
Усім — про все

Чернігівська   обласна   газета

Найцікавіша 
газета 

для кожного 
з Вас

Чернігівщина. 
Україна. Світ

№11    4 серпня 2012 року Ціна 1 гривня

6

Публікації нашої газети не старіють
Запитуйте попередні номери газети 

в культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо» 
(Чернігів, вул.Шевченка, 9).

Колись у журналі «Перець» була 
рубрика «Страшне перо не в гусака», 
де розміщували різноманітні руко-
писні «ляпи». 

Сьогодні лаври цього славетно-
го сатиричного видання могли б при-
міряти на себе українські суди. Вони 
видають десятки, сотні найкарко-
ломніших рішень — аби заборонити 
українцям мітингувати. 

Це було б смішно, якби не так 
сумно. Адже злі жарти суддів пере-
шкоджають реалізувати одну з базо-
вих свобод людини — свободу мир-
них зібрань. Усупереч міжнародним 
стандартам і практиці Європейсько-
го суду з прав людини. 

У першій половині цього року 
суди ухвалили щонайменше 81 по-
станову в справах щодо обмеження 
свободи мирних зібрань. У 74 випад-
ках суди задовольнили позови ор-
ганів влади й заборонили мирні зі-
брання. І лише в 7 справах суд став 
на захист свободи мирних зібрань.

А дзуськи вам!
Свіжий приклад — у рішенні 

Окружного адмінсуду Києва, який з 4 
до 9 липня заборонив мирні зібран-
ня в центрі Києва. Зокрема, акцію 
під Українським домом проти мовно-
го закону Ківалова – Колесніченка.

Судді перейнялися тим, що дудки 
створюють незручності іншим гро-
мадянам: «Під час проведення акцій 
громадяни протягом дня за допомо-

гою мегафонів та інших звукопідси-
люючих засобів (дудок)… створю-
ють незручності пересічним грома-
дянам».

Незрозуміло тут одне: чому 
Окружний адмінсуд на цій підставі не 
заборонив проведення Євро-2012 у 
Києві? Там не тільки дудки дуділи, а й 
станції метро закривали! А це — ще 
більші «незручності».

Однак на прикладі цього рішення 
добре видно, що суд «удосконалює» 
мотивування: тут уже і європейські 
стандарти, щоправда, викручені на-
виворіт, і навіть прикриття листом 
американського посольства.

Суд забороняє мирні зібрання в 
Києві на підставі указу Президії ВР 
СРСР (!) «Про збори, мітинги й де-
монстрації в СРСР». При цьому суд-
ді показують «вищий пілотаж»: необ-
хідність застосування радянського 
указу вони обґрунтовують із поси-
ланням на практику Вищого адмін-
суду, роз’яснення Верховного Суду й 
— увага! — практику Європейського 
суду з прав людини.

Мабуть, український суд не знає, 
що ЄСПЛ застосовує Європейську 
конвенцію із прав людини, а не на-
ціональне законодавство...

Другий пікантний момент — 
«американський слід» у цій справі.

Однією із причин заборони мирних 
зібрань у Києві на початку липня ста-
ло... святкування Дня незалежності 
США. Суд послався на важливість цьо-

го свята й «реальну загрозу терорис-
тичних атак»: «Посольство США в Укра-
їні... направило лист до КМДА, в якому 
просить посприяти в забезпеченні за-
борони проведення іншими організа-
ціями публічних заходів та демонстра-
цій навколо резиденції посла США», — 
сказано в судовому рішенні.

Суди як «піар-агентство» 
для влади
Забороняючи мирні зібрання, де-

які адміністративні суди більше опі-
куються іміджем влади, ніж правами 
та свободами людини.

Приміром, у Черкасах суд дійшов 
висновку, що «проведення мирного 
зібрання, направленого на боротьбу 
з корупційними діяннями голови Чер-
каської ОДА, призведе до розповсю-
дження неправдивих відомостей, що 
негативно вплине на імідж влади». 
Більше того: суд вважає, що протес-
ти проти корупції неможливі в прин-
ципі! Адже законом «не передбачено 
право громадськості на проведення 
мирних зібрань як захід щодо запобі-
гання й протидії корупції».

Також київський суд заборонив 
мітинги у зв’язку з відвідинами Укра-
їни іноземними гостями, бо: «прове-
дення … масових заходів біля примі-
щення АП негативно вплине на імідж 
столиці України, що зумовить нега-
тивне враження вищих посадо-
вих осіб іноземних держав 
про країну в цілому».

Страшне перо не в гусака, 
або Як суди забороняють мітинги

Наші суди скоро 
заборонять і народ

Конституція 
України
Стаття 1. Україна є суверенна 

і незалежна, демократична, соці-
альна, правова держава.

Стаття 5. Носієм суверенітету 
і єдиним джерелом влади в Украї-
ні є народ

 Стаття 34. Кожному гаранту-
ється право на свободу думки і сло-
ва, на вільне вираження своїх по-
глядів і переконань.

Стаття 39. Громадяни мають 
право збиратися мирно, без зброї і 
проводити збори, мітинги, походи і 
демонстрації, про проведення яких 
завчасно сповіщаються органи ви-
конавчої влади чи органи місцево-
го самоврядування.

Союз патріотичних сил 
«Наша Україна» стартував 

у виборчій кампанії
30 липня ЦВК офіційно оголосила початок вибор-

чої кампанії 2012-го року: 28 жовтня відбудуться ви-
бори до Верховної Ради України 7-го скликання. 

Згідно з оновленим законодавством, встановлено три 
суттєві зміни порівняно з попередніми виборами до парла-
менту осені 2007 року. Перша — введена змішана виборча 
система, тобто половина парламенту обирається за партійни-
ми списками в загальнодержавному виборчому окрузі, поло-
вина — у 225-ти одномандатних округах. Друга — у виборчому 
процесі відсутні блоки партій, балотуються лише партії. Третя 
— підвищено з 3-х до 5-ти відсотків прохідний бар’єр для цих 
партій. 

Уже в перші дні виборчої кампанії, згідно з її календарем, про-
йшли з’їзди основних політичних сил, які затвердили партійні спис-
ки кандидатів, а також кандидатури по мажоритарних округах. 

31 липня в Міжнародному центрі культури і мистецтв столиці 
свої з’їзди провели партії, які увійшли до недавно створеного Со-
юзу патріотичних сил “Наша Україна». Це політична партія «Наша 
Україна», Українська народна партія і Конгрес українських націо-
налістів. Нагадаємо, що до цього Союзу влилися також понад 30 
громадських організацій, серед яких — Всеукраїнське Товари-
ство «Просвіта», Спілка офіцерів України, Товариство «Меморіал», 
козацькі, жіночі, молодіжні організації. Представники цих органі-
зацій також увійшли до списку кандидатів у загальнодержавному 
окрузі та по мажоритарних округах. 

Спершу в МЦКМ провели свої з’їзди УНП і КУН. Вони затвер-
дили кандидатури від своїх партій до загального списку Союзу па-
тріотичних сил. Оскільки нове виборче законодавство вимагає по-
дання списку від якоїсь однієї партії, то НУ, УНП і КУН уклали угоду, 
що такий список буде поданий від політичної партії «Наша Україна». 
Дві інші партії подали свої кандидатури в цей список, а за квотою 
НУ йдуть і представники громадських організацій. 

З’їзди УНП і КУН затвердили також кандидатів, яких про-
понують у мажоритарні округи, — згідно зі своїми квотами. 
Загалом же СПС виставляє кандидатів по всіх 225-ти мажо-
ритарних округах. І по кожному буде єдиний узгоджений кан-
дидат від трьох партій. Принципово, що з’їзди УНП і КУН ухва-
лили резолюції про підтримку єдиного кандидатського спис-
ку і про підтримку узгоджених кандидатів по кожному округу. 

З’їзд партії «Наша Україна» (за участі делегатів від двох інших 
партій) пройшов під головуванням лідера партії, Президента Укра-
їни 2005—2010 років Віктора Ющенка. У доповіді він дав чітку ха-
рактеристику тій тривожній ситуації, в якій опинилася Україна за 
два з половиною роки правління регіоналів. Також підкреслив, що 
Союз патріотичних сил «Наша Україна» йде на вибори як альтер-
натива нинішній антиукраїнській владі, як патріотична опозиція. 

З’їзд затвердив виборчий список «Нашої України», першу 
п’ятірку якого очолив Віктор Ющенко. Другий номер списку — 
голова УНП Юрій Костенко. 

У цьому списку за квотою балотуватимуться і представ-
ники Чернігівщини. Зокрема, за квотою УНП йдуть голова об-
ласної організації УНП Володимир Ступак, перший голова об-
ласного Руху Валерій Сарана, голова Чернігівської міської 
організації «Просвіти», поетеса і педагог Надія Галковська.

 Петро АНТОНЕНКО

Литвин підписав одіозний закон про 
мови і направив на підпис Януковичу. 
А що ще  ви від них хотіли? 

30 липня відбулася позачергова сесія Верхової Ради, скликана 
з ініціативи фракції регіоналів — начебто для ухвалення деяких під-
готовлених урядом законопроектів. Насправді ж чи не основною ме-
тою стало проштовхування на підпис одіозного закону про мови ав-
торства регіоналів Ківалова—Колесніченка. Для цього парламент 
спершу не прийняв відставки  «посади» голови Ради Литвина. Хоч 
не зрозуміло, як це можна змусити людину залишатися на посаді, 
якщо та написала заяву про відставку. Значить, та заява Литвина 
була просто лукавством, і якби він дійсно хотів, то пішов би з посади. 

Залишення спікера на посаді розв’язало руки і з тим законом:  
вже другого дня Литвин підписав його. Тим самим ще раз підтвер-
дивши, що він звичайний слуга, холоп цієї влади, точніше, її складо-
ва частина, що парламент  став посміховиськом.  Закон направлено 
на підпис Президенту. Підпише? 
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

«Фером» — залізний 
дроворуб із Мени
Умільці Мени зробили апарат, який пиляє і рубає дрова. 

Двометрова колода перетворюється на дрова за якусь хви-
лину. Живиться апарат електричним струмом. Змайстрували 
його Олександр Федюк, Сергій Москалець та Володимир Ру-
денко. Кажуть, що вся робота, включно із плануванням, за-
йняла близько місяця. В Україні подібних апаратів немає, за-
певняють майстри.

Робили комбайн на замовлення. Тепер він вирушить за 
межі району. Куди саме, не кажуть. Скільки коштує виготов-
лення такого апарата, також не признаються, але кажуть, що 
робити його для домашнього користування невигідно. Ва-
жить «Фемор» близько 300 кілограмів. Естетичний, гарно по-
фарбований, на вигляд — як заводський, хоча створювався 
у звичайному гаражі.

Працівники культури пішли 
у відпустки без відпускних
На початку липня без відпускних та останньої зарплати 

пішов у відпустку Чернігівський Молодіжний театр. Із 10 лип-
ня його долю повторив обласний український академічний 
муздрамтеатр ім.Т. Шевченка. З 17 липня — обласний театр 
ляльок ім. О. Довженка.

Багато колективів обласного філармонійного центру — 
теж на літньому відпочинку без відпускних. І ситуація не по-
ліпшується.

«Казначейство не приймає платіжних документів, пояс-
нюючи, що немає коштів», — розповідає джерело з обласно-
го управління культури. Така ж ситуація — в колег у багатьох 
інших регіонах країни.

Першу медаль для України на 
Олімпійських іграх завоювала 
чернігівка Олена Костевич 
Чемпіонка Олімпіади 2004 року, чемпіонка світу Олена 

Костевич здобула  бронзову медаль на Олімпіаді-2012 у Лон-
доні у змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета з 10 
метрів.  Це перша медаль, завойована українськими спортс-
менами на Олімпіаді-2012.

Костевич вистріляла ще одну бронзу! Чернігівка Олена Кос-
тевич завоювала в Лондоні  другу бронзову медаль, цього разу —  
у стрільбі із пневматичного пістолета з відстані 25 метрів. 

Президент Національного олімпійського комітету Сергій 
Бубка привітав дворазову бронзову призерку Лондона-2012 
з черговим успіхом, відзначивши її олімпійський спокій, бій-
цівський характер.

Презентація перших 10-ти 
номерів нашої газети «Світ»
У Чернігівському культурно-мистецькому центрі «Інтер-

меццо» пройшла презентація перших 10-ти номерів нашої 
газети. На зустріч прийшли  читачі, колеги-журналісти, про-
світяни, представники творчої інтелігенції. Про концепцію і 
зміст перших 10-ти номерів газети розповів її засновник і ре-
дактор Петро Антоненко. Він подякував «Інтермеццо» за під-
тримку у виданні газети.  Слово про газету сказали член На-
ціональної спілки журналістів, один з авторів газети Сергій 
Соломаха, голова міської організації Товариства «Просвіта» 
поетеса Надія Галковська, відомий просвітянин, Заслужений 
лікар України Сергій Богдан, журналістка Любов Потапенко, 
інші учасники зустрічі. Було висловлено чимало пропозицій, 
цікавих ідей щодо подальшого випуску газети. 

Презентацію знімало обласне телебачення «Сівер-
центр», редактор Олексій Маслов і оператор Валерій Ворош-
кевич зняли й показали по телебаченню гарний сюжет про 
цю зустріч. 

Два майбутні кандида-
ти в депутати до Верховної 
Ради України по виборчо-
му округу № 206 —  Ста-
ніслав Прокопенко та Вла-
дислав Атрошенко — од-
ночасно, на одному й тому 
ж сайті оголосили про до-
помогу одному й тому ж 
селу — Киселівці Чернігів-
ського району — у ремонті 
водогону.

«Понад п’ять днів у селі 
Киселівка Чернігівсько-
го району не було водо-
постачання! Причина ба-
нальна: згорів насос, що 
нагнітав воду до системи. 
Його вартість —  ледь біль-
ша за п’ять тисяч гривень, 
а взяти — нізвідки. Ані у 
сільради, ані у фірми-по-
стачальника таких грошей 
не було. Киселівський се-
лищний голова звернувся 

по допомогу безпосеред-
ньо до першого заступни-
ка голови Чернігівської 
облдержадміністрації Ста-
ніслава Прокопенка. Коли 
ми приїхали до Киселівки, 
ремонтники, що встанов-
лювали нового насоса, 
вже провели випробуван-
ня, і вода пішла по трубах». 
Це написано в матеріалі, 
в якому оповідається про 
допомогу Прокопенка у 
ремонті водогону.

А це вже зі статті, що 
показує вирішальну роль 
Владислава Атрошенка у 
поверненні води киселів-
цям: «Селяни звернулися 
за допомогою до всіх мож-
ливих інстанцій, але від-
гукнувся на їхній заклик 
лише Владислав Атрошен-
ко. До мецената зверну-
лися з листом представ-

ники більше 100 приват-
них будинків та квартир 
у Киселівці. Владислав 
Анатолійович із розумін-
ням поставився до звер-
нення мешканців села. 
Оперативно, лише протя-
гом кількох днів, пробле-
му селян було вирішено. 
До села було викликано 
автокран, замінено на-

сос, і вже сьогодні в осе-
лях мешканців Киселівки 
знову тече така потрібна 
вода».

Хто ж з них герой? Чи 
не один і той же кран вико-
ристовували кандидати? І 
робили вони це по черзі чи 
одночасно?

Олександр ЯСЕНЧУК
Сайт «Північний вектор»

На території Корюківського та 
Щорського районів, які входять 
до виборчого округу № 207, було 
помічено білборди із зображен-
ням письменника Анатолія Нау-
мовича Рибакова, автора роману 
«Діти Арбату», який народився в м. 
Чернігові.

 «Нам є ким пишатися. Письмен-
ник Рибаков А. Н. Якщо не читали, то 
бачили», — написано на цих реклам-
них носіях.

«Родзинкою» є те, що на теренах 
округу № 207 тривалий час працює 
народний депутат Ігор Рибаков, го-
лова депутатської групи «Реформи 
заради майбутнього». Саме благо-

дійний фонд його імені залишив під-
пис на розміщених нещодавно біл-
бордах із зображенням його одно-
фамільця. 

Євгеній РОМАНЕНКО,
координатор виборчих програм Грома-

дянської мережі ОПОРА
в Чернігівській області

(тел. 068 386 60 54)

У ХІ столітті чернігів-
ський Дитинець був мо-
гутньою для того часу 
фортецею, оточеною 
глибоким ровом, висо-
ким земляним валом з 
дерев’яними стінами та 
вежами. Його укріплен-
ня неодноразово зупи-
няли орди войовничих 
нападників. У ХХІ століт-

ті місцеві вандали по-
стійно атакують старо-
давній Дитинець, і ні-
хто їх не може зупинити 
— ні міліція, ні громад-
ськість…

Нещодавно на Валу, 
неподалік від пам’ятника 
Тарасу Шевченку, знову 
«розважались» вандали. З 
підпірної стінки вони ски-

нули кілька парапетних 
плит.

Адміністрація Націо-

нального архітектур-
но-історичного заповід-
ника «Чернігів старо-
давній» неодноразово 
зверталася до місце-
вих органів влади, пра-
воохоронних органів 
із проханням посилити 
патрулювання на Валу. 
Але нічого не змінилося: 
гармати обписують, ліх-
тарі розбивають, цеглу 
крадуть, парапетні пли-

ти скидають… Злочин-
ців знову будуть шукати, 
але чи знайдуть?!

У червні 2007 р. не-
відомі поцупили на Валу 
мармурові плити. 2009 
року вандали зірвали 
23 плити з підпірної стін-
ки між гарматами. Сума 
збитків для відновлення 
підпірної стінки склала по-
над 50 тисяч гривень. Бу-
дівельники відремонтува-
ли її, але міліція злочинців 
не знайшла. У квітні 2012 
року невідомі поцупили на 
Валу близько тисячі штук 
клінкерної цегли (розібра-
ли доріжку).

Можливо, стародавній 
Дитинець потрібно знову 
оточити глибоким ровом, 
високим земляним валом 
із дерев’яними стінами та 
вежами?

Сергій ЧЕРНЯКОВ,
«Чернігів стародавній»

Зображення письменника 
Анатолія Рибакова  
залучають  на імідж депутата

 стародавній Дитинець знову атакують вандали… 
Чернігівський Вал —

Вибори-2012: почалося…

Піар на водогоні
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Листи читачів нашої газети 

Телебачення: 
перехід на «цифру»
7468 телетюнерів (пристроїв, що забезпечують прийом циф-

рового телевізійного сигналу) отримали жителі області станом на 
25 липня. Про це поінформував директор Чернігівської дирекції 
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» Володи-
мир Приходько. Усього в область уже надійшло 8190 тюнерів. Їх 
безкоштовна доставка населенню триває.

Станом на 1 липня завершено прийом заяв від пільгових ка-
тегорій громадян, які мали право на безкоштовне забезпечення 
телетюнерами. До списків внесено 37 тисяч осіб, а це 60% від 
загальної кількості громадян, котрі мали право на забезпечен-
ня пристроями прийому цифрового телевізійного сигналу, серед 
яких — інваліди І та ІІ груп усіх категорій, інваліди Великої Вітчиз-
няної війни ІІІ групи, сім’ї, які виховують дітей-інвалідів або догля-
дають за інвалідами, особи, що отримують субсидії на тверде па-
ливо та скраплений газ.

Іноземці досліджують 
історію Чернігова 
Усе більше дослідників з різних країн світу вивчають історію 

нашого міста та його старовинні храми й монастирі. Зокрема, у 
червні–липні цього року до Національного архітектурно-історич-
ного заповідника «Чернігів стародавній» звернулися з прохан-
ням працювати у фондах заповідника молодший науковий спів-
робітник сектора архітектурної археології Державного Ермітажу 
Санкт-Петербурга, кандидат історичних наук Денис Йолшин; про-
фесор університету м. Ричмонд (США) Оленка Певна; докторант 
Таллінського університету Марія Сморжевська-Смирнова та інші 
дослідники. Денис Йолшин працює за темою «История исследо-
ваний памятников древнерусского зодчества Чернигова». Олен-
ка Певна — учасниця Програми академічних обмінів ім. Фулб-
райта, вона досліджує тему «Реконструкція пам’яток архітектури 
Київської Русі в ХVІІІ – ХХ ст.». Марія Сморжевська-Смирнова ви-
вчає панегірики Петровської епохи, зацікавилась вона і творчіс-
тю І. Максимовича. 

Іноземним дослідникам подобається наше місто, тож вони з 
інтересом ознайомлюються з його архітектурними та історични-
ми пам’ятками. 

З 19 по 22 липня в Чернігові проходив ІV міжнародний польо-
вий археологічний семінар «Урбаністичні центри Русі в контексті 
історії середньовічної Європи». 

У роботі наукового форуму взяли участь відомі українські до-
слідники, науковці з Росії, Білорусі, Молдови та Франції. Семінар 
був організований Інститутом археології НАН України та Черні-
гівським національним педагогічним університетом імені Т. Шев-
ченка.

Засуджено групу 
торгівців людьми
Набув чинності вирок Щорського районного суду стосовно 

учасників організованої злочинної групи, які 2011 року займали-
ся продажем мешканок Чернігівської області до Туреччини з ме-
тою їх подальшої сексуальної експлуатації. Слідством доведено 
п’ять епізодів торгівлі людьми. Суд погодився з позицією проку-
ратури. Винні особи засуджені на строк від 3 до 4 років позбав-
лення волі.

Прес-служба прокуратури Чернігівської області

Вирок аферистам 
Набув чинності вирок Деснянського районного суду м. Черні-

гова стосовно осіб, які за допомогою спеціальних технічних засо-
бів намагалися заволодіти персоніфікованими даними власників 
банківських платіжних карток, а також несанкціоновано втрути-
лися в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) 
абонентів акціонерного товариства «Укртелеком».

Встановлено, що двоє жителів Чернігова придбали спеціаль-
не обладнання: міні-камеру спостереження зі вмонтованим ві-
део-аудіо записувальним пристроєм, а також накладку на карт-
коприймач банкомата (т.зв. скімер), призначену для зчитування 
даних із платіжних карток. Зловмисники встановили ці техніч-
ні засоби на банкомат однієї з державних банківських установ 
обласного центру. Проте скористатися отриманою інформацією 
вони не встигли, адже були затримані співробітниками СБУ. 

Вилучене обладнання, відповідно до висновків експертизи, 
визнано спеціальними технічними засобами негласного отри-
мання інформації, використання яких заборонено законом.

Встановлено причетність одного зі зловмисників до іншої 
злочинної оборудки. Молодий чоловік вирішив підзаробити за 
допомогою несанкціонованого втручання у роботу інформацій-
но-телекомунікаційних систем ПАТ «Укртелеком». Він незаконно 
активував SIP-номери вітчизняних абонентів та, використовуючи 
власний ноутбук і спеціалізоване програмне забезпечення, на-
правляв з них міжнародний телефонний трафік за кордон.

У результаті такої протиправної діяльності абонентам ПАТ «Укр-
телеком» виставлялися рахунки за міжнародні дзвінки, яких вони 
не здійснювали. У свою чергу закордонні абоненти отримували від 
оператора мобільного зв’язку своєї країни за вхідний трафік гро-
шову винагороду, частина якої перераховувалася українському «ха-
керу». Сума збитків, заподіяних ПАТ «Укртелеком» унаслідок такої 
протиправної діяльності, склала понад 200 тис. грн.

Суд визнав підсудних винними за ч.1 та ч.2 ст. 359 (незакон-
ні придбання або використання спеціальних технічних засобів 
отримання інформації) та за ч.2 ст. 361 (незаконне втручання в 
роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), сис-
тем та комп’ютерних мереж) Кримінального кодексу України та 
призначив покарання, згідно з яким одного зловмисника засу-
джено до 5 років позбавлення волі зі встановленням іспитового 
строку 3 роки, іншого — до 4 років позбавлення волі з іспитовим 
строком 2 роки. Апеляційний суд залишив вирок без змін.

Прес-група Управління СБ України в Чернігівській області

Подібну страшилку в середині лип-
ня поширила і санітарна служба Черні-
гова — стосовно купання в Десні, при-
чому поширила заднім числом, через 
кілька днів після встановленої службою 
заборони. 

Перше запитання — що взагалі 
означає така заборона? Звичайно, лю-
дям не заборониш доступ до води, в 
тому числі — і на пляжах (утім, тут ще 
якось можна встановити «кордони» з 
парканів і міліції). Але заборона таки ж 
тягне за собою певні наслідки. Напри-
клад, із пляжів можуть зняти рятувальні 
служби, припинити обстежувати й чис-
тити дно, прикрити туалети, заборонити 
тут торгівлю — аякже, пляж же офіцій-
но закритий. 

Але цікавіше інше питання: чому 
взагалі в розпал літа закривають пля-
жі? Пояснення санслужб не дуже пе-
реконливе. Особливо щодо «нетипової 
для України спекотної погоди», Якщо 
вже бути точним, то якраз перед отим 
рішенням санітарних служб, посеред 
липня, в Україну, принаймні, на Київщи-
ну та Чернігівщину, якраз прийшло сут-
тєве похолодання. Уночі температура 
опускалася до 13–14 градусів. Любите-
лі купання взагалі зажурилися: погода 
більш як на тиждень зіпсувала найкра-
щі для купання дні. Хоч на погоду, звіс-
но, нарікати не варто. 

Але й без цього нетривалого похо-
лодання, після якого настала ще біль-
ша спека, що воно взагалі означає, оте 
твердження про «нетипову» спеку? Та в 
нас ще з радянських часів (а ми живе-
мо в пострадянських) усе нетипове — 

спека, мороз, дощі, повінь. І стало вже 
звичним, киваючи на цю «нетиповість», 
пояснювати, наприклад, провали в 
аграрному секторі. Хоча все це «типове» 
і давно відоме, всі ці природні явища. 

А якщо нині і з’являється щось не-
типове, то, скоріше, з вини самого су-
спільства, людей, держави, якщо тут 
звикли жити за принципом «Після нас 
— хоч потоп». Тому хотілося б дізнатися 
не так про «нетипові», як про інші причи-
ни забруднення вод. Чи не є цими при-
чинами загальне забруднення приро-
ди, особливо в містах і довкола них, а 
особливо — в таких потворних мегапо-
лісах, як Київ? Чи не забруднюють Дес-
ну, а відтак і Дніпро, у який впадає наша 
ріка, десь вище за течією, на Брянщині 
в Росії? 

Усі ці запитання схожі на ті, які сто-
суються ситуації, коли в останні роки 
дуже слабка повінь на Десні. В моє-
му селі Авдіївка Куликівського району, 
яке лежить на Десні і має розкішні при-
деснянські луки, вже третю весну під-
ряд на ці луки в отаку малу повінь не 
виходить деснянська вода. Луки сох-
нуть, страждають від безводдя чис-
ленні озерця на них. У народі назива-
ють дві причини. Одна — це забір води 
у верхів’ях Десни, на Брянщині, для 
якихось промислових потреб. Друга, 
мабуть, ще більш суттєва — скидання 
весною, в повінь, води з-під Києва че-
рез каскад дніпровських водосховищ. 
А скидають тому, що в останні роки олі-
гархи нахабно забудовують узбереж-
жя Дніпра довкола Києва, мурують 
свої маєтки мало не на березі рік, за-

плав, озер. А потім бояться, щоб вели-
ка весняна повінь не змила їхні маєт-
ки. І ось, щоб догодити купці олігархів 
від влади, роблять так, що потерпають 
сотні тисяч людей, які живуть по Десні 
та Дніпру. 

Ось дві причини, і доволі небезпід-
ставні, які, повторюю, гуляють у народі. 
Можливо, це й не так. То чому б владі 
через свої численні структури, насам-
перед, екологію (до речі, столична її 
служба вже заявляла, що треба роз-
биратися з нахабним забудовуванням 
берегів під Києвом), і не розповісти 
населенню, як воно є насправді. І що 
ж є причиною зникнення нормальних 
повеней, а натомість — забруднення 
води і закриття пляжів улітку? Невже 
спалахи на Сонці, Місячна активність 
чи землетрус у Мексиці? Чи щось ближ-
че, реальніше? 

Але чи дочекаємося ми від влади та-
ких роз’яснень, які вона б зобов’язана 
була дати народові, який її обрав, цю 
владу, найняв на службу і якому вона 
повинна служити? Питання риторич-
не, відповідь очевидна: не дочекаємо-
ся. Від такої влади, представники якої 
далекі від народу, а в цю літню пору — 
далекі навіть географічно. Це просто-
людини, посполиті мають відпочива-
ти у своєму місті, селі, на своїх ріках та 
озерах. Ті, хто при владі, зараз лежать 
на інших пляжах — від Криму до Канар-
ських островів.

Але це вже не про пляжі — про ви-
бори.

Петро АНТОНЕНКО

У кожного цілеспрямованого абі-
турієнта цього літа є, як мінімум, дві 
мрії: перша — вступити до престиж-
ного вузу, друга — потрапити на бюд-
жетне навчання. Здавалося б, ну що 
тут складного: подав документи — і 
справу зроблено! А якщо й результа-
ти в тебе гарні, то взагалі хвилювати-
ся нема чого! А ж ні… 

Кількість абітурієнтів, які пода-
ють цьогоріч свої документи, збільши-
лась порівняно з 2011 р. приблизно 
на третину — із 192 до 316 тисяч. Від-
повідно одразу ж збільшилась і кіль-
кість проблем, як тільки розпочалася 
вступна кампанія. 

Для більшості батьків і дітей стоя-
ла така мета: чим раніше подамо до-
кументи, тим скоріше нас зарахують. 
Насправді ж немає ніякої різниці: все 
одно рейтингові списки, де відобра-
жаються імена абітурієнтів, яких уже 
зареєстровано, змінюються кожного 
дня.

Аби уникнути ажіотажу біля поро-
гів вищих навчальних закладів, який 
створюється у перші дні вступної кам-
панії, Міністерство освіти вже другий 
рік поспіль намагається прищепити 
нам довіру до новітніх технологій. Для 
полегшення та прискорення проце-
су була створена електронна система 

подання документів. У перший тиж-
день документи подали півмільйона 
абітурієнтів. Більша частина робила 
це за старими традиціями, інші ж, хто 
все-таки вирішив випробувати долю, 
подали через мережу Інтернет. Для 
цього абітурієнти повинні були зареє-
струватися на спеціальному веб-сайті 
http://ez.osvitavsim.org.ua, створити 
там свій профіль та ввести дані доку-
ментів, необхідних для вступу.

І знову скарги. Одні випускни-
ки кажуть, що система ігнорує жіно-
чу стать (ставить замість цього чо-
ловічу) та не сприймає додаткових 
документів. Інші кажуть, що в сис-
тему можна увійти тільки один раз 
на день, і то не факт, що пощастить, 
адже система постійно «зависає» та 
видає помилки. І ще одна проблема: 
для реєстрації потрібно три сертифі-
кати ЗНО, а електронна система ба-
чить тільки два.

Микола Фоменко, заступник ди-
ректора департаменту вищої освіти 
Міністерства освіти, скаржиться: «За 
період з другого липня роботою сай-
ту скористалися півмільйона людей, 

ну яка ж система таке витримає?» До 
цієї думки приєднався і Дмитро Та-
бачник: «Будь-яка система, якщо з 
нею одночасно працюють кілька де-
сятків або сотень тисяч людей, може 
дати збій». Загалом міністр освіти 
розцінює цьогорічну вступну кампа-
нію як «прекрасну». Але чиновники, 
хоч і обіцяють, що сайт буде працю-
вати без помилок, усе-таки радять 
документи подавати по-старому — 
особисто. 

Окрім цих «технічних» проблем, іс-
нує і «матеріальна» — ціни, які кож-
ного року зростають як мінімум на 
4%. Деякі навчальні заклади утри-
муються від їх підняття, але торішня 
вартість, очевидно, їх також не за-
смучує. Якщо ж у 2011-му абітурієнт 
(який відповідно має високий бал 
ЗНО) був на 80% упевненим, що він 
точно вступить на бюджет, то цьо-
го року конкуренція підвищилася на 
22%. Саме 2012 року найбільший 
випуск за останні роки. Отже, можна 
вважати, що це така собі боротьба — 
вступ до вишу.

Марина ПЕТРОВСЬКА

Пляжі на Канарах, Дніпрі й Десні

Я не про вибори, про пляжі. Днями 
мене здивувало ось це повідомлення, 
розміщене на сайтах: 

«У столиці заборонено купатися на 
всіх пляжах.

Про це повідомили в санепідем-
службі Києва, передає «5 канал».

Усього на початок сезону планува-
лося відкрити 11 пляжів, утім паспорт 
змогли отримати лише сім. Однак купа-
тися не можна й на них. 

СЕС пояснює: через спеку у воді 
надто швидко розмножуються бакте-
рії, які можуть бути небезпечними для 
здоров'я. Встановити попереджувальні 
знаки біля води вже зобов'язали кому-
нальників», — ідеться в повідомленні.

«Це пов’язано з нетиповою для Укра-
їни спекотною погодою. І заборона на 
купання буде до того часу, поки не нор-
малізуються показники якості води», — 
уточнив заступник головного санітарно-
го лікаря Києва Юлій Жигалов».

Вступ до вузу:
залишитися живим 
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Всеукраїнське товариство бджолярів і Фонд 
Петра Прокоповича урочистості з нагоди виходу у 
світ 3-го тому, а отже, й завершення видання три-
томника видатного українського пасічника прове-
ли на його батьківщині — в гетьманській столиці 
Батурині на Чернігівщині та в сусідніх селах — Мит-
ченках, де 10 липня 1775 року в родині дворяни-
на-священика козацького роду народився Проко-
пович, і в Пальчиках, де 3 квітня 1850 року він зна-
йшов вічний спокій. 

Заходи почалися на могилі Прокоповича, на 
околиці Пальчиків. Тут зараз красиве чисте поле, а 
колись розташовувалася знаменита на всю імпе-
рію школа бджільництва Прокоповича, яку він пе-
ревів сюди з Митченків. Поруч, в одній могилі, по-
хований і син Прокоповича, наступник його бджо-
лярської справи Степан Великдан. 

На свято приїхали пасічники з різних куточ-
ків України і, насамперед, ті, хто безпосередньо 
брав участь у виданні тритомника, — представ-
ники Товариства і Фонду. Вів урочистості один з 
очільників Товариства бджолярів і Гільдії медо-
варів України Василь Соломка. Він найперше на-
звав безпосередніх видавців тритомника. Це ви-
давничий дім «Фактор» із Харкова. Це редакційна 
колегія тритомника: М. Горніч, В.Зуй (перекладач 
тексту з російської на українську), В.Корж (коор-
динатор проекту), С. Мілов і, звичайно, сам Солом-
ка. Треба низько вклонитися цим людям за їхню 
подвижницьку працю. Адже необхідно було підня-
ти й опрацювати гори матеріалів, у тому числі й у 
малодоступних архівах, щоб з доволі великої і ще 
далеко не повністю опублікованої творчої спадщи-
ни Петра Прокоповича відібрати до видання най-
цінніше. Ця величезна робота була виконана про-
тягом трьох років: перший том видання побачив 
світ позаторік, другий — торік і ось — третій. Ха-
рактерно, що тритомник повністю видано на кошти 
самих пасічників України, серед яких Товариство 
і Фонд провели збір пожертв. Вдалося обійтися і 
без звертання до спонсорів-бізнесменів, і без під-

тримки бюджету, хоча держава давно могла б ви-
дати твори видатного українця.

Пасічники-учасники торжеств поставили свої 
підписи на третьому томі видання і книгу цю покла-
ли на плиту на могилі Прокоповича. А потім подару-
вали цей том, як раніше й попередні, дирекції Ба-
туринського Національного заповідника «Гетьман-
ська столиця».

Того дня ми побували і в Митченках, біля 
пам’ятного каменя, встановленого працівниками 
заповідника на місці розташування школи бджіль-
ництва Прокоповича. На її подвір’ї колись була 
криниця з чудовою водою. Працівники заповідни-
ка нещодавно відродили її. Вода в ній, як і два сто-
ліття тому, дійсно смачна. 

Продовжилося свято українського бджільни-
цтва в Батурині. Учасники його зробили екскурсію 
по історичних пам’ятках міста, починаючи з від-
новленої Батуринської фортеці та її цитаделі й за-
вершуючи палацом Кирила Розумовського, остан-
нього гетьмана України. Учасники свята вдячні за 

чудову екскурсію завідувачці відділу науково-про-
світницької роботи заповідника Наталії Сердюк. 

Варто зазначити, що тема Прокоповича за-
ймає вагоме місце в науковій роботі заповідни-
ка. Колектив його практично вже підготував музей 
Петра Прокоповича і хоч сьогодні готовий розгор-
нути таку експозицію. Але, на жаль, поки що це му-
зей без приміщення. Для музею було заплановано 
будинок, де зараз знаходиться один із підрозділів 
заповідника — науковці, реставратори, бібліоте-
ка. Вони давно мали б переселитися, як і дирекція 
заповідника, на територію палацу Розумовського, 

в один із флігелів. Як відомо, цей палацово-пар-
ковий комплекс містить не лише палац гетьмана і 
парк, а й два флігелі. Вони, на відміну від самого 
палацу, були зруйновані в часи комуністичної вла-
ди, і їх відновлювали з нуля. Враховуючи величез-
ний обсяг робіт на реставрації палацу, завершити 
спорудження флігелів за президентства Ющенка 
просто не встигли, хоч вони були вже майже до-
будовані, зосталося виконати внутрішні роботи. І 
прикро, що роботи тут, на майже готовому об’єкті, 
нині зовсім не ведуться. Вони припинилися, як 
тільки за Віктором Ющенком зачинилися двері 
кабінету Президента. У результаті, окрім того, що 
важко налагодити нормальну роботу колективу за-
повідника, ми ще й не можемо відкрити музей ви-
датного пасічника, визнаного всім світом. 

…А тритомник творів Прокоповича просто ці-
кавий, унікальний. Його треба читати. Це більш ніж 
просто бджільництво. Та й Прокопович був надзви-
чайно різнобічною особистістю, представником 
справжньої української дворянської еліти. Споді-

ваймося, що це видання закуплять хоча б для бі-
бліотек і навчальних закладів. А зараз не можу 
не процитувати бодай деякі цікаві фрагменти 
творчості Петра Прокоповича. До речі, сам він 
лекції для своєї школи бджільництва писав «ма-
лоросійським нарєчієм», себто розмовною укра-
їнською мовою, оскільки учнями школи були 
звичайні молоді селяни-українці. Цікаво, що в 
останньому томі видання наведено цілий слов-
ник вживаних Прокоповичем народних виразів, 
бджолярських термінів, з поясненням їх значен-
ня. Ось деякі з них. Вгадаєте, про що йдеться? 
Довж, друга, ворина, знози, клямці, літошрій, ку-
рушка, лубка, нерій, ощитки, прилошки, стояни, 
шапличок. 

А ось що каже автор про бджільництво: «Той, 
хто йде в науку бджільництва, повинен мати до-
брий розум, кмітливість, тямовитість, швидко діяти 
і не бути в’ялим, сонливим. До того ж він має бути 
здоровим, вміти рахувати, знати вагу і виміри». 

А це наведений у книзі витяг з укладених Про-
коповичем правил навчання в його школі. «Утриму-
вати учнів так, щоб вони були морально добрими, 
виконували християнські звичаї й обряди. Прище-
плювати їм слухняність до хазяїна, старанність до 
роботи, знання різних господарських справ, і осо-
бливо щоб вони у всьому були відвертими і щиро 
відданими. Викорінювати в них будь-яке лукавство 
і хижацтво».

Школа Прокоповича, окрім суто бджільни-
цтва, давала селянам дуже великий обсяг знань. 
Ось як про це пише сам Прокопович. Учні тут «за-
ймаються городництвом, садівництвом, хлібо-
робством, косінням хлібів нововинайденими 
знаряддями, різним майструванням на будівлях 
(наприклад, накриттям соломою, просто і під гли-
ну, штукатуркою міцно і гладенько), а також скла-
данням для корму худобі і коням ситих кормів і 
різних сумішей». Чим не сільськогосподарська 
академія! 

Залишається лише побажати, щоб така не-
пересічна постать, як Петро Іванович Прокопо-
вич, з його доволі цікавою і бурхливою біографі-
єю, стала героєм книг і фільмів. Видатні українці 
того варті.

 Петро АНТОНЕНКО
Фото автора

Весілля — найсвітліше свято закоханих, молодості та лю-
бові. Тому молоді люди намагаються зробити його незабутнім. 
Пам’ять про це світле свято на все життя молодятам допомага-
ють зберегти фото- та відеозаписи. А щоб знімки передали на-
стрій та атмосферу в цей щасливий день, для весільної фото-
зйомки обирають особливі місця.

Надзвичайну популярність серед жителів Чернігівщини та 
Сумщини має місто Батурин. То й не дивно, бо, окрім мальовни-
чих краєвидів, безцінних пам’яток історії, архітектури та культу-
ри, тут панує особлива аура. Дух колишньої козацької слави та 
гетьманської величі панує в музеях, огортає скульптурні компо-
зиції і бродить батуринськими стежками, якими колись ходили 
творці нашої державності. 

А ще тут живе кохання. Його атмосферу можна відчути всю-
ди: на білих сходах палацу Кирила Розумовського, на мосту ци-
таделі Батуринської фортеці і, звичайно, в Кочубеївському пар-
ку, де зізнавалися один одному в коханні сивочолий гетьман 
Іван Мазепа і юна Мотрона Кочубей. 

Усі ці об’єкти є місцем паломництва молодят, які приїжджа-
ють сюди, щоб створити на своїх весільних світлинах неповтор-
ну атмосферу свята — першого дня їхнього щасливого сімейно-
го життя. Зараз багато молодих пар віддають перевагу виїзним 
церемоніям, які також проводять у Батурині. Особливої чарів-
ності такому дійству надає відбудована цитадель — серце геть-
манського Батурина. Неповторність краси заплави ріки Сейм, 
пелюстки троянд, промовляння обітниць — усе це на романтич-
ному тлі фортечних укріплень, гордовитих веж та барокових бу-
дівель робить найголовнішу мить у житті особливо неповтор-
ною та зворушливою. Багато закоханих молодих людей сказали 
один одному «так» на території цитаделі й закарбували свою ра-
дість одруження в її стінах на весільних світлинах. 

Влітку у вихідні в цьому музейному комплексі можна зустрі-
ти до тридцяти пар на день. Багато молодих людей бажають узя-
ти шлюб і в палаці Розумовського. Серед урочистої атмосфери 
гетьманських зал під поглядом загадкових античних муз весіль-
на церемонія стає особливо чарівною.

Національний історико-культурний заповідник «Гетьман-

ська столиця» запрошує провести весільну церемонію, відео-
зйомку та фотосесію на території музейних об’єктів.

Дирекція Національного історико-культурного 
заповідника «Гетьманська столиця»

Завершено 3-томне видання 
творів видатного українського пасічника

Прокопович промовляє до нащадків

На могилі видатного пасічника. 

Батурин, парк Кочубея. 
Учасники свята біля 
пам’ятника Прокоповичу. 

На Спас — до Батурина! 
У Батурині, на території парку Кочубеївський, розміщується діюча пасіка імені Петра Проко-

повича, видатного українського бджоляра. Серпень тісно пов’язаний з невгамовними, працьо-
витими бджілками. За православними традиціями, в цьому місяці святкують Перший Спас (Ме-
довий) — 14 серпня та Другий Спас (Яблуневий) — 19 серпня. Від 1997 року Другий Спас став 
державним святом — Днем бджоляра. 

Починаючи від Медового Спасу, відвідувачі Національного заповідника «Гетьманська сто-
лиця», які замовили екскурсію по будинку-музею генерального судді В. Кочубея, безкоштов-
но отримають екскурсію до пасіки Петра Прокоповича. Разом з екскурсоводом ви поринете у 
казковий, дивовижний світ невтомної робітниці — бджоли, ознайомитеся з історією розвитку 
бджільництва за часів Петра Прокоповича.

ВЕСІЛЛЯ В ВЕСІЛЛЯ В 
БАТУРИНІ: БАТУРИНІ: 
ХВИЛЮЮЧЕ, ХВИЛЮЮЧЕ, 
ЦІКАВО, УРОЧИСТОЦІКАВО, УРОЧИСТО

Графік роботи заповідника
Адреса Національного історико-культурного заповідника 

«Гетьманська столиця»: вул. Гетьманська, 74, м. Батурин, 
Бахмацький р-н, Чернігівська обл., 16512.

Музеї заповідника працюють без вихідних з 9.00 до 
18.00 (палац К.Розумовського — з 10.00), без обідньої 
перерви, прийом екскурсійних груп — з 9.00 до 17.00.

Адміністрація заповідника працює з 9.00 до 18.00, 
вихідні: субота, неділя.

Тел.: (04635) 4-80-08, тел./факс: (04635) 4-84-37
e-mail: baturin-capital@yandex.ua
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Бліц-інформ
Вандалізм 

триває…
Забудовник знищує 
дерева на Замковій горі
У Києві продовжується нищен-

ня Замкової гори: працює важка 
техніка, вантажівками вивозить-
ся ґрунт, уже зрізано близько со-
тні дерев, значна частина яких  —
вікові.  Про це повідомив голова 
комісії Київради з питань культу-
ри та туризму Олександр Бриги-
нець.

«Два дні тому я повідомив про по-
чаток руйнування Замкової гори з 
боку Фролівської вулиці та звернув-
ся до Олександра Попова з проханням 
зупинити нищення легендарної гори. 
Представники КМДА повідомили мені, 
що будівельні роботи не ведуться, а 
лише вивозиться сміття. Та насправді 
забудовники обдурили КМДА», — ска-
зав Бригинець.

Він додав, що на горі з'явився за-
городжений будівельний майданчик, 
де проводяться роботи:  «Зараз існує 
реальна загроза знищення історич-
ної пам’ятки. Минулого року нам лед-
ве вдалося зберегти залишки гори 
Щекавиці, і в даному випадку громад-
ськість теж відступати не збирається».

З приводу нищення зелених на-
саджень О. Бригинець  звернувся до 
екологічної прокуратури та прокура-
тури Києва з проханням перевірити ді-
яльність підрозділів Міністерства еко-
логії та КМДА щодо бездіяльності вла-
ди, яка допустила масове знищення 
паркової зони в центрі Києва.

Як відомо, Замкова гора (Хореви-
ця) — історична місцевість Києва. За-
лишок правого, високого берега Дні-
пра з крутими схилами. Разом зі Ще-
кавицею, Старокиївською горою та 
річкою Либідь є одним з основних сим-
волів Києва, пов’язаних з легендарни-
ми засновниками міста.

Закрили  приватний 
музей  Трипільської 
культури
Музей трипільської культури 

«Прадавня Аратта — Україна» у 
Трипіллі змусили припинити ді-
яльність через зміну власника бу-
дівель музею. На сьогодні експо-
зиція музею недоступна для від-
відувачів.

Про це повідомив голова комісії 
Київради з питань культури та туризму 
Олександр Бригинець, до якого звер-
нувся колектив музею.

«Цей музей став символом три-
пільського минулого України, — вва-
жає депутат. — Якщо він припинить 
свою діяльність, це стане ударом по 
нашій історичній пам’яті і туристичній 
структурі Київщини».

Депутат зауважив, що нищення 
закладів культури відбувається по 
всій Україні: звільняють небайдужих 
керівників, приватникам продають 
пам’ятки музейних комплексів, уцьо-
му випадку відбулося рейдерське за-
хоплення музейного закладу.

Приватний історико-археологічний 
музей «Прадавня Аратта — Україна» в 
с. Трипілля існує сім років і знаходить-
ся поблизу місця, де київський архе-
олог Вікентій Хвойка відкрив трипіль-
ську археологічну культуру.

Музей має унікальну колекцію 
артефактів VI-III ст. до н.е., експози-
ція складається з 500 експонатів. За 
час діяльності його відвідало 200 000 
осіб.

Навіщо парламент на 
останньому тижні 10-ої се-
сії ухвалив скандальний 
законопроект про мови? 
Дехто говорить про підтрим-
ку цим самим і так зовсім не 
бідної родички — російської 
мови, інші кажуть про вибор-
чі технології. Але цей закон, 
який створив додаткову на-
пругу в суспільстві, об’єктивно 
виконав і ще одну функцію: 
відволік увагу громадськості 
від інших законів, ухвалених 
на тому ж тижні, в три наступні 
дні. А на ці закони варто б по-
дивитися, що там наприймали 
наші нардепи. 

Поки в парламенті і довко-
ла нього точилися мовні при-
страсті, Рада тихенько ухва-
лила закон, що дозволяє про-
водити ряд державних закупі-
вель без тендерів. Це втрати 
для нашого й так доволі не-
багатого бюджету в десятки, 
якщо не сотні мільярдів гри-
вень, причому на роки вперед. 

У цей же день депутати до-
зволили Кабміну збільшити 
дефіцит держбюджету, а також 
брати (чи не на покриття цьо-
го дефіциту?) кредити. Напри-
клад, пропонується взяти по-
зику з відсотками у Китаю роз-
міром у 3 мільярди доларів, за 
яку наша держава розрахо-
вуватиметься в кращому разі 
зерном, а в гіршому, як запев-
няють песимісти, українською 
землею в оренду китайцям.

Начебто задля торжества 
виборчої демократії парла-
мент виділив близько 1 мі-
льярда гривень на встанов-
лення веб-камер на вибор-
чих дільницях. Що ж, хто проти 
чесних виборів? Але от цікаво: 
за новим законом ці камери 
чомусь не працюватимуть під 
час найголовнішого моменту 
виборів — підрахунку голосів.

«Під шумок» мовних при-
страстей був проштовхнутий 
і закон, що дозволяє переда-
чу в оренду та концесію укра-
їнських портів. Тихенько було 

ліквідовано ряд пільг для чор-
нобильців та афганців.

І один з найбільш скан-
дальних законопроектів за но-
мером 10034 також був про-
штовхнутий — добре хоч, поки 
що в першому читанні. Але 
таки ж проголосований. Між 
тим, ідеться про збитки для 
бюджету мінімум у 820 млн, 
максимум — у мільярди гри-
вень. 

У чому суть цього проек-
ту? По-перше, списати забор-
гованість оборонних підпри-
ємств у розмірі 820 мільйо-
нів гривень. Замість того, щоб 
знайти винних (борги ж хтось 
створив) і змусити повернути 
кошти державі, просто списа-
ти. Бюджет усе стерпить. По-
друге, надати особливі права 
концерну «Укроборонпром», 
підконтрольному наближеним 
до влади, з передачі в орен-
ду і розпродажу оборонних 
підприємств. Тут уже йдеться 
про мільярди. Великі оборон-
ні підприємства розташовані 

у найбільших містах, таких як 
Київ, Харків, Одеса, Дніпропе-
тровськ. Тут є що розпрода-
вати, в тому числі, крім облад-
нання, — нерухомість, землю. 
Навіть уряд Азарова був проти 
ухвалення закону в такій ре-
дакції. Категорично проти за-
кону був і профільний Комітет 
Верховної Ради з національ-
ної безпеки і оборони. Поді-
бний попередній законопро-
ект уже був відхилений Комі-
тетом і парламентом загалом. 
А цей під завісу сесії таки ж 
ухвалили. 

Що ж, депутати вже сиді-
ли, як-то кажуть, на валізах із 
квитками на розкішні курорти 
на свою майже двомісячну (чо-
мусь!) відпустку. Де вже було 
вчитуватися в законопроек-
ти? А громадяни країни, до ки-
шень яких учергове залізли 
наші «слуги народу», були змо-
рені літньою спекою і мовни-
ми протистояннями. Тут за ки-
шенею і не встежиш.

Петро АНТОНЕНКО

Сьогоднішнє засідання Печерського 
суду було коротким. Суддя швиденько зачи-
тала свій вирок: задовольнила позов Лит-
вина проти мене. Визнала, що у Литвина є 
честь, гідність і ділова репутація.

Визнала, що  цим своїм блогом я завдав 
шкоди честі, гідності й діловій репутації Лит-
вина.

Я того не визнаю і ніколи не визнаю. Бо 
Литвину нема чого захищати в суді — нема 
предмету захисту: ні честі, ні гідності, ні ді-
лової репутації Литвин не має.

Хто такий Литвин? Полковник СБУ, який 
ніколи в СБУ не служив.

Учасник бойових дій, який ніде і ніколи 
не воював. Академік, який нічим, крім пла-
гіату (крадіжки чужих ідей і думок), світовій 
науці не відомий. Політичний флюгер, який 
комфортно уживається на державній дачі 
в Кончі-Заспі поряд із Кучмою, Азаровим і 
Ющенком.

До того ж сплачує лише половину кому-

нальних витрат — який же він бідний…
Той суд так само може визнати, що не 

Литвин, а я маю стосунок до справи про 
вбивство Георгія Ґонґадзе.

Що не Литвин, а я підгодовую собі округ 
на Житомирщині в обсязі 95 мільйонів бю-
джетних (народних) коштів.

Що завгодно може визнати їхній Печер-
ський суд.

Я того — не визнаю. Думаю, ви також.
Тож далі, на ближчу перспективу — апе-

ляція.
На дальшу — люстрація в судах, почина-

ючи з Печерського. І радикальні зміни судо-
вої та правоохоронної системи.

Анатолій ГРИЦЕНКО, 
український політик, міністр оборони 

(2005 – 2007), голова Комітету ВР України 
з питань національної безпеки і оборони 
(від 2007 р.), лідер партії «Громадянська 

позиція», полковник запасу 

Що не кажіть, а в Україні життя дійсно покращується! Питання 
лише в тому — для кого? 

Для їдалень влади (Верховної Ради та апарату Президента) 
закупили фрукти і ягоди, які за своєю ціною перевищують реаль-
ні (ті, за якими народ купує) в десятки, а за деякими позиціями — 
і в сотні разів.

Державне підприємство Державного управління справа-
ми з обслуговування офіційних заходів «Гарант-сервіс» закупи-
ло фруктів, ягід і овочів на загальну суму 2,6 млн грн. А взагалі 
на харчові продукти для Януковича і депутатів витратили понад 
9 мільйонів гривень.

Закупівельні ціни вражають. Черешня, наприклад, для столу 
влади коштує 63 грн/кг, вишня — 54 грн/кг, зелена цибуля — 
60 грн/кг, полуниця — 66 грн/кг. На сьогодні середня ціна на че-
решню в Україні становить 25 грн/кг.

Імпортну черешню купили по 204 грн/кг, імпортну вишню — по 
77 грн/кг, імпортну суницю — по 312 грн/кг. А найдорожчою ягідкою 
для чиновників виявилася імпортна малина, яка коштує 672 грн/кг, 
імпортна ожина — 576 грн/кг, імпортна смородина — 528 грн/кг.

Рибна продукція для їдалень влади придбана за такою ціною: 
живі лобстери — по 340 грн/кг, осетрова ікра — по 900 грн за 
113-грамову баночку, живі устриці — по 480 грн/кг.

Серед придбаних вин — шампанське «Вдова Кліко» по 618 
грн за пляшку. Серед м’ясної продукції замовлено бараняче каре 
— по 540 грн/кг, качина печінка — по 465 грн/кг.

Не треба забувати, що оця наша рідна влада ТАК ЖИВЕ саме 
за рахунок українських громадян — через податки та інші платежі.  

Парламент: закони 
для багатіїв

Про «честь і гідність» Литвина
Наша газета вже повідомляла в 

№ 9 про те, що один із лідерів опо-
зиції Анатолій Гриценко звинуватив 
Голову Верховної Ради Володими-
ра Литвина у впертому «проштовху-
ванні» через парламент законопро-
екту 10034, ухвалення якого може 
завдати величезних збитків для бю-
джету. Йдеться про списання забор-
гованості оборонних підприємств у 
розмірі 820 мільйонів гривень, пе-
редачу в оренду і розпродаж обо-
ронних підприємств. Говорячи, що 
Литвин лобіює цей закон, Гриценко 
по суті звинуватив спікера в коруп-
ції. Литвин подав на Гриценка позов 
до суду, твердячи, що він зовсім не 
лобіює цього проекту. І суд першої ін-
станції, Печерський районний міста 
Києва, задовольнив цей позов, по-
становивши, що Гриценко образив 
честь, гідність, ділову репутацію Лит-
вина і має за це перед ним вибачи-
тися. 

Друкуємо заяву Анатолія Грицен-
ка на це рішення суду. 

Печерський суд: 
у режимі бульдозера, дива не сталося

Щ і У її і іій ! П

життя покращується й далі!й і!
Продукти для влади:
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Бліц-інформ
Андріївську і Кирилівську 
церкви не взяли 
до Світової спадщини ЮНЕСКО
На сесії комітету Світової спадщини ЮНЕСКО в 

Санкт-Петербурзі було відмовлено у внесенні Ан-
дріївської та Кирилівської церков у Києві до списку 
пам’яток Світової спадщини.

Про це повідомив голова комісії Київради з питань 
культури та туризму Олександр Бригинець. За  його 
словами, відмова у наданні статусу пов’язана з ха-
латним ставленням київської влади до інших об’єктів 
культурної спадщини в Києві — Софії Київської та Киє-
во-Печерської лаври.

«Серед пропозицій ЮНЕСКО  прозвучала пропози-
ція демонтувати кілька новобудов на схилах Дніпра, — 
зазначив депутат. — Сподіваюсь, що серед зазначе-
них об’єктів, які треба знести, буде і президентський 
універсам-ветродром на Парковій дорозі».

За словами депутата, комітет однозначно дав зро-
зуміти: якщо Україна ігноруватиме вимоги світових 
експертів, то «ми так і залишимося країною з наймен-
шою кількістю» об’єктів культурного значення у Списку 
об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо: до переліку Світової спадщини ЮНЕС-
КО входять видатні культурні і природні цінності, що 
становлять надбання всього людства.

Україна в цьому переліку представлена шістьма 
матеріальними об’єктами: собором Святої Софії і Ки-
єво-Печерською лаврою в Києві, історичним центром 
Львова, будівлею Чернівецького університету, букови-
ми пралісами Карпат і геодезичною дугою Струве. 

Це фото зроб-
лено весною під 
час так званої ре-
конструкції Андрі-
ївського Узвозу, 
як бачите, під са-
мими стінами зна-
менитої Андріїв-
ської церкви. Не 
дивно, що нещо-
давно трапився і 
зсув пагорба, на 
якому стоїть храм.  
Таке ставлен-
ня   до святинь на-
вряд чи  схвалять 
у ЮНЕСКО. 

Фото Олеся 
Дмитренка.

Будівля Національного 
художнього музею — 
під загрозою
Колектив Національного художнього музею Украї-

ни боїться, що споруда закладу буде пошкоджена вна-
слідок будівництва по сусідству 10-поверхівки. Висо-
тку збудують на місці історичного будиночку, де в часи 
СРСР був центр рухівського самвидаву.

Музейники звернулися із проханням запобігти бу-
дівництву, яке планується на місці історичного двопо-
верхового будиночку за адресою пров. Музейний, 8A 
— там хочуть побудувати 10-поверхову адміністратив-
ну споруду з підземним двоповерховим паркінгом.

Будівництво музею свого часу відбувалося на бо-
лотистій ділянці, де архітектору В. Городецькому дове-
лося зводити штучний мурований насип, а стіни музею 
підпирати контрфорсами.

Крім того, охоронна зона музею складає 30 метрів. 
Майбутню споруду відділяє від музею всього 10 м.

Через це зазначене будівництво унеможливить до-
ступ до лекційної зали музею, вхід і вікна якої виходять 
безпосередньо на будівельний майданчик. А також 
призведе до транспортного колапсу на Музейному 
провулку, де й так постійно виникають затори, а троту-
ари зайняті парковками.

Фасадна будівля у Музейному провулку, 8-а (ко-
лишній житловий будинок 1819 р. побудови) 1994 року 
була визнана щойно виявленим об’єктом культурної 
спадщини. 15 квітня 2008 р. наказом Міністерства 
культури і туризму України її визнали такою, що не під-
лягає занесенню до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України. 2009 року КМДА ухвалила розпо-
рядження, згідно з яким було вирішено розібрати іс-
торичний будинок.

У 1990 – 1991 роках у цій будівлі містився інфор-
маційний центр Руху (Рухінформцентр) — центр то-
дішньої опозиційної преси і самвидаву. Тут діяло та-
кож Товариство української мови ім. Т.Шевченка 
«Просвіта».

А ось що із цього приводу ду-
має Європейський суд з прав 

людини: «У демократично-
му суспільстві, заснованому на вер-
ховенстві права, ідеям, які кидають 
виклик існуючому порядку, повинна 
бути надана можливість вираження 
шляхом здійснення права на зібран-
ня, а також іншими законними спо-
собами».

А ще — черкаським і київським 
суддям на замітку! — Європейський 
суд вважає: коли зібрання не міс-
тить закликів до насилля чи відмови 
від принципів демократії, то його не 
можна обмежувати.

В іншій справі столичний суд за-
боронив мітинг у центрі Києва, бо він 
начебто завадить офіційному візиту 
президента іншої країни: «Проведен-
ня … мітингів … у центральній частині 
Києва може призвести до скасуван-
ня відвідання делегацією запланова-
них об’єктів та, як наслідок, — ска-
сування офіційного візиту президен-
та Словацької Республіки, що може 
призвести до погіршення дипло-
матичних відносин між країнами». 
При цьому суд послався на загрозу 
інтересам національної безпеки.

Ось що говорять міжнародні 
стандарти стосовно цього: «Поси-
лання на інтереси національної без-
пеки для виправдання заходів щодо 
обмеження прав можливе лише в 
тому випадку, коли такі заходи вжи-
ваються для захисту існування дер-
жави, її територіальної цілісності чи 
політичної незалежності від засто-
сування сили або загрози її застосу-
вання».

Яким чином мітинги під час візи-
ту президента Словаччини загрожу-
вали існуванню України як держави 
та її територіальній цілісності — за-
гадка.

Сумно, що на шальках терезів 
правосуддя імідж влади переважує 
права людини на вільне вираження 
поглядів і свободу мирних зібрань. 
Мабуть, упровадивши термін «імідж» у 
юридичну практику, суди не знали, що 
імідж, за визначенням ВІкіпедії, — це 
«штучна імітація або подання зовніш-
ньої форми будь-якого об’єкта».

Портрети Януковича 
і миколаївського прокурора 
— дві ікони для людей у мантіях

У березні цього року чи не впер-
ше в українській судовій практиці 
з’явилися два рішення про заборо-
ну мирних зібрань — із посиланням 
на норми Європейської конвенції із 
прав людини про допустимість обме-
ження свободи мирних зібрань в ін-
тересах моралі. Обидві судові поста-
нови — творіння суду в Миколаєві.

Спочатку суд заборонив акцію, 
під час якої передбачалося знищи-
ти портрет Президента і якогось ад-
воката.

Суд визнав, що «проведення ак-
ції, під час якої передбачено зни-
щення портретів Президента Укра-
їни та адвоката … суперечить мо-
ральним засадам демократично-
го суспільства, демонструє зневагу 
до суспільних правил і норм по-

ведінки, оскільки Президент є не 
просто однією з вищих посадових 
осіб держави, а й виступає уосо-
бленням держави у зовнішньо- і вну-
трішньополітичних відносинах. 

Відповідно до 105-ї статті Кон-
ституції честь і гідність глави держа-
ви підлягають особливому захисту, 
оскільки відповідно до 3-ї статті Кон-
ституції, яка проголошує, що честь 
і гідність, недоторканність і безпе-
ка визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю й охороняють-
ся законом. Проведення зазначе-
ної акції посягає на повагу та гід-
ність Президента та адвоката».

Даруйте за розлогу цитату, але з 
пісні слів не викинеш.

Якби судді подивилися в Керівні 
принципи ОБСЄ зі свободи мирних 
зібрань, то вони б дізналися, що для 
обмеження свободи мирних зібрань 
«недостатньо, щоб поведінка була 
просто образливою з точки зору мо-
ралі, потрібно, щоб вона вважалася  
злочинною й визначалася законом 
як така», — пункт 68.

А знищення портретів президен-
та чи будь-якої іншої особи в нас не 
є злочином.

Наступного разу демонстрант ви-
рішив помістити до смітника портрет 
прокурора Миколаївської області.

І знову суд заборонив йому це 
зробити, оскільки, на думку суду, 
«проведення акції біля прокуратури 
Миколаївської області, під час якої 
передбачено тримання портрета 
прокурора … вниз головою з подаль-
шим вкиданням портрета в урну для 
сміття, суперечить моральним за-
садам демократичного суспіль-
ства, створює реальну загрозу пору-
шення громадського порядку, охоро-
ни здоров’я чи моралі та захисту прав 
і свобод інших осіб, а також дані дії 
можуть призвести до заворушень між 
учасниками акції та іншими особами».

А ось яку позицію висловив Єв-
ропейський суд з прав людини: «Сво-
бода зібрань захищає також демон-
страції, здатні роздратувати або на-
нести образу особам, які дотриму-
ються протилежних ідей чи вимог».

Мало того, 39-та стаття Консти-
туції, на відміну від аналогічної 11-ї 
статті Європейської конвенції з прав 
людини, не передбачає можливості 
обмеження мирного зібрання в ін-
тересах суспільної моралі.

Отже, забороняючи мітинг, суд 
застосував підставу, яка не перед-
бачена Основним законом.

Прокуратурі загрожує… 
дитяча організація

Є чимало рішень, якими суд за-
бороняє мирні зібрання біля право-
охоронних органів. Забороняє на-
віть дитячим організаціям.

У Дніпропетровську суд не дозво-
лив проводити дитячій громадській 
організації акцію «Ні необ'єктивному 
розслідуванню!»

Активісти збиралися протесту-
вати проти непритягнення до відпо-
відальності винуватців аварії, вна-
слідок якої постраждала дитина. 
При цьому суд виходив із того, що 
місце біля прокуратури не віднесе-
но міськ радою до переліку місць, де 

можна проводити мирні зібрання. А 
тому акція «може призвести до ви-
никнення загрози громадському 
порядку, санітарному благопо-
луччю, перешкодити роботі установ, 
які знаходяться за зазначеною адре-
сою, ускладнити вільний рух тран-
спортних засобів на прилеглих пере-
хрестях і рух пішоходів».

А ще суд злякався, що «до участі 
при проведенні масового заходу мо-
жуть приєднатися інші грома-
дяни, які розділяють погляди його 
учасників».

До речі, подібну аргументацію ви-
словив Вищий адмінсуд, підтримав-
ши заборону пікету біля дніпропе-
тровського офісу СБУ: «З урахуван-
ням режимності роботи Служби без-
пеки, пікетування адміністративного 
приміщення СБУ в Дніпропетровській 
області може зашкодити виконан-
ню завдань, покладених на СБ Украї-
ни, оскільки до участі в акції можуть 
приєднатися інші громадяни, які 
розділяють погляди учасників акції. 
Тому в певний період часу кількість 
учасників може збільшитися до неви-
значеної кількості осіб».

Що ж, за такого ставлення влади 
до прав і свобод громадяни можуть 
«приєднатися». Але тоді ніякі рішення 
судів їх уже не зупинять.

Якби ці справи дійшли до Євро-
пейського суду із прав людини, ймо-
вірно, що він послався би на свою 
попередню практику: «Будь-яка де-
монстрація в громадському місці не-
минуче, до певної міри порушує за-
гальний перебіг життя, включаючи 
перешкоди для дорожнього руху, і 
органам влади слід проявити певну 
терпимість відносно мирних зібрань».

Нема пікету без туалету
Унікальну підставу для заборони 

пікету вигадав суд у Херсоні.
Організатор мав «необереж-

ність» забути вказати в повідомлен-
ні про мирне зібрання важливу ін-
формацію: «Відповідачем не було за-
значено в заяві методів та форм за-
безпечення прибирання сміття та 
інших заходів для уникнення пору-
шень Правил благоустрою міста, за-
безпечення біотуалетів, що уне-
можливлює у свою чергу проведен-
ня довготривалих заходів».

Але й на таку комічну ситуацію є 
чітка відповідь у міжнародних стан-
дартах: «Відповідальність за приби-
рання території після проведення 
зібрання зазвичай повинна лежа-
ти на муніципальних органах влади. 
Від організатора зібрання не потріб-
но вимагати відшкодування непро-
порційних або непомірних витрат на 
прибирання», — пункт 27 Керівних 
принципів ОБСЄ зі свободи мирних 
зібрань.

P.S. Незважаючи на судову забо-
рону, маніфестанти від Українського 
дому не розійшлися. Це красномов-
но свідчить, яка ціна таким судовим 
заборонам. І яка ціна суду взагалі в 
очах українського суспільства.

Максим СЕРЕДА, 
Тетяна ПЕЧОНЧИК,

Центр політико-правових реформ,
«Українська правда»

Страшне перо не в гусака, 
або Як суди забороняють мітинги

Наші суди скоро 
заборонять і народ

1



№11   4 серпня 2012 року№11   4 серпня 2012 року 7Світ України
Не встигли кияни захистити Пейзажну 

алею, як на Андріївському узвозі разом із 
трьома будинками, зведеними наприкін-
ці 70-х років минулого століття, було зруй-
новано і один історичний. Обіцянкам руй-
нівників відновити його не йму віри, бо 24 
квітня цього року телеканал ICTV повідо-
мив про визнання якимось судом скоєного 
на Узвозі законним…

Дивно, що, приділяючи стільки уваги 
Андріївському узвозу, громадськість сто-
лиці не згадує про проблеми вулиці Петра 
Конашевича-Сагайдачного*. Бурхливу ре-
акцію викликало лише руйнування вишу-
каного будинку архітектора Миколи Ка-
занського. Між тим, донедавна саме ця ву-
лиця, єдина у Києві, зберігалася абсолют-
но такою ж, якою була сто й більше років 
тому. Та ось знесли двоповерховий буди-
нок №17 і на його місці спорудили значно 
вищу від нього будівлю банку «Родовід», 
чим закрили вид на Андріївську церкву. 
Знамениті кондитерські Балабухів, звід-
ки ласощі відправлялися на імператор-
ський стіл до Петербурга, оточили забігай-
лівками. Праворуч від входу до фунікулера 
з’явився готель «Рів’єра», ліворуч — буди-
нок під вивіскою «Astrum. Інвестиційний 
менеджмент». А на розі вул. Сагайдачно-
го та Володимирського узвозу — саме на 
тому місці, де був будинок М. Казанського, 
— будується хмарочос. Мистецтвознавці 
стверджують: якщо він матиме передбаче-
ну проектом кількість поверхів, то тим, хто 
дивитиметься на пам’ятник князю Володи-
миру, здаватиметься, що він встановлений 
на даху цього хмарочоса. Окрім будинку 
№17, на цій вулиці знесено ще не менше 
двох споруд. Багато будинків укриті сітка-
ми — «осучаснюються». За рік-два вулиця 
стане НЕВПІЗНАННОЮ! 

На Поштовій площі, колись одній із 
найпривабливіших у місті, біля одного 
пам’ятника техніки, млина Бродського, 
знесли другий — дизельно-моторну стан-
цію, побудовану за проектом відомого 
архітектора О. Вербицького, й звели ве-
личезний гранд-отель «Київ». Недавно на 
площі розпочали спорудження… естака-
ди.

Якийсь нувориш намагається захо-
пити розташований на ще одній площі — 
Контрактовій — Гостиний двір, спорудже-
ний 1809 року за проектом архітектора 
Л. Руски і відреставрований за радянських 
часів за проектом архітектора Валентини 
Шевченко.

І це коїться лише на одній вулиці та двох 

прилеглих до неї площах. Але те саме 
відбувається на всій території іс-
торичної частини Києва!

На проблему спотворення історичного 
обличчя нашого міста, нищення його непо-
вторної аури пропоную подивитися й з та-
кого боку.

1982 року святкувалося 1500-річчя 
Києва. Подарувати киянам щось краще 
за новий музей «вождя світового пролета-
ріату» совєцькі партайгеноссе й гадки не 
мали. Хоча посеред Хрещатика скульпту-
ра Леніна була домінуючою на монументі 
Жовтневої революції, а в кінці вулиці (на 
розі з бульваром Шевченка) Ілліч і досі 
«красується» на «особистому» пам’ятнику. 
«То чому ж, — міркували можновладці, — 
ніщо не нагадує про вождя на початку ву-
лиці? Адже він має бути скрізь!» Для вті-
лення епохальних задумів (чи то задурів) 
знесли готель «Європейський», збудова-
ний 1951 року за проектом Олександра 
Беретті-молодшого, сина. Коли родина 
цих італійських за походженням архітек-
торів потрапила до Києва, то так закоха-
лася у місто, що прожила у ньому до кін-
ця своїх днів і залишила чималий спа-
док: за їхніми проектами збудовані го-
ловний корпус Київського університету, 
будівлю 1-ї київської гімназії (зараз — 
жовтий корпус того ж університету), бу-
динок Київського дворянського губерн-
ського зібрання (цей будинок і сусідній 
знищили у 70-ті роки ХХ ст. й на звільне-
ній території звели будинок профспілок 
— еталон архітектурного жлобства), ін-
ститут шляхетних дівчат (нині — Міжна-
родний центр культури та мистецтв) й чи-
мало іншого. А ще три роки тому на од-
ному з чотирьох одно- та двоповерхових 
будиночків, що розташувалися у квар-

талі бульвару Шевченка між вулицями 
М. Пирогова та М. Коцюбинського, висіла 
меморіальна дошка: «Садиба архітектора 
О. Беретті. Охороняється державою. По-
шкодження карається законом». Ані до-
шка, ані закон не врятували: замість того, 
аби садибу відреставрувати і відкрити в 
ній музей архітекторів Беретті, вже у не-
залежній Україні всі згадані будинки зне-
сли, й зараз там завершується будівни-
цтво готельно-офісного центру.

У 80-ті роки минулого століття на вул. 
Володимиро-Либідській знищили буди-
нок, в якому народився і провів дитячі та 
юнацькі роки видатний художник Кази-
мир Малевич, чий «Чорний квадрат» ві-
домий у всьому світі, й звели житлову 
дев’ятиповерхівку. А в наш час біля театру 
ім. Лесі Українки з боку вул. Пушкінської 
знесли два будинки, в одному з яких упро-
довж шести років жив і працював видат-
ний український письменник Іван Нечуй-
Левицький, і спорудили натомість 4-по-
верхову забігайлівку під претензійною 
назвою «Дом Бергонье» (французький під-
приємець Огюст Бергоньє у ХІХ ст. звів ту 
будівлю, в якій від 1926 року працює театр 
ім. Лесі Українки).

За совєцьких часів на Софійській пло-
щі зруйнували будинок у стилі українсько-
го бароко, автором проекту якого був архі-
тектор С. Альошин, і на його місці збудува-
ли житловий шестиповерховий. А нині киян 
не інформують про те, що відбувається із 
накритим сіткою двоповерховим будин-
ком, з балкона якого 22 січня 1918 року 
М. Грушевський зачитав ІV Універсал Цен-
тральної Ради, яким Україна проголошува-
лася незалежною державою.

У 70-ті роки минулого століття на Євро-
пейській площі більшовики демонтували 
будинок слов’янського хору (попри те, що 
саме в ньому 1919 року відбувся Установ-
чий з’їзд комсомолу України), і за деякий 
час кияни та гості міста мали змогу милу-
ватися «чарівною» спорудою готелю «Дні-
про» й порівнювати її з будівлею навпроти 
— колишнім будинком Київського губерн-
ського купецького зібрання (архітектор В. 
Ніколаєв), а нині — Національною філар-
монією України.

Три роки тому на вул. Червоноармій-
ській знесли три історичні будинки, в одно-
му з яких упродовж кількох років жив і пра-
цював видатний єврейський письменник 
Шолом Алейхем. Зараз на місці однієї з бу-
дівель стирчить модерна споруда «Укргаз-
банку», майданчики з-під ще двох поки що 
«гуляють».

Цей перелік безкінечний. Адже ни-
щення історичного Києва триває! Без-
настанно! Щомиті! У місті не залишило-
ся жодної давньої місцини, по якій би 

не пройшовся брудний чобіт вандала. 

Якщо ми цього не зупинимо, то 
невдовзі історичний Київ зали-
шиться лише у спогадах, на світ-
линах та малюнках!

А починати, вважаю, слід з наступно-
го: головний майдан країни — майдан Не-
залежності — конче необхідно зареєстру-
вати у Книзі рекордів Гіннеса (кажу це без 
краплі іронії) як єдиний у світі центральний 
майдан держави, з якого можновладці сві-
домо й послідовно прибрали все, геть усе, 
що залишили у спадок предки. Нехай світ 
побачить, хто у нас править бал!

Нині бодай побіжно поглянемо на те, 
що відбувається з будівлями, яких ванда-
ли ще не встигли знищити.

У Києві є два палаци — Маріїнський, 
в якому навіть у найстрашніші для україн-
ського народу 30-ті роки ХХ ст. працювали 
музеї, та Кловський. Прийшовши до вла-
ди, В. Ющенко у першому з них побажав 
розмістити свою резиденцію. Відтоді що-
року на реставрацію виділяються шале-
ні кошти, які зникають, мов у прірву. А кін-
ця-краю реставрації не видно. З другого, 
Кловського, шість років тому «попросили» 
музей історії Києва й оселили там Верхо-
вний Суд. Музею ж міста, якому понад пів-
тори тисячі років, милостиво надали «пар-
ник» біля Театру російської драми, проти 
будівництва якого активно виступала гро-
мадськість.

В останні дні перебування при владі 
Л. Кучма видав указ, згідно з яким у «бу-
динку з химерами» В. Городецького (вул. 
Банкова) мали розмістити музей (не при-
гадую, який саме). Та «з ласки» В. Ющенка 
архітектурна перлина функціонує як буди-
нок прийомів високоповажних закордон-
них гостей…

У приміщенні 1-ї київської гімназії 
(бульв. Шевченка, 18), яку закінчував ав-
тор гімну України Павло Чубинський, — 
проданий у приватні руки «Укртелеком». 
Будівлю ще однієї колишньої гімназії (по-
руч із театром ім. І. Франка), де навчався 
легендарний танцівник та хореограф Сер-
гій (Серж) Лифар, який протягом 25 років 
керував балетом паризької «Гранд Опера», 
захопило публічне акціонерне товариство 
«Київенерго».

У Контрактовому домі на Контрактовій 
площі, де свого часу виступали великий 
угорський композитор та піаніст Ференц 
Ліст, брати Венявські, італійська співачка 
А. Каталані та багато інших, з комфортом 
облаштувалася Всеукраїнська міжбанків-
ська валютна біржа.

Ще один будинок Олександра Берет-
ті (вул. Володимирська, 35), де під орудою 
Михайла Грушевського працювала роз-

громлена більшовиками історична секція 
Всеукраїнської академії наук, «окупува-
ла»… СБУ. 

У загребущих приватних пазурах опи-
нилися «замок Ричарда Левове Серце» 
на Андріївському узвозі та «будинок ба-
рона» на розі вулиць Ярославів вал та 
М. Лисенка.

У цивілізованих країнах такі будівлі пе-
ретворюють на музеї та інші заклади куль-
тури. А у нас безсовісно обкрадають лю-
дей, не даючи їм доторкнутися до своєї іс-
торії, відродитися під її життєдайними про-
менями.

Багато будинків в історичній частині 
столиці продані приватним особам. Про-
давали нишком, не беручи з нового влас-
ника ні зобов’язання відреставрувати при-
дбаний будинок (як це неодмінно робиться 
у цивілізованих країнах), ні обіцянку бодай 
зберегти його. Варто лише глянути на бу-
динок видатного конструктора гвинтокри-
лів Ігоря Сікорського (вул. Ярославів Вал, 
15-б), як відразу розумієш: власник тільки 
й чекає, коли будинок урешті завалиться, і 
на його місці можна буде спорудити черго-
вий хмарочос.

Сучасні герострати їздять світом, ба-
чать на власні очі, як дбайливо ставлять-
ся там до спадщини предків, як пишають-
ся нею, з яким захватом дивляться на ці 
скарби туристи. То чому ж наші скороба-
гатьки так ненавидять власну культуру, 

свій народ? Оце і є найголовніша, 
визначальна причина нашого 
лиха!

Руйнування історичного се-
редовища та його спотворення 
— один із найдієвіших способів 
позбавлення народу його істо-
ричної пам’яті!

У Конституції України (стаття 54) чітко 
зазначено, що культурна спадщина охо-
роняється законом. Законом «Про охо-
рону культурної спадщини» передбачено, 
що той, хто завдасть шкоду пам’ятці істо-
рії чи культури або їхнім охоронним зонам, 
зобов’язаний відновити їх до попередньо-
го стану, а за неможливості цього — від-
шкодувати завдані збитки.

Чи дотримуються в нас законів? Питан-
ня риторичне.

Юрій СТАДНИЧЕНКО,
пенсіонер, м. Київ

(Газета «Слово Просвіти»,
№ 30, 26.07.12)

* Назви вулиць, бульварів, площ і т.ін. 
подаю у сучасному варіанті

Так звана реконструкція Андріїв-
ського  Узвозу. 

Фото Олеся ДМИТРЕНКА.

Столиця показує приклад руйнації історичної спадщини

Сучасні ГеростратиСучасні Герострати
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Українці в Канаді протестували 
проти нищення української мови

Незважаючи на робочий день, спеку і літні від-
пустки, акція протесту проти ухвалення мовного за-
кону в Торонто стала  однією з  наймасовіших  у діа-
спорі.  Акція протесту відбулася біля Генерального 
консульства України в Торонто 18 липня 2012 року. 
Протест, зорганізований Конференцією україн-
ських державницьких організацій Канади (КУДОК), 
зібрав близько 700 людей. На мітинг прибули меш-
канці Торонто, Ошави, Міссісаги, Гамільтона, Окви-
ла та інших міст провінції Онтаріо. Декотрі з них при-
їхали зорганізовано, спеціально винайнятими авто-
бусами.

Українські канадці зібралися, щоби висловити 
свою підтримку громадянам України, які виступа-
ють проти авторитарного режиму та порушення де-
мократичних свобод в Україні, а також висловили 
рішучу вимогу зберегти українську мову як єдину 
державну в Україні та покласти край московським 
імперіалістичним проектам в Україні.

Гасла, які розгорнули учасники акції, промовис-
то ілюстрували рішучість українців у відстоюванні 
рідної мови: «Наша пісня, наша дума не вмре, не за-
гине!», «Займіться ділом, а не «язиком»!», «Моя мова 
— українська!», «Геть окупантів з України!», «Я лю-
блю Україну! Не розбивай моє серце!», «Одна мова 
— одна держава», «Немає мови — немає держави».

По гривні — на українця
На підтримку закордонних українців — 13 міль-

йонів доларів на 4 роки. Сусіди виділяють у десят-
ки(!) разів більше.

Уряд України затвердив держпрограму співпраці 
із закордонними українцями на період до 2015 року 
з обсягом фінансування майже 104 млн гривень 
(близько 13 млн доларів). Про це повідомили в Мі-
ністерстві закордонних справ.

Як зазначається у повідомленні, за результатами 
проведення V Всесвітнього форуму українців у серп-
ні 2011 року Президент Віктор Янукович доручив 
центральним органам виконавчої влади здійсни-
ти низку заходів із метою подальшого поглиблення 
співробітництва із закордонними українцями. 

Звичайно, добре, що така програма підтримки ді-
аспори відновлюється. Але що це за фінансування? 
104 мільйони гривень на 4 роки — це по 26 мільйо-
нів на рік. Ледве по долару на одного українця за-
кордоння. 

У той же час у МЗС повідомили, що для урядів су-
сідніх з Україною держав підтримка співвітчизників 
за кордоном є важливою складовою національної 
безпеки, одним із безумовних пріоритетів їх як зо-
внішньої, так і внутрішньої політики. Зокрема, у Ро-
сійській Федерації на такі цілі передбачається що-
річне фінансування в обсязі приблизно 340 млн до-
ларів, у Латвійській Республіці — 25 млн, в Угорщині 
— близько 150 млн, у Республіці Польща — понад 7 
млн, у Словацькій Республіці — більш як 1 млн.

Канадські та українські студенти 
провели в Тернополі літню школу

Міжнародна літня школа Інституту технологій 
Британської Колумбії (Ванкувер, Канада) відбулася 
в Тернополі. Про це кореспондента УКРІНФОРМу по-
відомили у відділі інформації та зв'язків із громад-
ськістю Тернопільського національного економічно-
го університету, студенти та викладачі якого взяли 
участь у згаданій школі. 

«До роботи міжнародної літньої школи, крім тер-
нопільських студентів та викладачів, були залуче-
ні 27 канадських студентів, шість викладачів із Ка-
нади», — йдеться у повідомленні. Юнаки та дівчата 
разом зі своїми наставниками з України та Канади 
спільно проводили диспути, зустрічі, діалоги на тему 
місця України у світовій спільноті. Також порушува-
лись деякі аспекти історії, культури, економіки єв-
ропейських країн у контексті співпраці з Україною. 
Тернопільські студенти разом з іноземними гостями 
брали участь у проведенні екскурсій, підготовці пре-
зентацій, виступали в ролі гідів-перекладачів. 

Бліц-інформ

Того дня козацьку церкву По-
крови Пресвятої Богородиці, що 
в Батурині, відвідав завжди очі-
куваний гість — добродій Мико-
ла Кочерга із Чикаго.

Приїхав із далекого зарубіжжя, 
але він наш земляк, хоч ніколи тут і 
не жив (у Батурині тільки народився). 
Батьки Миколи були уродженцями 
с. Митченки, що поруч із Батурином, 
але лиха доля змусила їх покинути 
батьківщину ще в молоді роки.

Разом з ними поїхав і малий Ми-
кола. Та все життя він серцем линув 
до милої Вкраїни. Рідною мовою спіл-
кувався лише з батьками, бо навко-
ло були одні іноземці. А коли батьків 
не стало, навколо себе чув лише ан-
глійську мову.

Доля звела його з дівчиною — іс-
панкою за походженням, а через де-
який час вони побралися. Народило-
ся двоє синів, але українською мо-
вою ніхто з них не володіє.

При нагоді я мала можливість 
спілкуватися з паном Миколою осо-
бисто. Це дуже приємний і простий 
чоловік. Дійшла висновку, що його 
розмовна мова — чиста українська, 
навіть, можна сказати, з «батурин-

ським діалектом». Склалося таке 
враження, що пан Микола завжди 
жив поруч з нами. Це є яскравим 
прикладом для людей, які, недалеко 
від’їхавши від рідного дому, забува-
ють мову своїх дідів-прадідів.

Ще 2005 року доля звела пана 
Миколу з настоятелем церкви По-
крови Пресвятої Богородиці отцем 
Романом. На той час богослужіння 
цієї парафії проводились у напівпід-
вальному приміщенні, і пан Микола 
пообіцяв допомогти вирішити питан-
ня будівництва нового храму.

Та й поїхав собі до Чикаго. Там, 
не гаючи часу, розказав почуте від 
о. Романа, зумів згуртувати людей, 
небайдужих до цієї проблеми. І од-
нодумці відгукнулися. Першими з 
них були добродії сестра і брат На-
талія та Іван Яреськи й пан Іван Дер-
кач, що пізніше був призначений го-
ловою комітету з будівництва храму, 
інші добрі люди, які зробили свій по-
сильний внесок у добру справу. 

Вже 2007 року було розпочате 
будівництво церкви, а 2008 року від-
булося перше богослужіння у храмі 
Покрови Пресвятої Богородиці (УПЦ 
КП). За участь у будівництві хра-
му Микола Кочерга разом з іншими 

благодійниками був відзначений — 
його нагородили орденом Миколая 
Чудотворця.

29 квітня цього року пан Мико-
ла відвідав дитячий центр, який не-
щодавно відчинив свої двері для ма-
лечі. Між ним та отцем Романом від-
булася тепла зустріч, пан Микола був 
приємно вражений.

Такі дитячі заклади при право-
славних храмах у нашій місцевос-
ті — рідкість. Ставлячи за приклад 
батуринський дитячий центр, насто-
ятелі та прихожани інших храмів бу-
дуть запроваджувати це і у своїх па-
рафіях.

Пан Микола займається бла-
годійницькою діяльністю ще від 
часів здобуття Україною неза-
лежності. Цього року Миколі Ко-
черзі виповнюється 75 років. На-
стоятель козацької церкви Покро-
ви Пресвятої Богородиці митро-
форний протоієрей отець Роман 
Кривко та всі прихожани цього 
храму зичать ювіляру козацького 
здоров’я на многая літа!

Марина ГЕРАСЬКО
Національний історико-культурний 
заповідник «Гетьманська столиця»,

м. Батурин.

Це фото я зробив нещодавно в Києві, в редак-
ції Всеукраїнської тижневої газети «Слово Просвіти». 
Сюди завітало це молоде подружжя українців з Кана-
ди, з міста Едмонтон.  Тарас Подільський, його дружина 
Марія, їхні діти Дарія, Лук’ян і Степан гостили  в Укра-
їні. А коли відвідали  нашу столицю, не могли не при-
йти на акцію протесту біля Українського дому, де  люди 
виступали на захист державної української мови, про-
ти ухвалення парламентом одіозного мовного законо-
проекту Колісниченка— Ківалова.

Українців Канади, як і всієї діаспори, звичайно ж, 
хвилює  все, що відбувається в Україні, в тому числі на-
ступ на права і свободи  громадян, на державну мову. 
Додам, що сімейство охоче взяло в Канаду для озна-
йомлення українців нашу газету «Світ», газету «Слово 
Просвіти». 

Текст і фото Петра Антоненка

В Італії з 15 вересня до 15 жовтня відбудеться 
місячник із легалізації нелегальних трудових мі-
грантів, повідомляє “Українська газета в Італії” з 
посиланням на відповідну постанову Ради міністрів 
Італії від 6 липня. “Італійський уряд дає можливість 
підприємствам і сім’ям легалізувати нелегальних 
мігрантів і узаконити робочі відносини з працівни-
ками, зайнятими без укладення робочого контрак-
ту, а “невидимим” мігрантам дає можливість отри-
мати дозвіл на проживання”, — зазначає видання.

“Така акція передує введенню жорсткіших санкцій за 
використання праці нелегалів, а також продиктована ба-
жанням уряду наповнити державну казну в період еконо-
мічної кризи”, — наголошує газета.

Заяви на легалізацію подаватимуться до середини 
жовтня поточного року, роботодавці мають сплатити од-
норазовий внесок в 1 тисячу євро, податки і соціальні 
внески. Працівники мають бути зайняті на повний робо-
чий день, домашні працівники мають бути зайняті щонай-
менше 20 годин на тиждень. Крім того, іноземні праців-
ники мають пред’явити будь-які документи, що підтвер-
джують їх присутність в Італії з 31 грудня 2011 року.

Не мають права на легалізацію мігранти, які вважа-
ються небезпечними, а також мігранти, депортовані че-
рез порушення громадського порядку або національної 
безпеки, засуджені.

Крім того, не зможуть скористатися правом легалі-
зувати своїх працівників громадяни Італії, які упродовж 
останніх п’яти років були засуджені за сприяння неле-
гальній міграції, торгівлі людьми та експлуатації, прости-
туції неповнолітніх.

Нагадаємо, що у 2009 році  в країні було офіцій-
но зареєстровано 174 тисячі вихідців з України, з них 
80% — жінки. Вони допомагають італійцям догляда-
ти дітей, літніх і хворих людей. Така робота завжди є, 
незважаючи на кризу, й фахівці зазначають, що не-
стабільність економічної ситуації менше вплинула на 
перспективи працевлаштуватися для жінок-заробіт-
чанок.

На початку року повідомлялося, що в Італії 350 тисяч 
іммігрантів, які втратили роботу, можуть зіткнутися з ри-
зиком депортації.

20 червня посол Італії в Україні Фабріціо Романо спрос-
тував думку про те, що українці, які працюють в Італії, поси-
люють економічну кризу, бо займають робочі місця.

“Офіційно в Італії живе близько 200 тисяч українців, 
не рахуючи туристів. Я повинен сказати, що до українців 
в Італії дуже позитивне ставлення. Я знаю, що це дуже 
працьовита і мирна громада Італії, і було б дуже добре, 
щоб так і було в майбутньому. І, звичайно ж, без україн-
ців нам важче буде жити. Італійці вже звикли до того, що 
поруч завжди є українці”.

Українська Всесвітня Координаційна Рада

З Едмонтону —
на підтримку української мови

Чиказький ювіляр Батурина 

В Італії українські заробітчани 
отримають місяць на легалізацію
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Бліц-інформ
Спортсмени Білорусі вчинили 

демарш і вийшли в національних 
кольорах, а Лукашенка не пустили 

на Олімпіаду в Лондон
Організатори Олімпійських ігор відмовили в 

акредитації президенту Білорусі Олександру Лу-
кашенку, навіть незважаючи на те, що він є пре-
зидентом НОК Білорусі. 

Білоруський президент перебуває в «чорно-
му списку» Євросоюзу через репресії проти опо-
зиції, фальсифікацію виборів і порушення прав 
людини в Білорусі. Йому, як і більше, ніж 200 ін-
шим білоруським чиновникам та бізнесменам, 
заборонений в'їзд на територію країн ЄС.

Крім того, білоруські олімпійці, котрі приїха-
ли до Лондона, самі перетворили свої костюми в 
національні біло-червоно-білі. 

Одяг білоруських спортсменів був задума-
ний як біло-червоно-зелений — у кольорах ни-
нішнього офіційного прапора Білорусі. Однак на 
церемонії підняття в олімпійському селі біло-
руського прапора спортсмени демонстративно 
не вдягли зелені краватки й зелене оздоблен-
ня і вийшли в опозиційній біло-червоно-білій ко-
льоровій гамі. Нагадаємо: національним прапо-
ром Білорусі, який не визнає офіційний Мінськ, є 
біло-червоно-білий. 

УЄФА заробив на Євро 
1,4 мільярда євро 

Доходи Союзу європейських футбольних асо-
ціацій від проведення чемпіонату Європи з фут-
болу 2012 року, який проходив з 8 червня по 1 
липня у восьми містах України та Польщі, склали 
1,383 мільярда євро. Зокрема, доходи УЄФА від 
продажу прав на телетрансляції матчів турніру 
склали 815 мільйонів євро, від послуг однобіч-
ної трансляції — 22 мільйони євро, від спонсор-
ської підтримки й продажу ліцензій — 315 міль-
йонів євро, від продажу пакетів гостинності — 
101 мільйон євро, від продажу квитків на матчі 
— 130 мільйонів євро.

Загальний заробіток УЄФА від Євро-2012 
перевищив доходи від чемпіонату Європи 2008 
року, який пройшов в Австрії та Швейцарії, на 
32 мільйони євро, й доходи чемпіонату Європи 
2004 року в Португалії — на 530 мільйонів євро. 

Наша збірна на чемпіонаті заробила 10 
мільйонів євро для Федерації футболу України: 
8 мільйонів склав бонус для кожної збірної, що 
брали участь у турнірі, 1 мільйон заробили за пе-
ремогу над збірною Швеції, ще 1 мільйон — за 
третє місце у групі D. 

У Польщі засудили міліціонерів, 
які били людей 25 років тому

Суд у Кракові засудив до різних термінів тю-
ремного ув'язнення умовно чотирьох колишніх 
міліціонерів, які 25 років тому побили учасників 
мирної демонстрації протесту.

Колишні співробітники спеціальних сил мілі-
ції, які в комуністичній Польщі називалися ZОМО, 
3 травня 1987 року жорстоко побили 12 учасни-
ків мирної маніфестації біля краківського замку 
Вавель, організованої опозиційною Конфедера-
цією незалежної Польщі.

«Будучи на службі в комуністичної держави, 
діючи спільно з іншими співробітниками народ-
ної міліції, вони вчинили злочин, що полягав у 
побитті учасників патріотичної маніфестації», — 
так обґрунтувала вирок суддя Барбара Сікора.

«Цей вирок якоюсь мірою повертає віру в 
справедливість, — заявив один з учасників ро-
зігнаної 25 років тому демонстрації. — Проте 
шкода, що на лаві підсудних лише кілька людей, 
немає інших, які здійснювали цей і подібні зло-
чини. Ну і, перш за все, тих, хто віддавав накази».

Жертви перевдягнених у цивільне міліціоне-
рів зазнали травм: зламані носи, щелепи, ребра 
і рука. Кілька людей отримали численні синці.

Колишні міліціонери отримали від двох із по-
ловиною до трьох років тюремного ув'язнення 
умовно з відстроченням на два роки. Своєї про-
вини вони не визнали.

Як відомо, в січні цього року в Польщі засу-
дили до двох років позбавлення волі (умовно) 
міністра внутрішніх справ ПНР Чеслава Кіщака, 
який був визнаний відповідальним за введення 
військового стану в 1981 році.

У 2010 році в Польщі набув чинності закон, 
згідно з яким колишні співробітники спецслужб 
Польської Народної Республіки, а також члени 
військової ради, які ввели в країні в 1981 році 
військовий стан, позбавляються привілеїв при 
нарахуванні пенсій.

Перемишль — чарівне 
старовинне місто на Сході 
Польщі, всього за кілька кі-
лометрів від кордону з Укра-
їною, зі Львівською областю. 
Місту тисяча років, воно має 
багато пам’яток історії. Тут 
велика українська громада, 
діє кілька українських на-
вчальних закладів, церков. 

Уже понад 10 років у міс-
ті працює  університет — 
Вища державна східноєв-
ропейська школа. Однією із 
цілей створення цього най-
більшого східного універ-
ситету Польщі тут, на при-
кордонні, є зміцнення поль-
сько-українських наукових 
контактів. Не випадково  
заклад має угоди про співп-
рацю із рядом університетів 
України. А ще — охоче за-
прошує на навчання укра-
їнських юнаків і дівчат. Із 
близько тисячі студентів уні-
верситету сто — це студен-
ти з України.

На 11-ти факульте-
тах закладу можна здобу-
ти найрізноманітніші су-
часні професії. Серед них 
—  міжнародні відносини, 
соціологія, політологія, іс-
торія, механотроніка, ін-
женерія середовища, поль-
ська, англійська та україн-
ська філологія. Випускники 
отримують диплом євро-
пейського зразка, який дає 
можливість працювати в 
усіх країнах Євросоюзу. Ви-

пускники української філо-
логії знаходять роботу вчи-
телів в українських школах  
Польщі,  в якості перекла-
дачів — на митниці, у спіль-
ному польсько-українсько-
му бізнесі, який розвива-
ється дедалі швидше. 

Термін навчання по-
європейськи стислий — від 
3 до 3,5 року. 

Навчання в університеті 
платне, втім, як нині і в біль-
шості вузів України. Але іс-
нують стипендії для студен-
тів. Діє гарний сучасний гур-
тожиток. А для студентів з 
України, які мають Карту по-
ляка (вона видається тим, 
хто має в родоводі польське 
коріння) встановлено суттє-

ві пільги: навчання для них 
безкоштовне, а стипендія — 
значно підвищена. 

У вільний від навчання 
час на студентів чекає за-

хоплююче дозвілля:  турис-
тичні мандрівки польським 
Прикарпаттям, спорт, куль-
турно-мистецькі акції.

Отож якщо вас заціка-
вило навчання в сусідній 
з нами країні Євросоюзу, 
звертайтеся до Держав-
ної вищої східноєвропей-
ської школи — універси-
тету Перемишля. 

Ось поштова адреса уні-
верситету: вул. Тимона Тер-
лецького, № 6,  37-700, Пере-
мишль, Польща. Тел. 48-16-
73-55-100, факс 48-16-73-
55-101. Електронна адреса: 
rektorat@pwsw.pl.  Детальні-
шу інформацію можна отри-
мати, написавши на адресу: 

studiujwpolsce@pwsw.pl. Ін-
тернет-сторінка університе-
ту: www.pwsw.ue 

Фото Петра Антоненка. 

Багатії світу ховають у податкових оазах від 21 до 32 трильйонів 
доларів. Про це йдеться у дослідженні міжнародної неурядової орга-
нізації Tax Justice Network.

Особливо загрозливими масштабами капітал «тікав» зі 139 кра-
їн, що розвиваються. У першій 20-ці опинилася й Україна. Згідно з 
дослідженням, починаючи від 1990-их років, тобто   після відновлен-
ня незалежності та переходу до ринкової економіки, з України «ви-
вели» 167 мільярдів доларів.

Найчастіше капітали виводили до офшорів у Швейцарії, Люксем-

бурзі, Гонконзі, Ліхтенштейні, Сингапурі та на Карибські острови.
Як наголошується в дослідженні, через виведення капіталів до 

«податкових офшорів» страждають не лише країни, що розвиваються.
Такі «європейські держави, як Греція, Італія чи Португалія, «впа-

ли навколішки» через багаторічне ухиляння багатіїв від сплати по-
датків», — цитує документ Daily Mail.

Загалом, статки в офшорах тримають до 10 мільйонів найбагат-
ших людей світу. Але найбільша сума (9,8 трильйона доларів) нале-
жить  групі з 92 тисяч осіб.

ПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПЕРЕМИШЛЯ 
ЗАПРОШУЄ  СТУДЕНТІВ З УКРАЇНИ

Ухвалений молдовським пар-
ламентом закон засуджує «тота-
літарний комуністичний режим у 
Молдавській РСР, що скоїв зло-
чини проти людства», а також за-
бороняє використовувати на те-
риторії країни комуністичні сим-
воли, зокрема зображення сер-
па і молота.

Документ «засуджує тоталітарний 
комуністичний режим у Молдавській 
РСР, який скоїв злочини проти люд-
ства, а також дії всіх осіб, які брали 
участь у скоєнні злочинів комуністич-
ного режиму».

Окрім того, законопроект забороняє 
використовувати на території республі-
ки комуністичні символи (як приклад — 
згадані серп і молот). При цьому уточню-
ється, що заборона поширюється тільки 
на використання цієї символіки з полі-
тичною метою. Також заборонено «про-
пагувати тоталітарні ідеології».

У Молдові при владі перебуває лі-
берально-демократична коаліція, що 
складається з кількох партій. 

Для того, щоб набути чинності, за-
кон про заборону комуністичної сим-
воліки повинен ще пройти затвер-
дження у президента. Щоправда, на-
віть якщо глава країни поверне доку-
мент до парламенту, депутати можуть 

ухвалити його повторно (і в цьому ви-
падку президент буде зобов’язаний 
його підписати).

Нагадаємо: у квітні цього року де-
путати Львівської міської ради вдруге 
ухвалили рішення про заборону вико-
ристання символіки СРСР, комуністич-
ної та нацистської символіки на тери-
торії міста. У травні суд у Львові ска-
сував цю заборону, повторно легалі-
зувавши в місті серп, молот і свастику.

Тоді ж Донецька облрада роз’яс-
нила, що червоний «прапор Пе-
ремоги» можна використовувати 
9 травня, але не вивішувати його офі-
ційно поряд із державним.

У лютому 2011 року у Верховній Раді 
України було зареєстровано проект за-
кону, який передбачає кримінальну від-
повідальність або штраф до 17 тисяч 
грн за «пропаганду, публічне схвалення 
тоталітарної ідеології та практики кому-
нізму і нацизму».

У квітні 2011 року ВР підтримала 
скопійовану з російської постанову, яка 
засуджувала спроби порівняння СРСР 
із нацистською Німеччиною.

В історії Молдови вистачає радянської 
символіки — в гербі Молдавської РСР, 

приміром, поруч із пшеницею, 
кукурудзою і виноградом 

є класичні серп і молот із зіркою

Молдова заборонила на своїй території Молдова заборонила на своїй території 
комуністичну символікукомуністичну символіку

У офшорах сховано понад 21 трильйон доларів. 
Україна – серед лідерів

Один із корпусів університету розташований 
у старовинному Палаці Лубомирських ХVІІІ століття.

Польські та українські Польські та українські 
студентистуденти
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Що читаємо? «Україн-
ський самвидав» — моногра-
фія молодого літературознавця 
Олеся Обертаса (Київ, «Смоло-
скип», 2010), в якій уперше у ві-
тчизняній науці дається ґрунтов-
ний опис історичного явища та 
вводяться в обіг корпус текстів 
самвидаву (273 позиції). 

Це праця, на яку посилати-
муться й наступні покоління до-
слідників. 

Що цікавого? Автор визна-
чає самвидав як «одвічну опо-
зиційну категорію» і розуміє «не 
так текст, як специфічний спо-
сіб побутування суспільно значу-
щих непідцензурних документів». 
Однією із ключових ознак цього 
явища є те, що тиражування та 
розповсюджування відбуваєть-
ся поза авторським контролем 
«у читацькому середовищі». 

Свого часу ходив такий анек-
дот про друзів, які обмінювалися 
самвидавом, а говорили вголос 
про... пироги. 

«Ти вже з’їв пиріг, що тобі вчо-
ра дала моя дружина? — З’їв. — І 
дружина твоя з’їла? — Так. — Ну, 
тоді передай його Михайлові — 
він також хоче покуштувати». 

Явище самвидаву є продук-
том післявоєнного суспільства, 
неологізмом пізньохрущовсько-
ранньобрежнєвських часів. 
Хоча, звісно, скільки існує люд-
ство — стільки нараховує істо-
рія існування як незгодних, так і 
опозиційних пануючим традиці-
ям і порядкам текстів. 

Понад дві тисячі ро-
ків тому між людьми ходи-
ли позацензурні проповіді, 
притчі, сентенції, заповіді 
Ісуса. Чим не «усний сам-
видав»? 

В українські середні 
віки здебільшого неофі-
ційно поширювалися тек-
сти Григорія Сковороди та 
Івана Вишенського. Ну, а 
хрестоматійні «захалявні 
книжечки» Тараса Шевчен-
ка?.. 

Іноді доводиться чути, 
що слово «самвидав» є 
українізованим варіан-
том міжнародного термі-
ну «сам издат» («samizdat»). 
Молодий дослідник дово-
дить, що це не дуже спра-
ведливо, бо коріння нашо-
го слова — не в Москві, а у 
вітчизняній традиції. 

У кінці 1920-х письмен-
ник Іван Багряний, не ма-
ючи можливості пробитися че-
рез цензурні паркани, випустив 
на волю саморобну книжку «Ave 
Maria», за його власним визнан-
ням — «головне і єдине призна-
чення якої було в тому, щоб ви-
явити своє незадоволення». 

Письменник Григорій Кос-
тюк залишив спогади про те, 
який вигляд мала та книжечка: 
«На білому фоні чорними літе-
рами стоїть: Іван Багряний. «Ave 
Maria» (латинкою!) Поема. Рік 
видання — римськими цифра-
ми MCMXXIX, що значить 1929, 
видавництво «САМ» — абстрак-

тне, неіснуюче, місце видання 
не позначено. Наприкінці пое-
ми стоїть: 1927 р. Севастополь 
– Одеса – Київ... Видання в ціло-
му нужденне. На сірому газет-
ному папері, в паперовій обкла-
динці, формат популярної бро-
шури... Це було, мабуть, безпре-
цедентно в радянських умовах, 
щоб з’явилася на світ книжка 
без офіційного цензурного до-
зволу». Наклад був, між іншим, 
1200 примірників. 

Про цей творчий вибрик Ба-
гряного ходили легенди в журна-
лістських і письменницьких ко-
лах. 

Нині не можна стверджу-
вати, що слово «самвидав» 
сягає корінням чину Багря-
ного, але те, що в половині 
1960-х в українських шістде-
сятницьких колах ходив «сам-
видав», а не «самиздат» — 
очевидно. Приміром, Василь 
Стус свій зошит із віршами 
1957 – 1965 рр. підписував 
від імені так само вигадано-
го видавництва «Самписсам-
чит» (треба розуміти: «сам 
пишу — сам читаю»). 

Цей креатив, до слова, 
дещо перегукується з іро-
нічною формулою самвида-
ву, сконструйованою відо-
мим дисидентом Володими-
ром Буковським: «Сам пишу, 
сам цензурую, сам видаю, 
сам поширюю і сам відси-
джую за це». 

У російській правозахисній 
традиції вважається, що осно-
воположником терміну є мос-
ковський поет Микола Глазков, 
який давав життя своїм маши-
нописним збірникам поезії, пи-
шучи на титулці «Самсебяиздат», 
що було своєрідною пародією на 
офіціозні державні видавництва 
«Госиздат», «Политиздат», «Воен-
издат» тощо. 

Бібліограф періодичного 
самвидаву Олександр Суєтнов 
пише: «Самвидав тримався не 
тільки на вільнодумстві й на 
безкорисливості, не тільки на 

протесті й опозиційності, 
а й на інтелектуальній пе-
ревазі». 

Із російськомовних 
текстів найбільше поши-
рення в Україні мали «Кру-
той маршрут» Євгенії Гінз-
бург, твори Олександра 
Солженіцина та Варлама 
Шаламова, спогади Ана-
толія Марченка, «Техноло-
гія влади» Абдурахмана 
Авторханова. 

Коли ж почався самиз-
дат-самвидав? 

На думку російського 
дисидента та діяча поза-

цензурного друку Олександра 
Гінзбурга, коли він випускав 
перший незалежний журнал 
«Синтаксис» (1961 р.), такого 
терміну ще не існувало. А коли, 
після дворічного ув’язнення, 
повернувся до Москви, слово 
вже активно вживалося. Отже, 
народження «самиздата» мож-
на доволі точно прив’язати до 
початку 1963 року. 

Це збігається із початком 
масового поширення самвида-
ву в Україні, біля витоків якого 
стояв літературознавець Іван 
Світличний. Розповідають, що 
доволі часто спраглі прочита-
ти якийсь новий текст сходили-
ся до його квартири, сідали ко-
лом і, передаючи фотовідбитки 
один одному, ніби конвеєром, 
читали заборонені книжки. 

Письменник і філософ Єв-
ген Сверстюк визначив: «Виго-

товлення і поширення «самвида-
ву» — це не весь образ шістде-
сятників, але, безперечно, його 
ядро. Це вже вихід на поле бою, 
що вів до розмежування на «іде-
ологічному фронті». 

1970 року в першому чис-
лі журналу «Український вісник» 
його редактор В’ячеслав Чорно-
віл відзначив: «Самвидав є сти-
хійною формою здійснення га-
рантованого Конституцією пра-
ва на свободу слова. Переважна 
більшість самвидавівських доку-
ментів не носить антирадянсько-
го характеру (не менше 99 відсо-

тків), хоч КДБ час від часу і 
арештовує людей за роз-
повсюдження «самвидаву». 
Очевидно, владі в принципі 
неприйнятне явище, коли 
будь-яке друковане слово 
шириться поза цензурою». 

Унікальним явищем 
самвидаву середини 
1960-х є три тексти, на-
писані Євгенією Кузне-
цовою, яка виступила під 
псевдонімом «Цвіркун-
чик». Лаборантка хімічно-
го факультету Київського 
університету писала дуже 
особисто, з радикаль-
но національних позицій, 
чи не першою в самвида-

ві порушивши тему Голодомору 
1932 – 1933 рр., коли «знищу-
валось все свідоме й освічене 
населення України». 

Але найбільшого поши-
рення (можна припустити, 
що іноді навіть у тисячах ко-
пій) мали оці документи укра-
їнського самвидаву:  «Інтер-
націоналізм чи русифікація?» 
Івана Дзюби, «З приводу про-
цесу над Погружальським», 
«Собор у риштованні» Євгена 
Сверстюка, «Приєднання чи 
возз’єднання?» Михайла Брай-
чевського, «Серед снігів» і «Ре-
портаж із заповідника імені 
Берії» Валентина Мороза, «Су-
часний імперіалізм» Михайла 
Масютка, «Більмо» Михайла 
Осадчого, «Феномен доби (Схо-
дження на Голгофу слави)» Ва-
силя Стуса тощо.

Надзвичайною подією ста-
ли впорядковані Чорноволом 
збірники «Правосуддя чи реци-
диви терору?» (1966) та «Лихо 
з розуму (портрети двадцяти 
злочинців)» (1967). За останню 
книгу, яка потрапила за кор-
дон і стала «тамвидавом», мо-
лодого журналіста було впер-
ше заарештовано й засудже-
но. Майже через тридцять ро-
ків за ті самі тексти В’ячеслав 
Максимович отримав Шевчен-
ківську премію в галузі публі-
цистики... 

Перший погром опозицій-
ного українства стався 1965 

року. Тоді було заарештовано 
понад 25 осіб, дев’ятнадцятьох 
з яких засудили за «антирадян-
ську агітацію» та «поширення 
наклепницьких вигадок на ра-
дянський державний і суспіль-
ний лад». 

З вузів виключили сотні сту-
дентів, втратили роботу й десят-
ки викладачів. Обшуки пройшли 
по всій республіці. Вилучили по-
над 900 примірників самвидаву, 
13 друкарських машинок. 

У квітні 1968 р. 139 грома-
дян СРСР з України підписали 
відкритий «Київський лист» про-
ти закритих судових процесів, 
на яких чинили розправу над 
шістдесятниками. Серед підпи-
сантів були 20 фізиків і матема-
тиків — усі з науковими ступеня-
ми, 14 письменників, кінорежи-
сер Параджанов, авіаконструк-
тор Антонов тощо. За кількістю 
підписів цей документ став на-
ймасовішим в усьому Радян-
ському Союзі. 

Але вже за рік рекорд було 
побито «Листом творчої моло-
ді м. Дніпропетровська», підпи-
си під яким поставили близько 
300 осіб. Співавторами доку-
мента були Іван Сокульський, 
Володимир Заремба і Михайло 
Скорик. 

1969 року видавництвом 
«Смолоскип», яким беззмін-
но керує Осип Зінкевич, було 
вперше видано текст, отрима-
ний з-за залізної завіси. Це 
була збірка «Крик з могили» 
Миколи Холодного. Видавни-
цтво назвало цю поезію «за-
халявними віршами з України». 
А коли за два роки вдалося ді-
стати Чорноволів «Український 
вісник», то його назвали «заха-
лявним журналом». 

У додатках до тексту є кіль-
канадцять фотографій, котрі 
ілюструють, як саме потрапля-
ли непідцензурні тексти на сво-
боду. Як контейнери викорис-
товували пластикових ляльок-
«україночок»: відкрутивши їм 
голови, всередину вкладали фо-
топлівки з літературними текста-
ми або фотокопіями картин. 

Фраза. «...у різні історич-
ні епохи: «списки», «рукописи», 
«воровские письма», «воров-
ские грамоты», «воровские 
послания», «подмётные пись-
ма», «подмётные грамоты», 
«еретические трактаты», 
«ложные указы», «альбомы 
для стихов», «захалявна лі-
тература», «позацензур-
ні видання», «самсебяиз-
дат», «самиздат», «антира-
дянська література», «відпи-
си», «самдруківські видання», 
«проскрибована література», 
«копії», «підземна літерату-
ра», «задротяна література» і, 
власне, «самвидав». 

Вахтанг КІПІАНІ,
журналіст, історик, 

головний редактор сайту 
«Історична правда»

«Сам пишу, сам цензурую, 
сам видаю, сам поширюю 
і сам відсиджую за це»

У різні часи 
це явище називали 
по-різному: «...списки, 
рукописи, воровские 
грамоты, подмётные 
письма, еретические 
трактаты, захалявна 
література, 
позацензурні видання, 
самсебяиздат, самиздат...».
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29 січня 1918 року на підступах 
до Києва, під станцією Крути, зу-
стрілися українські підрозділи Цен-
тральної Ради та більшовицькі вій-
ська, які йшли з Росії. Проти 420 
українських юнкерів, студентів та 
гімназистів виступало понад 4 тися-
чі радянських вояків. 

Бій був тривалим і завзятим. Користую-
чись присмерком, українські війська поча-
ли відступати зі станції Крути до своїх еше-
лонів. Більшості це вдалося. Але не всім. 

27 студентів та гімназистів, які охороня-
ли станцію, опинилися в полоні. Трохи зго-
дом до радянських рук потрапили ще двоє 
українських прапорщиків, які прикривали 
відхід своїх частин. 

Відтак ці 29 героїв були розстріляні або 
замордовані. Згодом їх поховали на Ас-
кольдовій могилі у Києві. А що сталося з ре-
штою учасників бою під Крутами?

Багато років поспіль через дивну та не-
зрозумілу політичну кон’юнктуру більшість 
авторів стверджують, що начебто всі, хто 
побував у бою під Крутами, загинули. Але 
це неправда! 

Залишилися численні спогади учасни-
ків крутянських подій, в яких докладно опи-
сано, як вони відступали до своїх ешелонів, 

відстрілюючись на кожному кроці, як вино-
сили вбитих, поранених і навіть кулемети. 

Крім тих, хто потрапив у радянський по-
лон, на полі бою загинули ще 10 – 12 юна-
ків, тіла яких забрали до Києва.

Зокрема, 1-ша сотня Допоміжного сту-
дентського куреня Січових стрільців (2-га 
сотня під Крутами не була), яка на початку 
бою мала у своєму складі 116 доброволь-
ців, повернулася до Києва у складі близько 
80 осіб. 

Майже половину сотні становили гім-
назисти 2-ї Української Кирило-Мефо-
діївської гімназії. Під Крутами загинуло 
лише восьмеро з них. Решта згодом узя-
ла участь у боях із більшовиками на вули-
цях Києва, а потім у відступі українських 
військ на Полісся. 

У лютому 1918 року один із цих гімна-
зистів упав на полі бою під Бердичевом. 
Решта вже у березні повернулися до Киє-
ва, де ще за кілька місяців успішно закін-
чили гімназію. 

Більшість юнаків залишилися на бать-
ківщині й згодом оселилися у радянському 
Києві. Лише кілька з них вирішили не мири-
тися з радянським пануванням і розділили 
долю Армії УНР. Зокрема, колишній учень 
6-го класу Кирило-Мефодіївської гімназії 
Леонід Буткевич став старшиною Армії УНР, 
брав участь у багатьох боях із більшовика-
ми. У 1921 – 1923 роках Буткевич перебу-
вав у таборах інтернованих у Польщі, а по-
тім, закінчивши інститут, ще багато років 
жив і працював у Франції.

Призабута доля й організатора Студент-
ського куреня, вихователя Володимирсько-

го Київського кадетського корпусу полков-
ника Василя Сварики. Саме він був коман-
диром куреня. Сотник Петро Омельченко, 
якого розстріляли більшовики під Крутами, 
очолював лише 1-шу сотню куреня. Саме 
Сварика привів її залишок до Києва, 
з’явився у розпорядження командира куре-
ня Січових стрільців і потім зі своїми студен-
тами та гімназистами брав участь у вулич-
них боях із червоногвардійцями на Подолі. 

Оскільки Василеві було близько 60 ро-
ків, він був змушений залишитися в Києві. 
Та восени 1919-го, коли білогвардійці за-
йняли Київ, вони мобілізували старого пол-
ковника. Згодом Сварика опинився у Кри-
му, де в грудні 1920 року був страчений ра-
дянськими каральними органами.

Досить цікаво склалася доля юнаків 
(юнкерів) 1-ї Української військової школи 
імені Богдана Хмельницького. Майже всі 
вони залишилися на службі в Армії Україн-
ської Народної Республіки. Тільки старший 
курс школи було підвищено до звань хорун-
жих уже навесні 1918 року, а юнаки молод-
шого курсу були змушені чекати аж до 1921-
го. 

Всі вони, звісно, формально вже були 
старшинами українських військ, але фак-
тичного затвердження свого службового 
становища не мали.

Зі старшого курсу 1-ї Української вій-
ськової школи варто згадати сотника Ар-
мії УНР Якова Рябоконя-Рогозу-Роза-
нова, який походив із міста Цибулів, що 
на Київщині. Відважний старшина 1919 
року служив у 1-му Українському полку 
морської піхоти, а 1921-го взяв участь у 
Другому зимовому поході на чолі з Юрі-

єм Тютюнником. Після розгрому рейду 
Тютюнника Яків Рябокінь-Рогоза-Роза-
нів уникнув полону й після того ще два 
роки брав участь у партизанській бороть-
бі з радянською владою. Помер у Польщі 
1937 року.

Інший представник старшого курсу по-
ручик Іван Грушецький у часи Визвольних 
змагань працював стройовим команди-
ром у Спільній юнацькій школі, що готува-
ла старшин для Армії УНР. Потім висвятив-
ся у священика. Був парохом православної 
церкви на Волині. У вересні 1939 року, в 
перші дні окупації Волині радянськими вій-
ськами, його схопили й кинули до в’язниці. 
Помер Іван Грушецький у камері в серпні 
1940-го...

7 березня 1921 року Симон Петлюра 
звернувся до командувача Армії УНР гене-
рала Михайла Омеляновича-Павленка з та-
ким листом: 

«До мого відома дійшло, що в скла-
ді Української армії перебувають бувші 
юнаки 1-ї та 2-ї українських військових 
шкіл (хорунжих), що першими вступили в 
1917 р. до українських старшинських, або 
українізувавши існувавші тоді російські 
юнацькі школи (як от бувшу Константинів-
ську), або повівши боротьбу за створення 
власних юнацьких шкіл, незалежно од іс-
нувавших тоді російських.

Треба було мати велику мужність і го-
товність йти на жертву, щоби засвідчити 
свою відданість Батьківщині в боротьбі за 
незалежну Україну. Юнаки згаданих шкіл 
виявили в цій справі великий активний 
патріотизм, ставши до лав рідного вій-
ська, вже не покидали його. Не один з них 
кров’ю засвідчив честь українського во-
яки, а в боях під Крутами, на ст. Гребінка 
та в Києві, за захоплення Арсеналу впи-
сав славну сторінку в історію боротьби за 
нашу державність. 

Не покидали юнаки і далі рядів на-
шої армії, залишаючись по сей день в 
ній. Мною зауважено, що хоч багато з 
цих бувших юнаків перебуває на стар-
шинських посадах і то не один рік, а біль-
ше, але з формального боку це станови-
ще їх не усталено, і вони, як раніш, так і на 
цей день не мають ще належних старшин-
ських ранг.

Вважаючи таке становище не одповід-
ним, пропоную Вам, з одержанням цього, 
на протязі трьох тижнів представити мені 
реєстр бувших юнаків 1-ї і 2-ї українських 
юнацьких шкіл (себто був. Константинів-
ської і Збірної Української), перебуваючих 
в Армії УНР для надання їм першої стар-
шинської ранги».

Наслідком звернення Петлюри було ви-
дання наказу військам УНР ч. 
72 від 10 серпня 1921 року, 
яким усі колишні юнаки 1-ї та 
2-ї Українських військових шкіл, 
котрі на той час служили в армії 
УНР, підносилися до старшин-
ських звань. Про декого з них 
варто розповісти докладніше.

Так, уродженця села Мо-
настирище Ніжинського повіту 
Митрофана Швидуна в бою під 
Крутами було поранено у пра-
ву ногу вище коліна. З поля бою 
його винесли товариші. Пізніше 
він брав активну участь у боях 
із більшовиками, воював на 
панцирних потягах «Стрілець» 
та «Вільна Україна». Незабаром 
дістав ще одне поранення — у 
ліве плече, внаслідок чого оні-
міла рука. 

Став військовим інвалідом, 
але не полишав служби в Армії 
УНР. У міжвоєнний час Швидун 
мешкав у Луцьку, де був одним 
із керівників місцевої україн-
ської громади.

Михайло Михайлик родом із 
села Глодоси, нині Кіровоград-
ська область, був учасником 

Першого і Другого зимових походів, отри-
мав поранення. Був одним із перших, хто 
написав докладні спогади про бій під Кру-
тами та свій бойовий шлях під час Визволь-
ної війни. 

На жаль, здоров’я юнака було підірване 
військовими випробуваннями, і 1922 року 
він передчасно помер у Сарнах.

Слід згадати, що поміж колишніх учас-
ників бою під Крутами було чимало лица-
рів «Залізного хреста за Зимовий похід і 
бої». Це, зокрема, Володимир Дзюблик, Ва-
силь Коваленко, Іван Митрусь, Семен Моги-
ла, Михайло Бензик, Левко Прядько, Петро 
Франчук та інші. Михайло Бензик, Василь 
Коваленко та Петро Франчук служили стар-

шинами у легендарному кінному полку Чор-
них запорожців. 

Вони вступили до нього, коли той лише 
створювався навесні 1918 року під на-
звою окремої кінної сотні 2-го Запорозько-
го полку, і залишалися в його складі аж до 
1923-го. 

Микола Кривопуск і Гнат Мартинюк у 
1920 – 1921 роках перебували в особистій 
охороні Головного отамана Симона Петлю-
ри. Перший із них згодом став інженером і 
помер у 1970-му в США, другий став свяще-
ником і загинув за невідомих обставин на 
Волині в 1943-му.

Багато хто з учасників бою під Крутами 
у 1920-ті роки здобув цивільний фах. Так, 
Микола Кірічок закінчив гідротехнічний від-
діл Української господарської академії у По-
дебрадах (Чехія), згодом працював інжене-
ром у Варшаві. Василь Коваленко також за-
кінчив Українську господарську академію і 
став інженером-хіміком.

Один із крутян Сергій Захвалинський, 
уродженець міста Носівка на Чернігівщи-
ні, здобув фах інженера, але потім за конт-
рактом служив офіцером у польській армії. 
Ще в 1920-му, коли був старшиною кінно-
го полку імені Максима Залізняка, він усла-
вився тим, що на чолі кінного роз’їзду з ша-
блею наголо взяв у полон цілу роту черво-
них солдатів.

Слід також згадати, що під час Другої 
світової війни колишні учасники бою під 
Крутами долучилися до різних українських 
військових формацій. Зокрема, колишній 
командир куреня 1-ї Української військо-
вої школи імені Богдана Хмельницько-
го сотник Аверкій Гончаренко у 1943 році 
став одним з організаторів добровольчої 
дивізії «Галичина», а в 1945-му був одним 
із її керівників. 

У цій самій дивізії служив і колишній 
крутянин, чорношличник, лицар «Заліз-
ного хреста за Зимовий похід і бої» Петро 
Франчук.

Уже згаданий Митрофан Швидун 1941-
го став організатором так званого Луцько-
го куреня ОУН, багато бійців якого згодом 
опинилися у лавах Української повстан-
ської армії. А Сергій Захвалинський (псев-
донім Орлик) у 1941-му очолював україн-
ські військові формування в Києві.

Останні з учасників бою під Крутами по-
мерли не так давно — у 1970 – 1980 роках. 
Їхні могили розкидані від Києва до Нью-
Йорка.

Ярослав ТИНЧЕНКО,
історик, м. Київ

«Українська правда», «Історична правда»

Як склалася доля учасників січневого бою
Життя після Крут 

Перепоховання 29-ти загиблих під Крутами. 
Київ, 19 березня 1918 року — майже через два місяці після бою. 

Митрофан Швидун (праворуч). Уродженець 
Ніжинського повіту, учасник бою під Крутами, 

пізніше поручник армії УНР.

Аверкій Гончаренко, командувач 
сил УНР у бою під Крутами. 
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Перспективний 
племінник 
Він народився 11 листопада 

1768 р. у родині провінційного чи-
новника Павла Кочубея. Блиск 
славного козацького роду вже 
суттєво побляк. Батько майбут-
нього віце-канцлера служив пол-
тавським підкоморієм (вищим су-
довим урядником у повіті), а потім 
очолював Цивільну палату Катери-
нославського намісництва.

Здавалося, що його сини — 
Аполлон та Віктор — приречені 
животіти у провінції. Але допоміг 
впливовий родич — дядько Олек-
сандр Безбородько, перший се-
кретар імператриці Катерини ІІ. 
Мати Віктора Уляна була безнадій-
но хвора, тож Безбородько взяв 
восьмирічного Віктора під особис-
ту опіку. 

У 1776 р. хлопчик переїхав до 
столичного Петербурга. За тодіш-
ньою традицією він одразу був за-
писаний капралом у гвардію, ско-
ро став унтер-офіцером, а потім 
— сержантом. Безбородько не 
поскупився на найкращий пансі-
он для навчання племінника. Його 
власник де Вільнев навчав 
колись шведського короля 
Густава ІІІ. 

Перший секретар імпе-
ратриці грав першу скрип-
ку в дипломатичній грі Ро-
сійської імперії. У молодому 
Кочубеї він бачив свого на-
ступника, людину, яка про-
довжить його справу. Не 
гаючи часу, відсилає пле-
мінника до Стокгольма на 
практику до тамтешньої ро-
сійської місії. 

Тодішні російсько-швед-
ські стосунки сповнені ін-
триг. Імперія хоче макси-
мально послабити владу ко-
роля, симпатизує місцевим 
аристократам. Європейські 
гранди — Англія та Фран-
ція — бояться, що Швеція 
може повторити долю Поль-
щі, тому дають шведам ще-
дрі субсидії. Неминуча війна 
вибухає в 1788 р. 

У Стокгольмі Кочубей 
спостерігає за ескалацією 
конфлікту. Паралельно слу-
хає лекції в Уппсальському 
університеті, отримує доступ 
до найважливіших справ посоль-
ства, виступає зв’язковим між мі-
сією та Безбородьком. 

На півночі молодий дипломат 
довго не затримується. У 1786 р. 
помирає його батько. Кочубей їде 
до свого маєтку — села Дикань-
ки, щоб залагодити сімейні спра-

ви. У цей час Катерина ІІ вирушає 
в подорож до Криму. Безбородько, 
звичайно, при ній. Він бере племін-
ника до почту цариці. 

Для Кочубея ця мандрівка 
дуже корисна. По-перше, він по-
стійно на виду у цариці. По-друге, 
проїздом у Москві вступає до ма-
сонської ложі Мінерви. Москов-
ське масонство переживає тоді 
вплив розенкрейцерства. Клю-
чова його фігура в першій столиці 
— публіцист Микола Новиков. Він 
надає масонським ложам просвіт-
ницьке спрямування. 

Дух вільнодумства витає в се-
редовищі вільних каменярів і зали-
шає свій слід у свідомості Кочубея. 
Масонська підтримка йому ще зна-
добиться. При Олександрі І його 
найближчі соратники Адам Чарто-
рийський та Микола Новосильцев 
— теж масони. Але за іронією долі 
в 1822 р. саме масону Кочубею (на 
той час міністру внутрішніх справ) 
цар доручить ліквідувати мере-
жу масонських організацій, які від 
того часу занепали більш ніж на 
півстоліття. 

У 1788 р. Кочубей їде в наступ-
ний закордонний вояж. Цього разу 
— до Лондона. 

Російський посол у Туманно-
му Альбіоні Семен Воронцов — 
близький друг Безбородька. Поряд 
з дядьком він другий за значенням 
наставник Кочубея. Англійське ви-
ховання дається взнаки на все 
життя. Пізніше при дворі говори-

ли, що Віктор Павлович краще за 
всіх знає склад англійського пар-
ламенту, він прочитав твори всіх 
англійських публіцистів, англійські 
порядки для нього стали зразком. 
За ним надовго закріплюється ре-
путація англофіла. 

Користуючись нагодою, Кочу-
бей подорожує Європою. У його 
маршрутному листі — Голландія, 
Швейцарія, нарешті Франція. Тут 
він уперше йде проти волі дядька. 
Безбородько застерігає його, що 
подорож до революційного Пари-
жа може дорого коштувати. 1792 
рік,  Росія — опора європейської 
контрреволюції. 

«У Францію ви їхати не може-
те і не повинні, — твердо наказує 
Безбородько. — І думати не смію, 
що ви хоч трохи заразилися ду-
хом французького розбещення». 
Але Кочубей діє йому наперекір. 
В охопленому соціальними ката-
клізмами Парижі він студіює літе-
ратуру, вивчає твори Вольтера та 
Монтеск’є. Того ж року збираєть-
ся далі на захід — у Мадрид та Лі-

сабон, але отримує терміновий 
виклик від дядечка і поверта-
ється до Петербурга.

Місія на Босфорі
Безбородько нарешті зна-

ходить для племінника серйоз-
ну роботу. Він хоче призначити 
Кочубея послом до Стамбула. 
Ця місія — особливо делікатна. 
Щойно відгриміла російсько-
турецька війна. Османська ім-
перія, обкраяна і принижена, 
пестить дур реваншизму. Росій-
ський посол для них — фігура 
відверто ворожа. Може опини-
тися у турецькій в’язниці. 

Катерина ІІ вважає, що на 
Босфорі Росії потрібен досвід-
чений дипломат, а не моло-
дик-початківець. Вона жартує: 
мовляв, Безбородько навмис-
не хоче запроторити свого пле-
мінника до турецької буцегарні, 
щоб потім отримати від цариці 
для нього великі земельні по-
жалування. 

Безбородько пускає в хід 
важку артилерію. Його племін-
ник заручається підтримкою 
царського фаворита Платона 

Зубова та спадкоємця престолу 
Павла Петровича. Він навіть гос-
тює в цесаревича в Гатчині. Прина-
гідно знайомиться зі старшим си-
ном спадкоємця — Олександром. 

Ця зустріч — доленосна. Їх до-
вгий час поєднує справжня друж-
ба. Для Олександра Кочубей — 

один із небагатьох, 
перед ким не треба 
лукавити, кому мож-
на довірити будь-які 
таємниці, з ким мож-
на бути щирим. Коли в 
1792 р. Кочубей як по-
сол відбуває до Стам-
була, вони продовжу-
ють листуватися.

У Туреччині моло-
дий дипломат бере на 
себе вантаж відпові-
дальності. У Стамбулі 
балансують на межі 
війни. Революційна 
Франція підштовхує 
турків до конфлікту з 
Австрією. Тоді Росія 
змушена буде вступи-
тися за союзницю. 

У 1795 р. Осман-
ська імперія визнає 
Французьку респу-
бліку, але одночасно 
обіцяє зберігати мир 

у регіоні. Кочубей зі свого боку 
успішно «гасить» численні прикор-
донні конфлікти і навіть домагаєть-
ся зміни на імперську користь ту-
рецького торгового тарифу. 

Але європеєць Кочубей важко 
адаптується до східного менталі-
тету. Він не любить турецьких міні-
стрів, які, на його думку, надто по-
вільні, вперті та непостійні. Він не 
хоче встрявати в торгові справи 
між Росією і Туреччиною. Вважає, 
що вірмени та греки, які ведуть 
торгові операції, не дуже чисті на 
руку. Та й здоров’я змушує бажати 
кращого. 

Загалом служба його не радує. 
Він вже готовий подати у відстав-
ку, і тільки смерть імператриці Ка-
терини ІІ змушує відкласти це рі-
шення. 

Віце-канцлер
Від 1796 р. новий імператор 

Павло І звеличує Безбородька, 
який стає другою людиною в імпе-
рії. За дядьком прямує і племінник. 
Наступного року Кочубей — дій-
сний таємний радник та кавалер 
ордену св. Олександра Невсько-
го. Ще через рік здійснюється його 
мрія: він залишає Стамбул. 

У Петербурзі для нього готове 
тепле місце в Колегії закордонних 
справ під керівництвом дядька. У 
таких «тепличних» умовах Безбо-
родько готує собі зміну. Цар при-
значає Кочубея віце-канцлером і 
дарує чин дійсного таємного рад-
ника. 

Але в імператора Павла І да-
леко не янгольський характер, 
він важко уживається з підлегли-
ми. Молодому Кочубею теж час 
від часу дістається «на горіхи». Ві-
це-канцлер насмілюється подати 
царю записку про недоліки управ-
ління південними губерніями імпе-
рії та отримує прочухан. 

Але запальний цар швидко 
«відходить». Він дуже позитивно 
ставиться до дружби Віктора та 
Олександра. Каже, що хоче, аби 
Кочубей для цесаревича був тим 
самим, хто для нього Безбородько. 
Тому почесті на віце-канцлера си-
плються одна за одною: орден св. 
Іоанна Єрусалимського, подарунок 
у 50 тисяч рублів і нарешті — граф-
ський титул. 

Але справжню вартість цих ми-
лостей Кочубей усвідомить після 
смерті Безбородька в 1799 р. Ім-
ператор, не вагаючись, підписує 
його подання про відставку. На-
дії покійного канцлера на продо-
вження службової династії розси-

паються. 
Пізньої осені граф виїжджає 

до Диканьки, де святкує весілля з 
Марією Васильчиковою — пред-
ставницею давнього дворянського 
роду. Медовий місяць вони прово-
дять в Європі. Наприкінці березня 
1801 р. у Дрездені він дізнається 
про смерть Павла І та початок ца-
рювання свого друга Олександра. 

Дещо збентежений, але окри-
лений Кочубей повертається до 
Петербурга, щоб привітати старо-
го товариша.

«Дней 
Александровых 
прекрасное начало»

Олександр І стає імператором 
завдяки царевбивству. Насиль-
ницька смерть батька завжди му-
читиме його сумління. Тим біль-
ше, що молодий цар ніколи не був 
владолюбним. «Мій план полягає в 
тому, щоб після зречення від цього 
непринадного поприща поселити-
ся з дружиною на берегах Рейну», 
— писав романтик Олександр Ко-
чубею в Стамбул. Натомість йому 
доводиться отримувати корону з 
рук убивць рідного батька. 

Графа Кочубея тепло зустріча-
ють при дворі. Йому пропонують 
стати російським послом у Пари-
жі. Він відмовляється. Каже, що 
дипломатична служба його більше 
не вабить. Мабуть, англофіл Кочу-
бей не дуже комфортно почувався 
би в Парижі в умовах війни Англії 
та Франції. 

Олександр радо залишає по-
руч із собою надійну людину. На-
вколо молодого царя формується 
гурток реформаторів, який оформ-
люється в так званий Негласний 
комітет. Туди входять Кочубей, 
дійсні камергери Павло Строга-
нов і Микола Новосильцев, а та-
кож князь Адам Чарторийський. 
Їхня мета — «систематична робота 
над реформою безформної будівлі 
управління імперією». Поважні са-
новники нарекли за лібералізм цю 
групу «якобинською зграєю». 

Коли високі чиновники зали-
шають царський палац, чотири 
реформатори збираються в неве-
ликій кімнатці, де до них приєдну-
ється імператор. «Можна було по-
думати, що ця кімната була масон-
ською ложею, після виходу з якої 
люди поверталися до свого зви-
чайного мирського життя», — зга-
дує Чарторийський. 

Комітет активно працює в 
1801 – 1803 рр. Обговорюють 
безліч реформаторських проектів. 
Там відразу складається так зва-
ний тріумвірат: Строганов, Чарто-
рийський і Новосильцев. Вони не 
лише однодумці, а й особисті дру-
зі. Кочубей стоїть ніби осторонь 
цієї групи. У дискусіях він найбільш 
обережний та розсудливий. На де-
які речі дивиться більш тверезо, 
ніж його соратники-мрійники. 

Вище суспільство Петербур-
га граф підкорює своєю красою, 
ввічливістю, європейськими ма-
нерами. Ще не зробивши нічого 
суттєвого для імперії, він уже вва-
жається видатним державним дія-
чем. Щоправда, є в нього великий 
недолік — зверхність та марно-
славство. Цим часто викликає на 
себе вогонь конкурентів. 

«Розум у нього був точний, 
але неглибокий, він відрізнявся 
м’якістю характеру, добротою, 
щирістю», — згадує Чарто-
рийський.

Українці, які творили імперію

Кочубей:
Правнук генерального судді Василя Кочубея, який втратив голо-

ву через донос на Мазепу, Віктор — найбільший європеєць серед 
сучасників. Масон і ліберал, він разом з Олександром І задумує змі-
нити Російську імперію.

«Історична правда» продовжує трилогію про українців, які стояли 
біля керма Російської імперії. Наш сьогоднішній герой — дипломат, 
віце-канцлер, міністр внутрішніх справ, граф Віктор Кочубей, який 
вірно служив імперії при чотирьох монархах.

На початку ХІХ ст. новий цар Олександр і його команда отрима-
ли неабиякий кредит довіри суспільства. Час іде, а реформ немає. 
У Кочубея в руках — величезні повноваження, але слідом за царем 
він боїться зламати неповоротку та корупційну управлінсько-госпо-
дарську машину. 

Замість реформ країна отримала муштру Аракчеєва, військові 
поселення та повстання декабристів. Під кінець життя ідеаліст-лібе-
рал перетворився на поважного сановника — опору консерватив-
ного режиму Миколи І. 

Життя Кочубея — віддзеркалення трагедії імперії. У пік своєї мо-
гутності вона так і не зуміла реформуватися, за що довелось роз-
плачуватися майбутнім поколінням.

Портрет Віктора Кочубея 
французького майстра Франсуа Жерара

Герб Кочубея. Девіз дослівно з латини: 
«Коли споживаюся, знищуюся» (очевидно, 

мається на увазі щось на кшталт 
«Живу, згораючи») 
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Будинок Кочубея на набережній Фонтанки в Петербурзі

Національна 
система 

У Негласному комітеті Кочубей 
— експерт із зовнішньої політики. 
Олександр І доручає йому напра-
цювати стратегічний план дій у цій 
сфері. Граф стверджує: треба «діяти 
так, щоб усі дорожили нашою друж-
бою, але не зв’язувати себе ніякими 
зобов’язаннями». Окремо підкрес-
лює, що слід бути у згоді з Англією, 
бо англійці — «наші природні друзі». 

У спеціальній записці Кочубей 
розвиває думку. Туреччина і Шве-
ція — природні вороги Росії, ствер-
джує дипломат. Вони зараз до-
сить слабкі, але за ними необхід-
но пильно стежити. У випадку по-
ділу Туреччини Молдавія та Валахія 
в жодному разі не повинні дістати-
ся Австрії. У протистоянні Австрії та 
Пруссії Росія має залишитися ней-
тральною і стати на чийсь бік тіль-
ки у випадку крайньої необхідності. 

Росія надто часто втручаєть-
ся у справи, які прямо її не стосу-
ються. Це дорого їй коштує. Люди 
гинуть у війнах, зростають подат-
ки. Настає час підтримати мир, ви-
ступити з позиції миролюбного ар-
бітра. Користуючись миром, слід 
сконцентруватися на внутрішніх 
реформах. Ці погляди Кочубей на-
зиває національною системою. Ім-
ператор Олександр І з ним цілком 
солідарний. 

У 1801 р. граф отримує шанс 
випробувати свою теорію на прак-
тиці. У квітні йде у відставку віце-
канцлер Микита Панін. Кочубей 
займає його місце. Він не раз каже 
царю, що більше хоче займатися 
внутрішніми справами, але не сміє 
відмовитися. 

Стосунки з Англією відразу на-
лагоджуються. Підписана англо-
російська морська конвенція. Ан-
глія обіцяє не втягувати імперію в 
чергову антифранцузьку коаліцію. 
У жовтні 1801 р. Росія та наполе-
онівська Франція підписують дво-
сторонній договір, за яким Росія 
де-факто визнає республіканський 
лад і домовляється спільно вирішу-
вати проблеми в Італії та Німеччині. 

Як далі співіснувати з наполе-
онівською Францією? З цього при-
воду в Негласному комітеті диску-
сії. Кочубей визнає, що амбіції На-
полеона загрожують Європі. Але 
Росія має втрутитися лише за умо-
ви загрози нової загальної війни. 

Олександр вважає, що фран-
цузького монстра слід обплутати 
договірними відносинами (як варі-
ант, союз Росія – Франція – Прус-
сія). Мета — заблокувати Наполе-
ону розширення кордонів на схід. 
Кочубей йому опонує: мовляв, Ан-
глія та Австрія цього не зрозумі-
ють. Прологом такого союзу може 
стати побачення Олександра І та 
прусського короля Фрідріха-Віль-
гельма ІІІ в Мемелі. Кочубей кате-
горично проти. Але монархи зустрі-
чаються в червні 1802 р. 

У Мемелі Олександр І знайо-
миться із дружиною Фрідріха-Віль-
гельма ІІІ королевою Луїзою. Між 
ними виникає щось на зразок пла-
тонічного кохання. Після цього 
симпатії російського монарха до 
прусського правлячого дому ви-
значені на роки вперед. 

При Кочубеї відбувається зна-
кова подія — інкорпорація Грузії 
до складу імперії. Граф — катего-
ричний противник цього процесу. 
Вважає, що можливі вигоди не пе-
реважать ризиків та проблем. Але 
й тут імператор його не слухає. У 
таких умовах керівництво зовніш-

ньою політикою втрачає будь-який 
сенс. Кочубей розуміє: йому на-
вряд чи вдасться реалізувати свою 
національну систему. 

Прогнози Віктора Павловича 
збуваються в довгостроковій пер-
спективі. Інтеграція Грузії оберта-
ється багаторічною Кавказькою 
війною (наслідки її Росія пережи-
ває й сьогодні). Наполеонівські ві-
йни для імперії означали консер-
вацію суспільного устрою. Про сис-
темні реформи знову забули. 

На європейській арені Росія 
стає домінантою. Але це колос на 
глиняних ногах. У середині ХІХ сто-
ліття він похитнувся, спровокував-
ши справжні реформи, на які ви-
явились нездатними ні Олександр І, 
ні Віктор Кочубей.

Міністр 
внутрішніх справ
Ще в липні 1801 р. імператор 

призначає Кочубея сенатором. 
Він дає йому повну свободу участі 
в поточних справах цієї установи. 
Навзаєм граф допомагає організу-
вати візит до Петербурга Фредері-
ка Лагарпа — колишнього імпера-
торського наставника. Останньо-
го російські сановники вважають 
стовідсотковим якобинцем. 

Від перших днів існування Не-
гласний комітет обговорює адміні-
стративну реформу. Цар вважає її 
основою основ. У підсумку ж нею і 
обмежиться. 

Зароджується ідея заміни від-
жилих колегій новими установа-
ми — міністерствами. Загалом їх 
створюють вісім: військово-су-
хопутне, морське, закордонних 
справ, фінансів, юстиції, комерції, 
народної освіти і міністерство вну-
трішніх справ. 

Останнє очолює Віктор Кочу-
бей. Для нього це спосіб зайняти-
ся улюбленою справою та залиши-
ти врешті дипломатичний фронт. 
З усіх наближених Олександра І 
лише Кочубей стає міністром. Ре-
шта (Строганов, Новосильцев та 
Чарторийський) задовольняються 
дрібнішими посадами в різних мі-
ністерствах. 

Тодішнє міністерство внутріш-
ніх справ зовсім не тотожне сучас-
ному МВС. Каральні повноважен-
ня — лише частина його функцій. 
Воно опікується постачанням про-
довольства, благоустроєм усіх ка-
зенних приміщень, земською та 
міською поліцією, веденням сіль-
ського господарства, добуванням 
корисних копалин, переселеннями 
селян та іноземних колоністів, фа-
бриками, заводами, ремеслами та 
промислами, медичним забезпе-
ченням, соціальною політикою. 

Міністр контролює всі органи 

дворянського станового управлін-
ня та всіх губернаторів. Уся верти-
каль влади на місцях — у його ру-
ках. При дворі графа навіть вели-
чають першим міністром. 

Кочубей розгортає полювання 
на таланти. Перш за все переманює 
до себе здібного бюрократа Михай-
ла Сперанського. Останній — поміч-
ник держсекретаря Дмитра Трощин-
ського, виконує за нього всю робо-
ту. Природно, що вельможа не хоче 
його втрачати. Але Сперанському 
більше імпонує молодий європеєць 
Кочубей, ніж підстаркуватий чинов-
ник катерининських часів. Він при-
кидається хворим, а тим часом готує 
відкриття майбутнього МВС. Пізні-
ше стає головою експедиції благо-
устрою, але фактично виконує всю 

чорнову роботу в міністер-
стві. Сперанський — alter 
ego Кочубея, його права 
рука. Від 1806 р., коли граф 
хворіє, Сперанський осо-
бисто доповідає імперато-
ру про хід справ у міністер-
стві. Вони знаходять спіль-
ну мову і дещо відсувають у 
тінь самого Кочубея. 

Маючи колосальний 
адміністративний ресурс, 
Віктор Кочубей намагаєть-
ся змінити Росію. Упоряд-
ковує торгівлю сіллю, яка 
до того часу завдає лише 
збитки. Проводить одно-
часний тендер на переве-
зення солі для всіх губер-
ній. З’являється більше 
конкуренції, держава отри-

мує прибуток. У деяких місцевос-
тях видобуток солі, яким раніше ке-
рував уряд, міністр віддає під конт-
роль місцевих громад. 

Особлива увага Кочубея — до 
промисловості. Він вважає, що при-
ватні підприємства працюють на-
багато ефективніше, ніж державні. 
Одночасно радить підтримувати ві-
тчизняного виробника. Пропонує 
створити особливий грошовий фонд 
для підтримки фабрик і заводів.

Кочубей протегує іноземним 
колоністам, надає їм фінансові 
пільги. Одночасно обмежує адмі-
ністративні переселення держав-
них селян, які часто практикують 
губернатори. 

Від 1805 р. Росія вступає до 
чергової антифранцузької коалі-
ції. Тепер головне завдання МВС — 
рекрутська мобілізація, скликан-
ня ополчення, постачання військ 
та максимально швидке їхнє пере-
сування до театру бойових дій. Щоб 
забезпечити армію і тил, Кочубей 
на деякий час забороняє експорт 
зерна, а всі припаси торговців на-
магається скупити до держрезерву. 

Не забув Віктор Павлович і про 
свою малу батьківщину. Особливо 
балує він увагою Полтавську гу-
бернію. Відкриває лікарні, будин-
ки для престарілих та притулки для 
бідняків. Сприяє активному видо-
бутку торфу в різних куточках Ліво-
бережжя. 

Але все це навіть з натяжкою не 
тягне на реформаторство. Кочубей 
просто завдає точкові удари і нама-
гається таким чином покращити ро-
боту адміністрації. На даному етапі 
це ще допомагає. Відчуття повного 
паралічу настане пізніше. 

25 червня 1807 р. Олександр 
І та Наполеон укладають Тильзит-
ський мир. Фактично це трактат 
про поділ Європи двома імперіями. 
Франція та Росія тепер мають спіль-
ний кордон. Остання приєднується 
до континентальної блокади Англії. 
Англофіл Кочубей не може проба-
чити цього імператору. Крісло міні-

стра починає під ним хитатися. 
Царю постійно нашіптують про 

підозріле походження багатств Кочу-
бея. Він дійсно людина не бідна. На 
кінець життя в нього 16,5 тис. кріпа-
ків у різних губерніях Російської ім-
перії. На відміну від колег, Кочубей 
не має боргів, не просить допомоги 
у держави, власним господарством 
особисто майже не займається. Але 
з кожним роком багатіє. 

Заздрісники стверджують: Ко-
чубей тісно пов’язаний з єврея-
ми-мільйонерами Абрамом Перет-
цом та Людвігом фон Штігліцем. 
Кажуть, що губернатори найбагат-
ших губерній платять йому «дани-
ну». Особливо намагається очор-
нити Кочубея губернатор Малоро-
сії князь Олексій Куракін (прототип 
Василя Курагіна у «Війні та мирі» 
Толстого). Його старання не да-
ремні. У листопаді 1807 р. Кочубей 
пише заяву про відставку, посила-
ючись на поганий петербурзький 
клімат. Святе місце пустим не бу-
ває, і вже скоро міністерство очо-
лює сам Куракін. 

Так закінчується «медовий мі-
сяць» між Віктором Кочубеєм та 
його другом — імператором Олек-
сандром І. Їхні стосунки охололи не 
назавжди. Але колишнього граду-
са теплоти не набудуть вже ніколи.

Після відставки 
Для графа Кочубея відставка з 

поста міністра не означала відхо-
ду від державних справ. Він і далі 
приятелює зі Сперанським, а цар 
час від часу залучає його до різ-
них реформаторських проектів. 
У 1809 р. Сперанський пропонує 
масштабний план управлінських 
реформ: створення двопалатного 
парламенту, відповідальність мі-
ністрів перед законодавчою вла-
дою, створення системи місцевого 
самоуправління на основі поділу 
гілок влади і залучення виборних 
представників. 

Але з усього цього пакета ре-
форм цар наважується провести 
лише одну — створити Державну 
раду, яку Сперанський спочатку за-
думує як своєрідну палату лордів 
двопалатних законодавчих зборів. 

Проект Сперанського може ви-
кликати такий непередбачуваний 
резонанс, що цар спочатку опри-
люднює його лише чотирьом осо-
бам. Серед них — Кочубей. Його 
ж одного з перших призначають 
членом новоствореної Держради 
в департамент державної еконо-
мії. Там він допомагає реалізувати 
план фінансових реформ, ініційо-
ваних Сперанським, та розглядає 
проект поділу Сенату на урядову 
та судову частини, який так і не вті-
лять у життя. 

На початку 1812 р. відбувається 
падіння Сперанського. Його звину-
вачують у державній зраді, відправ-
ляють спочатку в заслання, а по-
тім — на службу до Сибіру. Кочубей 
мовчить і не захищає колишнього 

протеже. Пізніше кається в цьому і 
вибачається перед опальним Спе-
ранським. «Я чекав у мовчанні, щоб 
віра Його Величності була просвіт-
лена і звичайна його схильність до 
благодійності звернулась на Вас», 
— виправдовується граф. 

Опала Сперанського — кінець 
гри в реформаторство з боку Олек-
сандра І. В його оточенні поступова 
вивищується зловісна фігура графа 
Аракчеєва. Пік могутності цієї осо-
би настає після війни 1812 року. 

Вторгнення Наполеона до Ро-
сії Віктор Кочубей зустрічає у скла-
ді імператорського почту. Росій-
ська армія постійно відступає, а 
командувачі — Петро Багратіон 
та Михайло Барклай-де-Толлі — 
з’ясовують між собою стосунки. 
Армію має очолити людина, якій би 
довіряли маси. 

Щоб знайти таку людину, в 
серпні 1812 р. збирається спеці-
альний надзвичайний комітет із 
шести осіб. Кочубей — серед них. 
Вони голосують одноголосно і пе-
редають армію та долю країни ге-
нералу Михайлу Кутузову. Час по-
казав, що це був правильний вибір. 

Графу пропонують повернути-
ся до Лондона як російському по-
слу. Але він у черговий раз відмов-
ляється знову ступати на диплома-
тичну стезю. Каже, що в час, коли 
батьківщина в небезпеці, не може 
її залишити. 

Після ганебного відступу фран-
цузів Кочубей разом із царем пе-
ребуває на відбитих у Наполео-
на німецьких землях. Там замість 
профранцузького Рейнського со-
юзу пруссаки та росіяни ненадов-
го створюють так звану Централь-
ну раду. Інтереси імперії в цій уста-
нові представляє Віктор Кочубей. 
За ці та інші заслуги отримує орден 
св. Володимира першого ступеня.

Друге 
міністерство 
Після війни граф Кочубей за-

ймається державними справами. 
Але тепер він актор другого плану. 
Очолює департамент цивільних та 
духовних справ Державної ради, 
потім досить довго перебуває за 
кордоном, переважно в Парижі. 

У 1819 р. на прохання царя по-
вертається у міністерство внутріш-
ніх справ. Але вплив керівника цієї 
структури катастрофічно падає. У 
1811 р. міністерства реорганізу-
ють, збільшують їхню кількість до 
дванадцяти, перерозподіляють по-
вноваження. Міністерство фінан-
сів забрало торгівлю сіллю, міські 
та земські повинності і збори. Ме-
дицину перепідпорядкували мініс-
терству освіти. Міністерство вну-
трішніх справ втрачає контроль над 
промисловістю та шляхами сполу-
чення. Натомість йому знову пере-
дають поліцейські функції, які 
деякий час були в окремо-
му міністерстві поліції. 

«Канонічний» портрет Кочубея
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реформатор 
без реформКочубей:

Це дуже не подобається Ко-
чубею. Він не вважає себе 

поліціантом і навіть цу-
рається такої роботи. 

За іронією долі, після смерті гра-
фа в його пітерському особняку на 
Фонтанці розташується Третє від-
ділення його імператорської ве-
личності канцелярії, тобто політич-
на поліція. 

Доступ до тіла і душі імператора 
тепер закритий графом Аракчеє-
вим. Усі важливі справи проходять 
крізь його руки. Він ревниво обері-
гає царя від впливу інших вельмож. 
Кочубей із графом Аракчеєвим за-
вжди підкреслено ввічливий, не 
соромиться зайвий раз з ним по-
радитися, відвідує маєток нового 
фаворита, захоплюється організа-
цією тамтешнього господарства. 

Коли Аракчеєв переймається 
створенням військових поселень, 
Кочубей гаряче вітає таку ініціати-
ву. «Без таких чи інших допоміжних 
розпоряджень немає жодної мож-
ливості утримувати від 700 до 900 
тисяч війська», — пише він Арак-
чеєву. Радить такі поселення за-
снувати між Бугом та Дністром, на 
кавказькій лінії, в Оренбурзькій гу-
бернії та в Сибіру. 

У час другого міністерства Кочу-
бея немає й натяку на реформи. Мі-
ністр обмежується поточними спра-
вами. Усі спроби графа повернути 
власному відомству колишній вплив 
зазнають краху. Імператор йому 
вже не довіряє, а грати другу (а то й 
третю) скрипку Кочубей не хоче. 

Додаються сімейні проблеми: 
важко хворіє його тринадцятиріч-
на дочка. Лікарі радять лікувати-
ся в Криму, але подорож у каре-
ті російськими дорогами їй проти-
показана. Тому в лютому 1823 р. 
граф Кочубей подає у відставку. 
Потім каналами, Волгою, Доном ді-
стається до Криму і зимує в Одесі. 
Урешті-решт він знову їде за кор-
дон, де дочка графа помирає. 

Але біда не ходить одна. Майже 
одночасно в листопаді 1825 р. в ін-
ший світ відходить імператор Олек-
сандр І. Для Кочубея це подвійний 
удар. Весною 1826 р. пригнічений і 
морально надломлений він повер-
тається до Росії, де його чекає зу-
стріч з новим монархом — імпера-
тором Миколою І.

Ліберал 
чи кріпосник? 
На початку ХІХ ст. Росія — єв-

ропейська держава, де на офіцій-
ному рівні толерується рабство. Ім-
перія стає наймогутнішою в Євро-
пі, звільняє континент від наполе-
онівської окупації, але поступово 
гниє із середини. Неефективне по-
міщицько-кріпацьке господарство 
не дає економіці розвиватися. 

Від самого початку царюван-
ня від Олександра І чекають звіль-
нення селян. Він та його команда 
береться за справу з ентузіазмом. 

Віктор Кочубей — великий по-
міщик, але розуміє, що в діючо-
му вигляді система себе віджила. 
У Негласному комітеті він пропо-
нує заборонити продаж селян без 
землі. Дворових людей граф хоче 
викупити в скарбницю, а кріпакам 
дозволити купувати землю общи-
ною, щоб мінімізувати їхню залеж-
ність від поміщиків. Кочубей каже, 
що ці ідеї належать не лише йому, а 
й покійному Безбородьку. 

Віктор Кочубей часто говорить 
про реформу кріпосної системи. У 
своїх пропозиціях він не доходить 
до повної її ліквідації, мова йде 

скоріше про модернізацію, ство-
рення умов, за яких землевлас-
никам стало б вигідно звільняти 
своїх селян. Але навіть щодо такої 
реформи він налаштований скеп-
тично. Каже, що на місцях немає 
гідних людей, аби її реалізувати. 

Суперечки в Негласному комі-
теті закінчуються тим, що гора по-
роджує мишу: оприлюднено указ 
Миколи І-го про вільних хліборо-
бів (1803 р.). Поміщики тепер ма-
ють право звільняти селян по-
одинці й цілими поселеннями з 
обов’язковим наділенням їх зем-
лею. За час дії указу тільки 1,5% 
кріпаків імперії таким чином отри-
мують свободу. 

Міністр внутрішніх справ Ко-
чубей переживає, щоб селяни по-
своєму не трактували цього зако-
ну. У спеціальному циркулярі пише, 
що вони «мають залишитися в тій 
самій залежності і безмовному під-
коренні  панам своїм, як досі були». 

Боротьба між лібералом та по-
міщиком у свідомості Кочубея не 
припиняється. Коли в 1803 році в 
Петербурзі створюють особливий 
комітет для пом’якшення кріпа-
цтва в Ліфляндії, його очолює саме 
міністр внутрішніх справ. З його 
ініціативи місцевих кріпаків забо-
роняють відривати від землі, про-
давати та закладати, переводити 
до розряду дворових. Скасовують 
архаїчне право пана видавати до-
звіл на шлюб свого селянина. 

Тим не менше у своєму першо-
му міністерстві граф майже нічого 
не робить для ліквідації кріпацтва. 
Сперанський радикальніший за 
свого патрона, але останній його 
постійно стримує. 

Микола І як рятівник 
українства від 
декабристських 
прожектів
Кочубей справедливо вважає, 

що особисте звільнення селян — 
лише половина справи. Треба не 
допустити тотального обезземе-
лення колишніх кріпаків. Інакше на 
державу чекають безглузді та не-
щадні бунти. 

У 1820 р. смоленський помі-
щик (пізніше декабрист) Іван Якуш-
кін пропонує міністру звільняти се-
лян без землі, лише із садибною 
ділянкою. Мовляв, для них голов-
ною цінністю є не земля, а дворове 
майно. Граф категорично запере-
чує та кладе цей проект під сукно. 

У 1820 р. селянське питання 
вдруге дебатується на вищому рів-
ні в Державній раді. Цар не задо-
волений практикою тотальної тор-
гівлі людьми. Спеціальна комісія 
готує проект закону з цього при-
воду. У Держраді між лібералами 
та консерваторами спалахує жор-
стка суперечка. 

Кочубей тоді — друга особа в 
Державній раді, його голос вирішаль-
ний. Але замість підтримки антикрі-
посницького проекту він направляє 
його на повторний розгляд до мініс-
терства внутрішніх справ. Там доку-
мент назавжди застрягає в хитро-
сплетіннях бюрократичної павутини. 
За царювання Олександра І до цього 
питання вже не повертаються. 

Кожна нова влада починає 
правління із щедрих обіцянок ре-
форм. Традиція ця збереглася й 
понині. Новий російський імпера-
тор Микола І не був винятком. Він 
негайно створює секретний комі-
тет для цілої низки суспільних пе-
ретворень. 

На порядок денний знову став-
лять селянську реформу. І знову 
багато що залежить від Кочубея, 
який стає головою цього коміте-
ту. І знову він нічого не робить, ді-
яльність цієї установи завершуєть-
ся нічим. Поміщик у ньому врешті-
решт перемагає ліберала.

Кінець кар’єри
Імператор Микола І високо оці-

нює знання та здібності Кочубея. 
Якщо Аракчеєва новий цар від-
разу віддаляє, то колишнього мі-
ністра знову наближує. У 1827 р. 
Кочубей очолює Державну раду та 
Комітет міністрів. Паралельно пра-
цює в різних комітетах, які вирішу-
ють господарські питання. 

Тепер для багатьох він мораль-
ний авторитет. Серед сановників 
— людина впливова і поважна. 
Третє відділення в таємному звіті 
відносить його до групи вищих бю-
рократів, які задоволені власним 
місцем у системі. Він «опора всіх 
розумних і талановитих людей се-
реднього классу». «Він нетоварись-
кий, але його вплив на громадську 
думку дуже благодійний», — наго-
лошують поліцейські. 

Кочубей стає важливим гвин-
тиком консервативного миколаїв-
ського режиму. Іноді він дозволяє 
собі покритикувати владу. Напри-
клад, вважає неправильною ак-
тивність Росії в рамках Священ-
ного союзу, який створили пере-
можці Наполеона. Каже, що самій 
імперії від цього користі мало, а 
плодами користуються її партнери. 

Авторитет графа «підмочений» 
1830 р. через скандал в його ві-
домстві. За наказом царя арешто-
ваний керуючий справами Комі-
тету міністрів Гежелінський. Його 
звинувачують у халатному став-
ленні до обов’язків. Кочубей нама-
гається заступитися за підлеглого, 
але Микола І невблаганний. Геже-
лінського позбавили дворянства і 
заслали у солдати. 

У кінці життя Кочубей купаєть-
ся в променях імператорської ми-
лості. Отримує орден св. Андрія 
Первозваного та князівський ти-
тул. Він почесний член Російської 
академії, Московського та Петер-
бурзького університетів, Санкт-
Петербурзької духовної академії. 

У квітні 1834 р. імператор вла-
штовує святкування на честь при-
сяги наступника престолу Олек-
сандра. Кочубей — один із почес-
них гостей. Микола І нагороджує 
свого вірного сановника посадою 
канцлера із внутрішніх справ. За 
чинами та посадами він зрівняв-
ся зі своїм дядьком Олександром 
Безбородьком. 

Але цей злет для Віктора Пав-
ловича останній. Після свята він 
виїжджає до Диканьки. У ніч на 3 
червня 1834 р. по дорозі в Москві 
помирає від нападу стенокардії на 
руках у дружини. 

«Цар був невтішний, нові міні-
стри повісили голови», — записує 
Олександр Пушкін враження про 
смерть Кочубея. Великого поета 
та колишнього міністра внутрішніх 
справ поєднує дочка графа — кра-
суня Наталія. Деякий час Пушкін був 
у неї закоханий. Наталія слугує йому 
живою натурою для зображення ха-
рактеру Тетяни в «Євгенії Онєгіні». 

Між тим, тіло покійного графа 
Віктора Кочубея перевозять до Пе-
тербурга і ховають в Олександро-
Невській лаврі. 

Чому цей ліберальний чинов-
ник, європеєць по духу, так і не зу-
мів реалізувати жодної із задуманих 

реформ? Чому імперія, могутня та 
непереможна зовні, втратила шанс 
змінитися ізсередини еволюційним 
шляхом? Чому Олександр, а разом з 
ним і Кочубей в історії залишилися 
реформаторами без реформ? 

Відповідь дає Чарторийський. 
«Він легко піддавався поширеним 
думкам і завжди був готовий слі-
дувати тій точці зору, яка вказува-
лася вищою владою або оточен-
ням. Перед нами він висловлював 
ліберальні погляди, але завжди з 
якоюсь недомовкою, так, ніби ці 
погляди могли не збігатися з його 
власними переконаннями», — го-
ворить князь. 

Коли лібералізм у моді, Кочу-
бей щиросердно ним захоплюєть-
ся. Але боїться йти наперекір бага-
тьом сильним світу цього, інтереси 
яких реформи неодмінно б зачепи-
ли. А коли гра в реформи припиня-
ється, Кочубей безболісно перехо-
дить на інші рейки. 

Історія Російської імперії могла 
б піти іншим шляхом, якби системні 
реформи здійснив не Олександр ІІ, 
а його тезка під номером І. Тому з 
ім’ям Віктора Кочубея, з його епо-
хою пов’язують не тільки досягнен-
ня, а й втрачені можливості. 

Імперія вчергове жертвує вну-
трішніми змінами заради зовніш-
ньої могутності. Але цей моноліт 
не проходить перевірки часом, і 
навіть запізнілі так звані Великі 
реформи вже не можуть її вряту-
вати від назріваючого соціального 
вибуху початку XX сторіччя.

P.S. 
Прокопович, Безбородько, Ко-

чубей. Три особи — три епохи. Усі 
ці українці були людьми свого часу, 
але кожен поклав свій камінь у під-
мурок Російської імперії. 

Феофан формує і популяризує 
ідеологію абсолютної монаршої 
влади та створює своєрідний гі-
брид церкви й бюрократії. Святій-
ший Синод стає символом симбіозу 

світської та духовної влади. 
Безбородько майже двадцять 

років уміло керує імперською ди-
пломатією, розширює кордони ім-
перії на Південь та Захід. Росія на-
буває величезного авторитету в 
Європі. Вона готова до потенційно-
го лідерства в майбутніх антинапо-
леонівських війнах. 

Останнє припадає на час ді-
яльності Кочубея. Але, захопив-
шись зовнішньою могутністю, Росія 
втрачає шанс на своєчасні систем-
ні реформи. У цьому є частка про-
вини й самого Кочубея. 

Прокопович, Безбородько та 
Кочубей символізують рух імперії по 
висхідній лінії. Територія та населен-
ня держави постійно зростає. Якщо 
в 1719 р. у Росії живе 15,6 млн лю-
дей, то в 1815 р. —  вже 46,3 млн. 
У середині ХІХ ст. на імперію припа-
дає 27% населення всієї Європи. Це 
час, коли достатньо як зовнішнього, 
так і внутрішнього потенціалу. 

Але вже останні роки імпера-
тора Олександра І та довге прав-
ління його брата Миколи І — це по-
чаток занепаду імперії. Її механізм 
потребує модернізації. 

Кримська війна (1853–1856 
рр.), попри героїзм солдатів, по-
казує непорівнянність сил патрі-
архальної імперії та модерних єв-
ропейських держав. Це провокує 
Великі реформи Олександра ІІ. Але 
їхня логічна незавершеність та не-
своєчасність дається взнаки. 

Казан соціальних, національ-
них та політичних протиріч починає 
закипати. Символом цього стає на-
родовольство, різні відтінки ради-
кального соціалізму, сепаратист-
ські рухи, терор. 

Логічним завершенням стають 
дві революції початку ХХ ст. та по-
дальша 70-річна історія імперії. 
Але вже зовсім іншої імперії — ра-
дянської «імперії зла». 

Володимир ВОЛОДЬКО, 
кандидат історичних наук (Київ)

«Українська правда», 
«Історична правда»

Пам’ятник 1000-літтю Росії
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Панорама
Фонди поповнюються 
благодійниками
Фондові колекції Національного архітектур-

но-історичного заповідника “Чернігів стародав-
ній” поповнилися цінними музейними експоната-
ми. Вони придбані за рахунок пожертв відвідува-
чів заповідника. Серед них — ікони “Св. Феодосій 
Углицький”, “Св. Параскева”, “Св. Георгій”, “Св. 
Миколай”. Привертає увагу ікона із зображен-
ням святителя Феодосія, який був канонізований 
у 1896 р. і похований в Борисоглібському соборі.  
Ікони “Св. Параскева” та “Св. Георгій” написані 
народними майстрами у ХІХ ст. Після реставрації 
вони поповнять експозицію народних ікон Черні-
гівщини в приміщенні Колегіуму.

Металева ікона “Св. Миколай” ХІХ ст. нале-
жить до старообрядницьких ікон. Досить рідкіс-
ним є те, що вона вставлена в глибокий, позоло-
чений кіот, куди зазвичай вставляли ікони, вико-
нані на дереві.

Заповідник висловлює подяку жителю м. Чер-
нігова Олександру Кроту, який подарував настін-
ний годинник в дерев’яному футлярі із різьбле-
ним навершям. Він був виготовлений у Німеччині 
в ХІХ ст. відомим годинникарем Густавом Бекке-
ром. Годинник належав його бабці Марії Іванівні, 
голові колгоспу села Макошиного Менського ра-
йону. Його привіз прадід Іван Крот із Першої сві-
тової війни. Механізм годинника майже в робо-
чому стані, вимагає незначного ремонту. Він по-
повнить експозицію “Чернігів і чернігівці 100 ро-
ків тому”.

Щоденники  Довженка 
видадуть у Росії
Керівник Федерального архівного агентства 

Росії, доктор історичних наук Андрій Артізов по-
відомив, що до кінця року мають намір видати 
всі відомі щоденники класика українського кіно 
Олександра Довженка. Над виданням  працю-
ють російські й українські архівісти, і, можливо, 
зібрання щоденників здійснить одне із харків-
ських видавництв. «Цей проект буде реалізова-
но цього року. Олександр Довженко писав що-
денники все свідоме життя, він прожив багато 
років у Москві, і після смерті його дружина пере-
дала їх нам до архіву, де вони й зберігалися весь 
цей час. Ми ухвалили рішення їх видати», — ска-
зав Андрій Артізов. Він заявив, що багато час-
тин щоденників, особливо воєнних років, уже 
було опубліковано, але в різних виданнях. До 
120-річчя від дня народження видатного україн-
ського режисера планують видати повне зібран-
ня. Записи Олександр Довженко робив двомов-
ні — російською та українською, тому деякі час-
тини текстів перекладено російською, а деякі — 
українською. 

Нагадаємо, що Президент  України Віктор Яну-
кович підписав Указ «Про відзначення 120-річчя 
від дня народження Олександра Довженка», у 
рамках якого заплановано видання літературних 
творів Довженка в комплекті з фільмами у фор-
маті DVD, широкий ретроспективний показ його 
фільмів в Україні, а також за кордоном, створен-
ня ігрового багатосерійного телефільму про жит-
тєвий і творчий шлях Довженка, проведення між-
народної науково-практичної конференції, літе-
ратурних читань, семінарів, лекцій, присвячених 
життю та творчості Довженка, продовження за 
участю Національної академії наук підготовки 
й видання повного наукового академічного ви-
дання кінематографічної, літературної та образо-
творчої спадщини режисера та персональної ен-
циклопедії «Олександр Довженко».

Хор імені Бортнянського 
готує третій альбом
Протягом 8 місяців у  Спасо-Преображен-

ському соборі  на Чернігівському Валу  триває 
робота над записом духовної спадщини нашого 
земляка, композитора Дмитра Бортнянського, 
ім’я якого носить хор. Усі роки хор активно попу-
ляризує творчість Бортнянського. Твори видатно-
го композитора постійно звучать на концертах і 
на фестивалях.

За акустикою Спаський собор найбільш під-
ходить для запису хорового колективу. У ство-
ренні унікального альбому, окрім артистів нашо-
го хору, також задіяні солісти та кращий хоровий 
звукорежисер з Києва.

Робота ця кропітка і забирає багато часу.
Академічний камерний хор імені Дмитра 

Бортнянського вже має два записані компакт-
диски — «Хорові фрески Чернігівщини» та «Коляд-
ки і щедрівки України». Нова робота в звукозапи-
су є наймасштабнішою в історії колективу.

Володимир  
СОСЮРА

«Ну чому 
ті хвилини кохання...»
Ну  чому  ті  хвилини  кохання
я  не  можу  забути  ніяк!?
Десь  далеко  у  білім  убранні
моя  люба,  тепер  не  моя.

Так.  Кінець.  Вже  назад 
 не  вертати.

Я  у  синій  кімнаті  сиджу.
Мені  губи  фарбують  дівчата,
обертають  мене  на  раджу.

Скоро-скоро  піду  я  за  грані
із  простреленим  мертвим  

чолом,
а  тепер  по  ночах  в  ресторані
заливаю  я  душу  вином.

Ліза,  Оля,  і  Вєра,  і  Ніна,
поцілунки  і  сльози  в  гаю...
Так  заграй  же  мені,  піяніно,
про  загублену  юність  мою!

О  згадки!  У  яснім  хороводі
хто  в  житті  вас  не  любить,  

кляне!
Я  ж  забув,  як  колись  на  заводі
всі  Володькою  звали  мене.

А  тепер  я  лечу  у  безодню...
Десь  далеко  любов  і  бої...
Не  цілуй  неживі  і  холодні
нафарбовані  губи  мої.

Ліза,  Оля,  і  Вєра,  і  Ніна,
і  пісні,  і  ридання  в  гаю,
годі,  годі,  не  грай, піяніно,
про  загублену  юність  мою!

1925

Білі акації будуть цвісти...
Білі  акації  будуть  цвісти
в  місячні  ночі  жагучі,
промінь  морями  заллє  золотий
річку,  і  верби,  і  кручі...
 
Будем  іти  ми  з  тобою  тоді
в  ніжному  вітрі  до  рання,
вип'ю  я  очі  твої  молоді,
повні  туману  кохання...
 
Солодко  плачуть  в  садах  

солов'ї,
так,  як  і  завжди,  незмінно...
В  тебе  і  губи,  і  брови  твої,
як  у  моєї  Вкраїни...
 
Ось  вона  йде  у  вінку,  

як  весна...
Стиснулось  серце  до  крику...
В  ньому  злилися  і  ти,  і  вона
в  образ  єдиний  навіки.

1927

* * *  
Айстри  задумані,  квіти  останнії,  
осені  пізньої  сльози  багрянії…  
Сумно  шепочеться  вітер  над  

вами,  
і  обмиває  вас  небо  дощами.  

Ви  як  любов,  що  весни  
не  зазнала,  

і  як  вечірня  зоря  одсіяла.  
Айстри  задумані,  квіти  останії,  
осені  пізньої  сльози  багрянії…

1955

БАБИНЕ ЛІТО
Літо  бабине,  бабине  літо…  
Серце  чує  осінні  путі…  
Хтось  заплутав  зажурені  віти  
в  павутиння  нитки  золоті.  

Листя  слухає  вітру  зітхання  
і  згортає  свої  прапори.  
На  покірну  красу  умирання  
сонце  дивиться  сумно  згори…  

В'януть,  в'януть  вуста  
пурпурові…  

Але  радість  і  в  осені  є!  
В  золоте  павутиння  любові  
ти  заплутала  серце  моє.  

1956  

Національний Му-
зей архітектури і побу-
ту  України  в Пирогово-
му — одне з найбільш 
відвідуваних місць сто-
лиці. На околиці Києва 
відтворено побут Укра-
їни за кілька останніх 
століть,  створено цілі 
села з  хат, господар-
ських будівель, вітря-
ків із різних куточків 
країни. 

Найбільш  людно 
тут  влітку, коли щодня 
Пирогово заповню-
ють натовпи туристів 
з України і закордону. 
Постійно відбуваються 

Цього року вже вдванадцяте на те-
риторії Чернігівського району поблизу 
села Шестовиця зібралися цінителі від-
родження слов’яно-варязької культури 
з Києва, Чернігова, Донецька, Вінни-
ці, Путивля, Чернівців та Мінська.  Вони 
приїхали, щоб стати учасниками Міжна-
родного фестивалю слов’яно-варязької 
культури та історичного фехтування «Ко-
ровель – 2012». 

«Коровель» — символ зародження 
державності Київської Русі, символ того, 
що на зорі створення древньоруської 
держави великою і значною була роль і 
нашого  Чернігівського, Сіверського ре-
гіону. 

До цьогорічної програми фестивалю увійшли змагання з історичного багатоборства (мета-
ння важкої зброї, стрільба з лука, біг; турнір «щит-меч»; конкурси на кращий історичний жіно-
чий і чоловічий костюми; різноманітні показові виступи; численні майстер-класи від умільців 
і багато іншого.

Лицарі на «Коровелі»

Національний Му

Літні свята в Пироговому

цікаві народні свята, фестивалі 
і концерти. 

Обов’язково  відвідайте Му-
зей у Пироговому. 

Текст і фото 
Петра Антоненка. 
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Несподівані 
думки 
Афоризми

СЕНЕКА Луцій Аней 
(бл. 4 р. до н. е. — 65 р. 
н. е. ), римський сена-
тор і письменник 
 Велика різниця — 

не хоче людина грішити чи 
не вміє.
Ми живемо так, що 

несподівано побачити нас 
— значить, упіймати з дока-
зами вини. 
 Найпростіший при-

клад переконливіший най-
красномовнішої пропові-
ді. Декого вважали вели-
ким, бо міряли його разом 
із п’єдесталом. 

Марк ТВЕН (1835—
1910), американський 
письменник
 Завжди чини пра-

вильно. Це порадує деяких 
людей і здивує всіх інших.
 Краще помовчати і 

здаватися дурнем, ніж від-
крити рота й остаточно роз-
віяти сумніви. 
 Нема нічого більш 

дратівливого, ніж гарний 
приклад.
Ніколи не відкладай 

на завтра того, що можна 
зробити післязавтра. 
 Існують три види 

брехні: брехня, нахабна 
брехня і статистика. 
 Є кілька способів 

упоратися зі спокусою: най-
вірніший із них — боягузтво. 

Було й таке…
Французький письмен-

ник Фонтенель, доживши до 
ста років, не втратив почут-
тя гумору. Втративши слух, а 
потім втрачаючи зір, він ска-
зав: «От, я відправляю поперед 
себе мій багаж».

Фонтенель вважався 
дуже галантним кавалером, 
навіть маючи понад 90 років. 
Якось на балу він пройшов 
повз свою знайому, красиву 
молоду жінку. Коли та дорікну-
ла письменникові, що він її не 
помітив, той відповів: «Мадам, 
я тому не подивився на Вас, що 
мені конче треба було пройти 
далі. Якби я подивився на Вас, 
то не було б сил пройти мимо». 

Куточок 
гумору

— Щось у цьому супові 
малувато солі. 

— Та ні, це в цій солі ма-
лувато супу. 

* * *
— Що ти слухала вчора 

в опері? 
— О, стільки цікавого. 

Петренка переводять у мі-
ністерство, Марія підфар-
бувала волосся, а Галина 
вчетверте виходить заміж. 

* * *
— А чому це сьогодні на 

ювілейному вечорі не вико-
нують твори ювіляра ? 

— Ну, навіщо ж псувати 
такий гарний вечір!

* * *
— Мадам, зніміть ва-

шого капелюха. Я заплатив 
за квиток у кіно два франки 
і хочу хоч щось побачити на 
екрані. 

— А я заплатила за ка-
пелюх двадцять франків і 
хочу, щоб його побачили. 
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Запрошують «Інтермеццо» 
і «Круті сходи»

Мистецька галерея 
«Круті сходи»
Наші координати: 14000, 

м. Чернігів, вул. Воровсько-
го, 10; тел. (0462) 674-661, 
(066) 760-86-83. 

В експозиції представ-
лені твори народного мистецтва знаних у країні авторів: 
народних художників України, лауреатів мистецьких пре-
мій, Національної премії України імені Т. Шевченка (ху-
дожня кераміка і різьблення, підлаковий розпис та роз-
пис на склі, вишивка, ткацтво, художнє скло, прикраси). 
Пропонуються унікальні колекції. Експозиція живопису. 

Послуги: виставкова діяльність – організація та проведен-
ня виставок; виготовлення сувенірної продуції представниць-
кого класу, чернігівської тематики, національного колориту. 

Прийом замовлень на екслюзивні подарунки, виго-
товлення рамок та оформлення картин.

Чернігівський культурно-мистецький центр 
«Інтермеццо» 

14000, м.Чернігів, Шевченка, 9; тел.: (0462) 973-
628, 973-629, (063) 236-18-03

http://intermezzo.org.ua. 
e-mail:kmc.intermezzo@gmail.com
ІCQ: 605-110-856
Послуги: у продажу книги, музика, мистецтво, сувеніри, 

канцтовари, а також туризм, екскурсії, проведення презен-
тацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
«Суспільної Служби України»

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича діяль-
ність, сприяння вихованню дітей, сприяння відроджен-
ню духовних і національних традицій. м. Чернігів, вул. 
Воровського, 10. Тел.  (0462) 674-661, (066) 
760-86-83,  (0462) 973-628, 973-629,

Публікації нашої газети 
«Світ» не старіютьть

Шукайте, читайте газетугазету
Хочемо нагадати читачам про основні публікації 

попередніх номерів нашої газети «Світ-інфо»:  
Про нелегке сьогодення українського села.
Невідомі сторінки злочину комуно-радянського режиму — 
аварії на Чорнобильській атомній станції.
Таємниці роману «Майстер і Маргарита» і його автора. 
Останнє слово Юрія Луценка в суді. 
Касетний скандал у парламенті.
Чому Україні не дають Нобелівської премії? 
Невідоме в біографії Олександра Довженка. 
Попри кризи, мільярдів доларів в українських олігархів 

більшає.
Нелегка правда про партизанський рух. 
Як розвалювався Радянський Союз? 
Автомобіль ветерану — в 140 років.
Люстрація: що  нам робити з нашим комуно-радянським 

минулим? Гроші на Жовтневий переворот.
Українців — на експорт у рабство.
Як «гартувалася»  нова радянська еліта? 
Міфи і правда про так званий «Матч смерті».
Комуністичний режим проти української культури.
Як руйнували духовні святині.
Трагічна доля Остапа Вишні.
Як боролися з українською мовою.

Вас зацікавили ці публікації і ви хотіли б їх прочитати?  Усі попере-
дні номери газети можете знайти в нашому кореспондентському пунк-
ті — у Чернігівському культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо».

Також в цьому центрі — великий вибір української книги, в тому 
числі українські переклади зарубіжних письменників,  у продажу  
багатий вибір аудіо- і відеопродукції — музика, фільми. А ще — суве-
ніри мистецької галереї «Круті сходи». 

Усе це ви можете придбати тут, разом з номерами нашої га-
зети. КМЦ «Інтермеццо» запрошує щодня  з 10-ої години. Адреса: 
м. Чернігів, вул. Шевченка, 9. 

Пейзажі Польщі

Як вибрати кавун
• Кавуни повинні лежати під накриттям 

на спеціальних піддонах висотою не менше 
20 сантиметрів.

• Не купуйте кавуни, які продаються 
вздовж автомобільних доріг. Зірвана ягода 
легко поглинає токсичні речовини з повітря. 
(Ці два правила стосуються і динь.)

• Ягода повинна бути трохи витягну-
тою, округлої форми, не плескатою з одно-
го боку.

• На кавуні не повинно бути ніяких по-
шкоджень, подряпин, нерівностей і тим 
більше — тріщин.

• Кавун повинен бути рівномірно за-
барвлений, причому чим контрастніші ко-
льори, тим смачніший кавун.

• Зверніть увагу на плодоніжку: у сти-
глих кавунах вона несильно зів’яла. Якщо 
плодоніжка зелена — ягода недавно зірва-
на, а якщо суха — зірвана вже 2–3 тижні 
тому.

• Достиглий кавун при постукуванні ви-
дає глухий звук.

• Ознака стиглості кавуна — це потріс-
кування при стисненні ягоди руками.

• Велика жовта пляма на боці кавуна 

свідчить про те, що 
кавун ще не достиг. 
Вибирайте кавун із 
жовтою плямою ма-
лих розмірів.

• Поверхня каву-
на повинна бути без 
матового нальоту. Якщо 
шкірка кавуна легко дряпа-
ється нігтем — кавун достиглий.

• Купуйте кавуни середнього 
розміру (від 6 до 10 кілограмів), занадто ве-
ликий кавун може бути перегодований під-
силювачами росту, а маленький, як прави-
ло, — недостиглий.

• Розрізавши вдома кавун, занурте 
його шматочок у склянку із чистою водою. 
Якщо вода порожевіла, значить, кавун міс-
тить барвники. Такий кавун їсти небезпеч-
но.

• Прожилки в кавуна повинні бути білі. 
Товсті жовті прожилки свідчать про надли-
шок нітратів у ньому.

• Нітрати в кавуні розподіляються не-
рівномірно. Найбільше їх біля шкірки та пло-
доніжки. Тому дітям краще давати м’якоть із 
середини кавуна.

• Якщо куплений кавун має кислий за-
пах, його в жодному разі не можна їсти. 
Інакше ви ризикуєте отримати харчове 
отруєння.

Вищий пілотаж колібрі 
Ця маленька пташка є одним із неймовірних творінь 

природи. В повітрі колібрі демонструють справжні чу-
деса пілотажу. Ця пташка може літати вперед, назад, зі 
сторони в сторону, угору та вниз, а то й узагалі зависати 
в повітрі майже нерухомо. Коли колібрі зависає в пові-
трі, то її крила описують вісімку. Але ця пташка, що схожа 
на метелика, повинна рухати крильцями із величезною 
швидкістю! Саме так — її крила роблять від 50 до 80 ру-
хів за секунду! Та вона може розвивати швидкість руху 
крил до 200. Максимальну швидкість колібрі може роз-
вивати фактично миттєво. Велика точність руху крил до-
зволяє їй надзвичайно м’яко приземлятися навіть на тон-
ку галузочку.

Австрієць стрибнув 
із парашутом 

зі стратосфери
Стрибок із висоти 29 кі-

лометрів здійснив відомий 
австрійський парашутист 
43-річний Фелікс Баумгарт-
нер. Вистрибнувши з кап-
сули стратостату, він май-
же 4 хвилини знаходився 
у вільному падінні й досяг 
швидкості 862 кілометри 
на годину. Після цього він 
розкрив парашут і благо-
получно опустився на зем-
лю в американському штаті 
Нью-Мексико.

Тепер у планах Баум-
гартнера — стрибок з ви-
соти 36,5 кілометра, під час 
якого йому потрібно буде в 
падінні подолати звуковий 
бар'єр. Його досвід може 
виявитися корисним при 
розробці способів екстре-
ного повернення космо-
навтів з орбіти.

Школяр встановив рекорд, 
процитувавши Коран за 12 годин

12-річний учень Хафіз Мухаммед Хабіхулла з міста Ах-
меднагар у штаті Махараштра (Індія) встановив рекорд, 
продекламувавши весь Коран напам’ять за 12 годин. Об-
дарований учень зачитував по пам’яті найскладніші уривки 
зі священної мусульманської книги, не перериваючись, з 8 
ранку до 8 вечора 5 липня. У присутності директора шко-
ли і більшості вчителів хлопчик жодного разу не затнувся 
й жодного разу не зазирнув до книги, яка лежала поруч з 
ним. За словами самого рекордсмена, йому знадобилося 8 
місяців, аби вивчити всі 114 глав Корану.

Керівництво школи повідомило, що вже нагородило Ха-
фіза за таке гідне досягнення, а також подало заявку, аби 
офіційно зареєструвати рекорд. 

Як вибрати диню
• Запах. Достигла диня повинна пахнути медом. Краще не купувати диню із запахом зе-

лені, без запаху взагалі, або з неприємним запахом.
• Зовнішній вигляд. Під час вибору дині зверніть увагу на її поверхню, яка повинна бути 

без порізів, тріщин, плям і вм’ятин. Під плямами диня 
може бути гіркою, а через тріщини всередину дині мо-
жуть потрапити шкідливі бактерії.

• Звук. Поплескайте долонею по дині. Стигла диня 
повинна видавати глухий звук.

• Пружність. При натисканні на шкірку пальцями 
диня повинна бути пружною. Тверда шкірка — ознака не-

достиглої дині. Якщо шкірка надмірно м’яка і пальці провалю-
ються, значить, диня перестигла і може скоро зіпсуватися. 

Корисні поради
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