
покращують стан мозку. Най-
гірший час — ранок/день/
ніч: в цей час волоські горіхи 
матимуть меншу користь для 
організму.

Інжир і абрикоси. Кра-
щий час — ранок: прискорю-
ють обмін речовин; запуска-
ють травну систему. Найгір-
ший час — вечір: спричиня-
ють погіршення травлення і 
утворення газів.

Тверді сири. Кращий час 
— ранок: для деяких вегета-
ріанців це відмінна заміна 
м’яса; у помірних кількостях 
запобігає набору ваги і здут-
тю живота. Найгірший час 
— вечір: складний для трав-
лення, сир може призвести до 
погіршення травлення і набо-
ру ваги.

Молоко. Кращий час — 
на ніч: тепле молоко заспо-
коює організм і поліпшує сон. 
Найгірший час — ранок: без 
подальшого значного фізич-
ного навантаження молоко 
складне для перетравлення, 
що може зрушити ваш графік 
прийому їжі.

Звичайно, не завжди ви-
йде харчуватися саме так, але 
враховуйте сказане. Будьте 
здорові!

Остап Гавриш

Ï³ñí³ Îñòàïà Ãàâðèøà

На Україну повернусь
Слова: Степан Галябарда

Є у мене дім, одіж і авто,
Ранок, вечір, ніч, є вишневий 

сад.
Це у мене вже не візьме ніхто,
Як мої літа не вернуть назад.

Тільки раптом задзвенить
Мого серця тятива,
Як почую хоч на мить
Українськії слова.

Приспів:
На Україну повернусь
Через роки, через віки,
Устами вдячно притулюсь
До материнської руки.

Сяду у літак, стріну земляків,
Поєднаємо всі свої жалі,
Ляже довгий шлях нам у край 

батьків

І наздоженем, певно, 
журавлів.

Може хліб черствіший тут
Та душа враз ожива,
Бо фіалками цвітуть
Українськії слова.

Приспів 

До свого гнізда полечу я знов,
Певно там уже діти підросли.
А залишу тут віру і любов,
Може назавжди повернусь 

колись.

А липи цвітуть
Слова: Василь Гостюк

Я прийду до тебе в садок
У трави зелені-зелені,
Назбираєм з тобою зірок
Що в небі, що в небі, 

що в небі.

І падали коси із пліч,

Задумалась ніжність 
в чеканні,

Поцілунки у зоряну ніч
В коханні, в коханні, 

в коханні.

Приспів:
А липи цвітуть, духмяні-

духмяні,
А двоє ідуть купатись 

в коханні.
А липи цвітуть, духмяні-

духмяні,
А двоє ідуть щасливі 

в коханні.

Прокинулись ранки зі сну,
Згорають у щирості очі,
Пригорнися до мене, я жду
Від ночі, від ночі до ночі.
Купатись з тобою в росі,
Відчути той дотик незнаний,
Тільки губи шепочуть мені
Коханий, коханий, коханий.

Приспів

І корисні продукти можуть 
зашкодити, якщо їсти їх невчасно


