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Публікації нашої газети 
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Запитуйте попередні номери газети 
в культурно-мистецькому центрі 

«Інтермеццо» (Чернігів, вул.Шевченка, 9).

Податок на розкіш 
бідних мільйонерів

На риболовлю  — на танках 
і  бронетранспортерах 

Серед заможних українців — нова мода
Якщо по міс-

ту «грошові міш-
ки» роз’їжджають 
на «Мерседесах» і 
«БМВ», то на рибо-
ловлю та полюван-
ня воліють їздити 
на більш «серйоз-
них» машинах — 
наприклад, на БТРах і навіть танках, з яких, прав-
да, знято озброєння. Інтернет пістрявіє оголошен-
нями про продаж такої техніки, а продавці кажуть, 
що попит на неї більший, ніж у минулі роки.

«Ми продаємо БТРи, БРДМи (бойова розві-
дувально-дозорна машина), гелікоптери та літа-
ки. Техніка стоїть за 20 км від Києва. Наприклад, 
БРДМ коштує 80 тис. грн, — розповів журналістам 
продавець броні Олександр. — Що стосується ре-
єстрації, то він класифікується як спецтехніка, до-
кументи в ДАІ (включаючи держномери) оформ-
лять за 2 тижні, їздити можна за водійськими пра-
вами (категорія Д). Мої клієнти — глави адміні-
страцій і різні «крутелики». Зазвичай вони купують 
такі машини для поїздок на полювання і риболов-
лю, також влаштовують між власниками військо-
вої техніки змагання та інсценізації військових 
боїв. Нещодавно один звернувся, каже, що хоче 
купити танк Т-64. Не розумію, навіщо він йому по-
трібен. Але такий у нас є в наявності, там усе під-
пиляне так, що він небоєздатний. Коштує близь-
ко 100 тисяч гривень. Купують і БТР, але на них не 
можна їздити по місту, на відміну від БРДМ, які й 
за габаритами менші, і паливо витрачають еко-
номніше — 35 літрів бензину на 100 км. Усеред-
ині можна зробити бар зі шкіряними сидіннями. 
Такий у нас недавно купив голова однієї з адміні-
страцій Одеської області. Киянам ми продали не-
багато броні — лічені одиниці, купують переважно 
з регіонів». На питання про те, звідки все-таки ця 
техніка, Олександр коротко відповів, що продають 
її законно.

УНІАН
На фото: БРДМ після переробки. 
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Інакше як профанацією не на-
звеш законопроект про податок на 
багатство та предмети розкоші, який 
уряд днями зареєстрував у парла-
менті, виконуючи вимоги МВФ. За ра-
хунок найбагатших уряд обіцяє попо-
внити бюджет аж... на 500 млн грн 
(62,5 млн дол.). Порівняно з обіцян-
ками двомісячної давнини планку 
бюджетних доходів від податку на ба-
гатство знижено на 300 млн грн. Ма-
буть, уряд переймається тим, щоб не 
збідніли українські мільярдери — лі-
дери найвпливовіших міжнародних 
рейтингів. 

Закон залишає безліч шпарин для 
уникнення податку на багатство. При-
міром, фізичні особи в разі придбан-
ня авто, гвинтокрилів, літаків, коштов-
ностей, антикваріату, пароплавів тощо 
мають можливість уникнути сплати по-
датку на багатство, оформивши це до-
бро на юридичну особу, — приміром, 
на українське підприємство-банкру-
та. Оскільки в Україні, незважаючи 
на пропозиції УНП, доходи не декла-
руються разом з видатками, то у за-
можних зберігається широке поле для 
«фіскального» маневру.

Уряд запроваджує суто українське 
фіскальне ноу-хау: замість ринкової 
вартості майно, що підлягає оподат-
куванню, — будинки, особняки тощо 
— оцінюватимуться... в метрах. У Пор-

тугалії, приміром, податок на розкіш 
платять власники будинків вартістю 
від 100 тисяч євро, у Великій Британії 
— від 300 тисяч євро. В Україні ж... з 
площі більше 500 кв м. При цьому бу-
динок може знаходитися, приміром, у 
депресивному регіоні та не вартувати 
й ламаного гроша. З іншого боку, в Ки-
єві чи Львові приватні особняки у пре-
стижних кварталах вартістю від 1,5 
млн доларів і площею до 500 кв. м вза-
галі не підлягатимуть оподаткуванню.

Суто символічним пропонується 
зробити й обсяг оподаткування роз-
кішного житла — 2% від мінімальної 
зарплати за 1 кв. м при площі квар-
тири, що перевищує 200 м, або будин-
ку більше 500 кв. м. Тобто за 1 кв. м 
розкішної площі доведеться сплатити 
близько 20 грн. Податок на «палац», 
що матиме площу, приміром, 501 кв. м, 
обійдеться на рік близько 1 тисячі до-
ларів. У цивілізованих країнах над та-
кими обсягами податку для заможних 
просто сміялися б. Для порівняння: у 
Франції за будинок вартістю 7,5 млн 
євро довелось би сплатити близько 20 
тисяч євро податку, а у Великій Брита-
нії — майже 180 тисяч євро. Навряд чи 
наші олігархи бідніші за закордонних.

Податок на яхти, пароплави, гвин-
токрили, літаки олігархи навряд чи бу-
дуть сплачувати, бо оподатковувати-
меться лише те добро, що буде зареє-
строване в Україні. Між тим, зазвичай 
заможні особи реєструють такі «іграш-
ки» за кордоном. Приміром, у Росії, за 
даними ЗМІ, зареєстровано всього 4 
яхти при реальній кількості принай-
мні в 100 разів більше. Зрозуміло, що 
в Україні ситуація не краща. Навіть ті 
«недалекоглядні» власники, які все ж 
таки зареєструють свої яхти, паропла-
ви, гвинтокрили на українській тери-
торії, сплатять  відповідно до законо-
проекту лише одноразовий податок — 
у момент їх придбання або ввезення 
в Україну. Однак у цивілізованих кра-

їнах таке оподаткування є щорічним. 
Приміром, у країнах ЄС, починаючи з 
ваги в 1000 кг, власник сплачує 1,5 – 
2 євро за кожен 1 кг літака та відпо-
відно 3 євро — гвинтокрила. При цьо-
му вартість портової зупинки яхти за-
лежить від її довжини — тобто стоянка 
може обійтися від 80 до 1000 і більше 
євро на добу. У законопроекті уряду 
все це не передбачено.

Ще одна дивина: законопроект про-
понує не обкладати податком, примі-
ром, літаки та гвинтокрили, що вже 
були у використанні, але не передбачає 
в цій справі ніякої диференціації. Тоб-
то олігарх, що придбав неновий «Боїнг», 
не сплачуватиме ні копійки до держбю-
джету — мовляв, це ж «секонд-хенд»!

Змушений нагадати уряду, що в 
більшості країн ЄС, на відміну від Укра-
їни, окрім податку на розкіш, діє про-
гресивна шкала оподаткування, щоб 
перерозподілити доходи багатих на ко-
ристь суспільства. У Великій Британії та 
Німеччині мінімальна ставка податку 
на доходи складає 20%, а максималь-
на перевищує 50%, у сусідній Польщі — 
від 18% до 30%. За інформацією Орга-
нізації економічного співробітництва 
та розвитку, 10% заможних громадян 
Франції та Німеччини забезпечують 
33,3% всіх податкових надходжень, а 
Італії — більше 40%. У пострадянських 
країнах усе навпаки: приміром, 1997 
року найбідніші росіяни, тобто 90% на-
селення, сплатили 92% очікуваних по-
датків, а 10% заможних — усього 16,7% 
від того, що мали б віддати. Україна, на 
жаль, учергове мавпує Росію. Залиша-
ється констатувати: якщо податок на 
багатство запроваджуватиметься та-
кими темпами та з такими законодав-
чими «прогалинами», то цей податок 
стане такою ж профанацією, як свого 
часу побудова комунізму.

Юрій КОСТЕНКО, 
народний депутат України, 

голова Української народної партії 

Юрій КОСТЕНКО: «Податок на багатство у виконанні 
влади — це така ж профанація, як і комунізм»

Гриценко підтвердив, що домовився 
з Турчиновим і Яценюком

Партія «Громадянська позиція» завершила 
переговори про об'єднання з партіями «Батьків-
щина» і «Фронт змін».

«Ми провели переговори про об'єднання з «Батьків-
щиною» і «Фронтом змін», — повідомив лідер партії «Гро-
мадянська позиція» Анатолій Гриценко.Він підкреслив, 
що мова не йде про входження до «Комітету опору дик-
татурі».

Гриценко уточнив, що переговори з «Батьківщиною» 
і «Фронтом змін» його партія провела для участі в парла-
ментських виборах.

Вибори до Верховної Ради України пройдуть 
28 жовтня 2012 року.
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

«Зелена сцена» в Чернігові
В обласному центрі започатковується цікавий 

творчий проект для всіх чернігівців і гостей місті — 
«Зелена сцена».

 «Зелена сцена» – це відкритий творчій простір, який 
з 1 червня по 28 вересня щоп’ятниці представляє молоді 
українські таланти: акторів, музикантів, поетів, художни-
ків. «Зелена сцена», яка розташується при вході на алею 
Героїв, має стати постійним осередком натхнення, живого 
спілкування, народження нових ідей. 

Серед запрошених до виступів — гурти «Божичі», «Куку 
Шанель», «Пушкін клезмер бенд», театр «Ілюмінатор», джа-
зове тріо Андрія Войтюка, учасники київського фестива-
лю поезії «Молоде вино» та інші. Відкрив «Зелену сцену» 
виступ відомої чернігівської рок-групи «Скрудж».

Вхід на заходи «Зеленої сцени», звичайно ж, буде без-
коштовним. Єдине обмеження: жодного алкоголю!

«Острів дитинства» 
Фотовиставка Валерія Шайгородського «Острів 

дитинства» відкрилася в Чернігові, у центральній 
міській бібліотеці ім. М. Коцюбинського. 

Відвідувачі виставки милувалися несподіваними і 
красивими фотографіями. Фотохудожник зізнався, що по-
чав розуміти світ дітей, коли став «дідусем і бабусею».

Чернігівці й гості міста можуть подивитися виставку 
в приміщенні бібліотеки на перехресті вулиць Коцюбин-
ського і Кирпоноса.

Журналістське «Джерело» з інтернату

До Дня журналіста у Чернігівському культурно-мис-
тецькому центрі «Інтермеццо» було представлено газету 
«Джерело», що виходить у Городнянській школі-інтернаті. 
Молоді журналісти мали змогу поспілкуватися зі своїми 
старшими колегами, перейняти їхній досвід, настанови. 
Завдяки сучасним технологіям городнянці гідно предста-
вили своє видання чернігівцям. Організували зустріч ре-
дакція газети «Слово Черниговщины», журнал «Аquaterra», 
управління у справах преси та інформації Чернігівської 
облдержадміністрації.

Наприкінці зустрічі вихованці інтернату отримали пода-
рунки від представників преси, магазину «Віват, канцелярія» 
та міської організації Суспільної служби України. А щоб по-
вчитися, як робиться газета, отримали в подарунок від ре-
дактора Петра Антоненка номери його газети «СВІТ-інфо».

Потому гостей чекало відвідування міського парку та 
історичних перлин Чернігова.

«Бахмачконсервмолоко» поверне до
Держрезерву майже 2 мільйони банок згущенки

Господарський суд Чернігівської області повністю за-
довольнив позовні вимоги прокуратури області до ТОВ 
«Бахмачконсервмолоко». Рішенням суду підприємство 
зобов’язано повернути до Держрезерву понад 1 мільйон 
800 тисяч банок згущеного молока загальною вартістю 
більш ніж 18 млн грн та сплатити йому майже 22 млн грн 
штрафу. 

А  у Бахмацькому районному суді відбувся розгляд 
кримінальної справи стосовно службових осіб ТОВ «Бах-
мачконсервмолоко», які звинувачуються за ч. 2 ст. 364 та 
ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (зловживан-
ня службовим становищем, що спричинило тяжкі наслід-
ки, службове підроблення). Кримінальна справа була по-
рушена і розслідувана прокуратурою області. Крім того, в 
інтересах держави (Державного агентства резерву Укра-
їни) до підприємства було заявлено позов про відшкоду-
вання збитків.

Слідством доведено, що в 2009 році службові особи 
відповідача подали свідомо неправдиві відомості про ви-
робництво та закладення до Держрезерву партії згущено-
го молока. Отримавши державні кошти, підприємство за-
мість якісної продукції виробило небезпечні для життя і 
здоров’я «консерви».

Прес-служба прокуратури Чернігівської області

14 червня у Чернігівській місь-
кій раді відбулася чергова зустріч 
заступника міського голови Олек-
сандра Сердюка з людьми, які ще 
до 26 березня були мешканцями 
будинку №36 по вулиці 50 років 
ВЛКСМ. 

Постраждалих хвилювало лише 
одне питання: коли міська влада ви-
рішить їхню проблему з відшкоду-
ванням коштів за зруйноване жит-
ло. За кілька місяців поневірянь по 
владних кабінетах та гуртожитках 
міста бідолахи повністю зневірились 
і переконані: якщо питання з ком-
пенсацією за житло не буде виріше-
но до виборів, надалі проблему буде 
розв’язати ще важче.

Натомість заступник міського 
голови з питань будівництва Олек-
сандр Сердюк переконаний, що вже 
у серпні люди повинні отримати ком-
пенсацію від держави. Сердюк пові-
домив, що саме компенсація витрат 
— найбільш зручний спосіб відшко-
дування збитків громадян, які вони 
зазнали внаслідок вибуху газу і руй-
нації двох під’їздів будинку. Якщо б 

міська влада взялася за виділення 
житла постраждалим, то виникло б 
багато питань: проведення тендера 
з його закупівлі, вибору району для 
проживання тощо. Коли ж постраж-
далі просто отримають кошти, вони 
самі вирішать, в якому районі міста і 
яке житло їм купувати. Що ж до меш-
канців будинку, то їх влаштовує будь-
який варіант, аби отримати рівноцін-
ні зруйнованим квадратні метри. 

Але коштів потрібно немало — 
7 млн 639 тис. грн. Олександр Сер-
дюк повідомив, що суми, які закла-
ли на відшкодування збитків, достат-
ні для того, щоб купити житло з кос-
метичним ремонтом на вторинному 
ринку Чернігова. Усе питання в тому, 
коли ці суми дійдуть до людей.

14 червня ще один заступник 
мера з питань ЖКГ — Микола Сень-
кович повіз зроблені спеціаліста-
ми розрахунки до Києва. Процеду-
ра отримання коштів доволі непро-
ста, але в цьому питанні без грошей 
із резервного фонду держави місту 
не обійтись. Як, мабуть, не обійти-
ся і в питанні розбирання стін, пере-

криттів і утеплення зовнішньої стіни 
постраждалого будинку. На ці робо-
ти також потрібно до 1,5 млн грн. А 
цих коштів у резервному фонді міс-
та немає.

15 червня Микола Сенькович 
повідомив, що у міністерстві в ньо-
го документи прийняли. Але попе-
реду — перевірка та погодження їх. 
Сенькович також переконаний, що 
до серпня кошти повинні надійти до 
міського бюджету. На думку пана 
Сеньковича, у Києві також не нала-
штовані на затягування розв’язання 
цієї проблеми.

Нагадаємо: 26 березня у Черні-
гові по вулиці 50 років ВЛКСМ, 36 
у квартирі №3 на першому повер-
сі будинку стався вибух побутово-
го газу, в результаті якого загинула 
жінка, ще четверо мешканців будин-
ку отримали травми та опіки. Один 
із постраждалих помер у лікарні. 
У результаті вибуху пошкоджено 2 
під’їзди житлового будинку, їх меш-
канців (79 чернігівців) відселено.

 Дмитро ПИЛЬНИЙ,
«Високий Вал» 

Чернігів туристичний починається з фасаду, точніше 
— з фасадів будинків у центральній його частині, де зде-
більшого і перебувають гості міста. Так от, мало того, що 
фасади будинків вульгарно розмальовують любителі так 
званих «графіті», і за це псування стін практично ніхто не 
несе відповідальності, так до обмальовування долучили-
ся й служби міської влади. 

Після того, як місяців півтора тому працівники кому-
нальних служб пройшлися рейдом, ці фасади стали нага-
дувати полотна абстракціоністів «а-ля Казімір Малєвіч». 
А як цю високохудожню ініціативу кольорового оформ-
лення будинків сприймають професіонали з управління 
архітектури з новим головним архітектором та комуналь-
ного відомства? Чи вони вважають, що в такий спосіб на 
порозі туристичного сезону та під час Євро-2012 вдасть-
ся пожвавити урбаністичний ландшафт?

Певно, вам доводилося спостерігати тіточок у кому-
нальних жилетках із пензликами в руках, які завзято 
займаються узаконеним настінним розписом. Спроба 
закликати це робити хоч якось акуратніше, використо-

вуючи, наприклад, трафарети, наштовхнулася на аргу-
ментацію: «Ми ж не художники!» Але ж варто просто по-
вернутися до колишньої практики позначення інженер-
них прив’язок. І в місті деінде ще збереглися стандартні 
металеві таблички, які раніше монтувалися на фасадах, 
стовпах, інших об’єктах. Приклад такої інформації подає 
так званий «прокурорський» будинок, що поруч з облпро-
куратурою — акуратні пластикові таблички з вказаною 
прив’язкою на цокольному рівні. На жаль, це виняток на 
тлі загальної комунальної практики, яка здебільшого має 
ось такий вигляд, як на фото.

«В основі своїй фотографія буває 
вибуховою не тоді, коли лякає, шо-
кує і навіть лінчує, а коли вона пере-
буває в роздумах» 

(Ролан Барт)

Мабуть, саме цією ідеєю були 
окрилені учасники фотоконкурсу 
«Чернігів споконвічний», який був 
проведений за ініціативи культурно-
мистецького центру «Інтермеццо» та 

чернігівського весільного журналу 
«Vivace» за підтримки міської ради та 
громадської організації «Суспільна 
служба України». На запрошення ор-
ганізаторів відгукнулися фотографи 
Чернігова та всі небайдужі до мис-
тецтва. 

До уваги суддів конкурсу були 
представлені роботи у таких номі-
націях: архітектурні перлини Черні-
гова, Чернігів романтичний, Черні-
гів сучасний, мальовничі краєвиди, 
Чернігів фестивальний. 

14 червня у приміщенні КМЦ «Ін-
термеццо» відбулося підбиття під-
сумків конкурсу. Переможцями 
творчого змагання стали: Ігор На-
гурний, Сергій Тарабара, Артем Си-
ницин, які отримали цінні  подарун-
ки. Звісно, не забули інших учасни-
ків, чиї роботи кокетливо «підморгу-
ють» нам зі стін виставки, — разом 
із захопленням глядачів вони отри-
мали книжки і подарунки.

Кожен охочий може помилувати-
ся красою рідного краю, переданою 
через об’єктив фотокамери, заві-
тавши до «Інтермеццо».

Ганна САЛІЙ

Коли влада нарешті вирішить проблему 
мешканців «вибухового» будинку?

Чернігів 
«графітичний»

Фотоконкурс «Чернігів споконвічний» 
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Гроші на корову — вже з липня
Грошові дотації за утримання великої рогатої худоби у сво-

їх господарствах селяни Чернігівщини почнуть отримувати з лип-
ня. Про це з посиланням на дані Мінагрополітики повідомили у 
прес-службі Головного управління агропромислового розвитку 
облдерж адміністрації.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №342 від 23 
квітня 2012 року українські селяни почнуть одержувати дотацію на 
утримання молодняку великої рогатої худоби.

Якщо на момент подання особою документів на отримання до-
тації його худоба мала вік від 3 до 5 місяців, то на неї виплачува-
тимуть по 250 гривень за голову. За худобу у віці від 6 до 8 місяців 
виплачуватимуть по 500 гривень за голову, а у віці від 9 до 11 міся-
ців — по 750 грн за голову.

У подальшому бюджетна дотація за молодняк виплачувати-
меться у розмірі 250 гривень за кожні наступні три місяці його 
утримання до досягнення худобою одинадцятимісячного віку. Всьо-
го селянин отримає за збережену худобу 750 гривень за голову.

Тривають підготовчі роботи до виплати дотацій, в ході яких 
буде ідентифікована худоба фізичних осіб та створений відповід-
ний реєстр. Прийом документів від селян здійснюватиметься сіль-
ськими, селищними, міськими та районними у містах радами.

Перелік документів містить копію паспорта корови та молод-
няку ВРХ, копію паспорта особи, документа, що засвідчує реєстра-
цію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, та 
копію довідки про відкриття рахунка у банку.

Номінанти на премію 
імені М. Коцюбинського

Відбулося засідання комісії з присудження обласної пре-
мії ім. М.Коцюбинського. Щороку премією відзначають авторів 
літературних, мистецьких та наукових досягнень, пов’язаних з Чер-
нігівщиною. Її засновано 1992 року. Престижною премією відзна-
чено вже понад 100 осіб, і географія її розширюється. Комісія об-
говорила кандидатури та вирішила номінувати на здобуття премії:

у номінації «поезія»:
Гончаренка Олега (м. Мелітополь), за книгу «Катрени оголоше-

них картин»;
Сороку Петра (м. Тернопіль), за книгу «Ладан осені»;
Шевченка Станіслава (м. Київ), за книги «Під сузір’ям Пасіки», 

«Дім для душі»;
Череп Тетяну (м. Київ), за книги «Берег любові», «Із саду — дві 

стежини».
у номінації «проза»:
Божка Віктора (м. Корюківка), за книгу «Помічений рейс»;
Сердюк Олену (смт Михайло-Коцюбинське), за книгу «Грішни-

ця»;
Яворську Ольгу (с.Тур’є Львівської області), за книгу «Запізніла 

осінь».
у номінації «народознавство»:
Авторський колектив у складі Курданова Андрія, Доценко Алли, 

Гаркуші Алли, Васюти Олега, Ванжули Олени (всі — м. Чернігів), за 
науково-популярну книгу «Спас Чернігівський»;

Забарного Олександра (м. Ніжин), за книгу «Під знаком «білої 
плями»;

Сосновську Тетяну (м. Київ), за популяризацію творчості 
П.Тичини і видання 14 книг з творами поета;

Чумак Тетяну і Шевченка Віталія (м. Київ), за книгу «Літерато-
ри Ічнянщини. 100 імен. 700 відомих ічнянців: митці, науковці, ді-
ячі культури».

у номінації «театрально-музичне мистецтво»:
Худяшова Романа (м. Чернігів), за втілення ідеї «Драматичний 

простір музею».
у номінації «декоративне та образотворче мистецтво»:
Саченко Олену (м. Чернігів), за цикли робіт «Мій Чернігів», «Шлях 

душі».
Зараз почалося громадське обговорення творчості номінантів. 
Лауреатів премії комісія визначить таємним голосуванням у 

серпні.

Читайте, передплачуйте газети 
«Сіверщина» і «Біла хата»!

20-ий рік іде  
чернігівській газеті  

Вона створена в грудні 1992 року обласними органі-
заціями товариства «Просвіта» і Народного  Руху України. 
Нині це газета «Просвіти»,  одна з найдавніших незалежних 
демократичних газет України.  Вже 14 років «Сіверщина» 
зареєстрована як всеукраїнське видання з поширенням 
і передплатою по всій території України. В  області перед-
плату ведуть усі поштові відділення і листоноші. Також га-
зету можна купити в роздрібній торгівлі. «Сіверщина» — це 
16-сторінкова тижнева газета на різноманітні теми. 

Газета «Біла хата»
Була утворена 14 років 

тому редакцією газети «Сівер-
щина» як дочірнє видання. Від самого початку «Біла хата» 
була зареєстрована як окрема газета зі своєю перед-
платою в межах області. Також газета є в роздрібному 
продажу. «Біла хата» — це 12-сторінкова тижнева газе-
та для домашнього читання, з публікаціями на різнома-
нітні теми. 

Козацькі свята в гетьманській столиці України Батури-
ні започаткували Чернігівські обласні організації Народно-
го Руху і Товариства «Просвіта» 22 роки тому. Вони й почали 
відродження Батурина в нашій історичній пам’яті. 

Традиційно в другу неділю червня в місті на Чернігів-
щині зібралися численні батуринці й гості гетьманської 
столиці на Всеукраїнське козацьке свято. У козацькій 
церкві на цитаделі, у стінах фортеці, відродженої кілька 
років тому в рамках ініційованої Віктором Ющенком вели-
кої державної програми відродження Батурина священи-

ками УПЦ Київського патріархату було відправлено пана-
хиду в пам’ять 14 тисяч жителів Батурина, знищених мос-
ковським військом при штурмі й спаленні міста в листопа-
ді 1708 року. До пам’ятного хреста, встановленого 2004 
року, було покладено квіти. Далі була святкова хода колон 
містом. 

Основне дійство пройшло в парку Кочубея, на місько-
му стадіоні. Тут розгорнули свої виставки майстри народ-
ної творчості, просто неба працювали художники, прода-
вали свої книги письменники, відбувалися козацькі за-
бави. На сцені відбувся концерт майстрів мистецтв і ама-
торів Чернігівщини. Чудову більш ніж годинну програму 
показав академічний ансамбль пісні і танцю «Сіверські 
клейноди» обласної філармонії, у виступі якого були піс-
ні, танці, музика чернігівського Полісся. Порадував зем-
ляків своїм співом і відомий кобзар-лірник, народний ар-
тист України, лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка 
Василь Нечепа. Учасники святкувань оглянули численні 

пам’ятки Національного заповідника «Гетьманська сто-
лиця».

За дивною традицією, свято знову оминули очільники 
держави і навіть керівники області. Люди, звичайно, чудово 
відзначили свято й без них, і річ не в тім, щоб політики «попі-
арилися» на нашій історії чи пам’яті жертв визвольних битв. 
Але що заважало політикам просто взяти участь у святку-
ванні — главі держави чи уряду, лідерам опозиції, великої 
«канонічної» й інших потоків, які вже задекларували свій по-
хід на вибори. Невже заважає географічна близькість Мос-
ковії, боязнь розгнівити «старшого брата»? Адже Батурин 

був і буде символом нашого поруху до волі. А ще ж за яки-
хось 28 кілометрів від міста — славний Конотоп, біля яко-
го в знаменитій битві гетьман Іван Виговський 1659 року 
вщент розгромив величезну армію московитів. То про Ба-
турин і Конотоп треба пам’ятати чи мовчати? Запитання до 
наших політиків.

З депутатів парламенту на святі «засвітився» лише не-
вгамовний Олег Ляшко. У запальній промові зі сцени він 
«пройшовся» по неукраїнській владі, згадавши про не-
давнє голосування в парламенті одіозного мовного за-

кону. «Тут, у Батурині, на цій землі, — козаки, не свино-
паси. Тож захистимо мову і Україну, козаки!» — закликав 
депутат. 

Петро АНТОНЕНКО
Фото Артема Чобітька і Олександра Майшева.

Недільне Козацьке свято в Батури-
ні в його розпал, обідньої пори, дещо 
зіпсувала негода — сильний дощ, вітер 
і гроза. Втім, потім таки вигулялося. 
Але те, що скоїлося в районах у напря-
мі Чернігова, вразило розгулом стихії. 

Ми поверталися автомашиною з 
Батуринського свята. Уже при виїзді з 
міста на трасу натрапили на збите ві-
тром гілля на узбіччі й асфальті. Але то 
були «квіточки». Далі по так званій мос-
ковській трасі по лісосмугах на узбіч-
чі почали траплятися вже й полама-
ні дерева. Та справжній погром стихії 
починався після повороту у Вертіївці, 

в напрямі Чернігова. По селищу то тут, 
то там виднілися поламані дерева, ча-
сом дуже великі, й не лише старі крих-
кі верби, а й височезні осокори, навіть 
міцні берези. Нарешті почали трапля-
тися й дерева, вирвані з корінням — 
видно, буревію легше було не перела-
мати, а повалити це дерево на землю. 
У деяких місцях дерева чи їх частини 
впали на хати й хліви, в одному місці, 
прямо в центрі Вертіївки, деревами 
було обірвано лінію електропередач. 
Ще більше лиха наробила стихія в на-
шому Куликівському районі, особливо 
в першому по трасі селі — Дрімайлів-

ці. Ті ж поламані й повалені дерева, 
постраждалі будівлі, обірвані електро-
лінії. Між Дрімайлівкою і Вересоччю 
на трасі вже працювала бригада Ку-
ликівського районного шляхового від-
ділу на чолі з його начальником Ана-
толієм Романенком. Їх підняли по три-
возі у вихідний недільний день — для 
шляховиків робота може бути в будь-
який час. По лівому боці траси на від-
стані доброго кілометра наче пройшла 
велетенська коса, поламавши і пова-
ливши десятки дерев. Чимало з них 
упали прямо на асфальт, заблокував-
ши трасу. Тут і трудилися шляховики, 
розрізуючи бензопилами впалі дере-
ва, відтягуючи гілля з траси вручну, а 
частки стовбурів — трактором. На до-
помогу прийшли і працівники лісово-
го господарства. Доволі швидко траса 
була розчищена. 

Ось такого наробив буревій лише 
тут. А пройшовся він і ще по багатьох 
місцевостях Придесення, зокрема в 
сусідньому селі Хибалівка, Менському, 
Корюківському, Варвинському райо-
нах. Десятки сіл залишилися без теле-
фонного зв’язку. 

Петро АНТОНЕНКО 
Це фото на трасі зробив 

мій онук Артем Чобітько. 

Звитяга і пам’ять Батурина

ці Ті ж поламані й повалені дерева
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Ось стаття Анатолія Грицен-
ка, яка була розміщена на його 
блозі в інтернет-газеті «Укра-
їнська правда» і на яку Литвин 
подав до суду.

Литвин отримав 
наказ чи гроші?

Анатолій ГРИЦЕНКО, 
міністр оборони (2005 – 2007), 
голова Комітету ВР України з 
питань національної безпе-
ки і оборони (від 2007), лідер 
партії «Громадянська позиція». 
Полковник запасу. 

«Литвин свідомо йде на пору-
шення Закону. Тобто на злочин. 
Місце злочину — Верховна Рада. 
Час злочину — четвер, 17 травня. 
Склад злочину — законопроект 
10034.

Того, хто вчиняє злочин, нази-
вають злочинцем. І притягають до 
відповідальності.

У випадку з Литвином, якщо не 
зупиниться, — то мають посадити 
надовго! Бо йдеться про збитки 
для бюджету мінімум у 820 млн, 
максимум — мільярди гривень. 
Тобто в особливо крупних розмі-
рах. Набагато більші, ніж записані 
в судових вироках Луценку й Іва-
щенку.

А Луценка й Іващенка, як ві-
домо, посадили на чотири і п’ять 
років відповідно. Плюс до суду їх 
протримали в СІЗО більше року і 
більше півтора року відповідно.

Литвин про злочин поперед-
жений. Мною особисто. Тричі. Дві-
чі —письмово, з реєстраційними 
номерами. І усно, у присутності з 
півсотні свідків. Під стенограму 
засідання Погоджувальної ради. 
Із записом на кілька телекамер. І 
з прямою трансляцією телекана-
лом «Рада» у понеділок, 15 травня.

Тим не менше, в порушення 
вимог Закону, попри мої поперед-
ження, Литвин на четвер, 17 черв-
ня, включив до порядку денного 
і хоче проштовхнути через Раду 
явно лобістський, корупційний і 
свідомо злочинний законопроект 
за номером 10034.

Суть проекту 10034?
Перше: списати заборгова-

ність оборонних підприємств у 
розмірі 820 мільйонів гривень. 
Замість того, щоб знайти винних 
(бо борги самі не виникають, їх же 
хтось створив) і змусити поверну-
ти кошти державі — просто списа-
ти і все, нібито боргів і не було. А 
насправді вкрасти по 75 гривень 
— у кожної української сім’ї!

Друге — набагато масштабні-
ше. Надати особливі права кон-
церну «Укроборонпром» (підконт-
рольному Януковичу через під-
панків Саламатіна) щодо передачі 

в оренду і розпродажу оборонних 
підприємств. От тут уже йдеть-
ся про загрозу завдання шкоди 
державі в дуууууже крупних роз-
мірах.

Це вже — мільярди. Де розта-
шовані крупні оборонні підприєм-
ства? Київ, Харків, Одеса, Львів, 
Дніпропетровськ, Запоріжжя... 
Нерухомість у центрі міст — зем-
ля дорога, гектарів тисячі, техніки 
море... Клондайк для Сім’ї!

І при тому вони продовжують 
брехати людям, що в бюджеті не-
має коштів на коляску інваліду, на 
ліки тяжко хворій дитині, на прила-
ди у шкільний фізкабінет, на спор-
тивний майданчик для дітвори, на 
шкільний автобус чи комп’ютери в 
сільську школу?

І ще важливий момент. Лит-
вин іде на злочин абсолютно сві-
домо. Це не якийсь необачний 
крок чи непоінформованість. І 
це — обтяжлива обставина для 
суду, коли доведеться відповіда-
ти за скоєне.

Литвин знає, що навіть уряд 
Януковича — і той не хоче під-
тримувати проекту 10034. Знає, 
що Азаров протягом двох місяців 
не надав Раді жодного висновку. 
Литвин знає, що, крім Саламаті-

на, ніхто в Кабміні не хоче голо-
сувати за 10034. Знає, що про-
фільний Комітет (з національної 
безпеки і оборони) не розглядав 
проекту 10034 і не приймав рі-
шення — бо згідно із законом не 
має такого права за відсутнос-
ті висновків Кабміну й Головного 
науково-експертного управління. 
Литвин знає, що попередній зако-
нопроект (такого ж змісту і того ж 
автора) був одноголосно відхиле-
ний Комітетом, більше того — він 
був відхилений і парламентом!

Тож і питання: за проштовху-
вання корупційного законопроек-
ту 10034 Литвин отримав гроші чи 
лише наказ від того, хто отримає 
гроші?»

17 травня 2012 р., 
«Українська правда» 

Литвин пішов у суд 
захищатися від Гриценка 

і публікацій на УП
Спікер Володимир Литвин до-

магається через суд спростуван-
ня інформації про лобіювання 
ним законопроекту, що передба-
чає списання боргів оборонних 
підприємств на 820 млн грн.

Через Печерський райсуд Киє-
ва він домагається спростування 
цього від депутата НУНС Анатолія 
Гриценка та «Української правди», 
на сайті якої була його відповідна 
публікація.

Раніше Гриценко написав у 
блозі на УП, що 17 травня Литвин 
у порушення вимог закону вніс 
до порядку денного Верховної 
Ради і намагався «проштовхнути» 
законопроект 10034, який до-
зволяє списати заборгованість 
оборонних підприємств у розмірі 
820 млн грн.

За твердженням депутата, цей 
законопроект також дозволив би 
концерну «Укроборонпром», «під-
контрольному Януковичу через 
підпанків Саламатіна», передава-
ти в оренду і продавати оборонні 
підприємства, тож у Кабміні в ньо-
му був зацікавлений лише Сала-
матін.

12 червня 2012 р.,
 «Українська правда» 

Ось відповідь Гриценка 
на подання Литвином 

позову до суду:
«Литвин вважає, що його 

(будьте ж стриманими) честь і гід-
ність, разом із діловою репутаці-

єю, страшенно постраждали від 
публікації Гриценка ось у цьо-
му блозі, розміщеному на сайті 
«Української правди»?!

Литвин вважає мою інформа-
цію неправдивою і недостовір-
ною?!

Литвин вимагає спростуван-
ня?! Ща-а-а-а-з! Уже побіг…

Литвин не може второпати, що 
існують люди, які говорять правду, 
подають правдиву і достовірну ін-
формацію, коли йдеться (страшно 
навіть подумати) про його власну, 
спікерську, персону?!

Литвин думає, що, як він, так 
геть усі навколо є безпринципни-
ми політичними флюгерами?

Як Литвин, заради владного 
крісла готові красивими слова-
ми (і навіть сльозами) фальши-
вої турботи про народ прикри-
вати власну нещирість і неправ-
дивість?

Як Литвин, заради нового 
мандата в новій Раді «доїти» дер-
жавний бюджет на 95 мільйонів 
гривень для обраного ним вибор-
чого округу та ще й возити туди за 
собою на службовому транспор-
ті почет з охоронців і журналістів, 

усе це за державний (народний) 
кошт?

Як Литвин, будучи ду-у-у-у-ж-е 
небідною людиною, тим не мен-
ше роками проживати на держав-
ній дачі, за височенним парканом 
і під державною охороною, до того 
ж сплачувати державі лише части-
ну коштів за житлово-комунальні 
послуги?

Як Литвин, не зробивши жод-
ного пострілу в бою, отримати до-
вічно фальшивий статус учасника 
бойових дій, а разом з ним — пре-
тендувати, згідно із законом, на 
цілу купу пільг?!

Як Литвин, аби прислужи-
тися черговій владі, закривати 
очі на грубі порушення закону, 
проштовхувати всупереч наці-
ональним інтересам країни рі-
шення Ради, навіть без квору-
му, в диму, під потоком курячих 
яєць на його спікерське владне 
тіло?!

І от така безпринципна люди-
на ще нам щось говоритиме про 
честь, про гідність, про ділову ре-
путацію?!

Тим не менше — позов Литви-
на на столі. У Печерському суді.

Пане Литвин, попри поради 
юристів довіритися їм, я прийняв 

інше рішення: прийду до суду осо-
бисто.

І Вам раджу вчинити так само, 
нехай Ваші юристи теж відпочи-
нуть.

Ви вважаєте, що я завдав Вам 
шкоду, зганьбив Вашу честь, гід-
ність і ділову репутацію? Без са-
тисфакції не можете далі жити і 
творити?

Як академік-історик Ви зна-
єте: сто – двісті років тому, коли 
честь і гідність шанувалися, такі 
питання вирішувалися простіше і 
швидше — взяли двох секундан-
тів, пістолети — і на дуель, а вже 
куля визначала, хто правий, без 
жодних судів і суддів.

Як академік-правник Ви знає-
те, що інші зараз закони. Інше уяв-
лення про честь і гідність...

Ви пішли до суду, пане Литвин? 
Так прийдіть до того суду особис-
то, не ховайтеся за юристів!

Урешті-решт, ми з Вами оби-
два — депутати, обидва — голо-
ви політичних партій, обидва — 
офіцери: Ви — полковник СБУ, я 
— полковник Збройних сил. Нам 
нема чого ховатися від людей, 
правда?

Будете завтра близько 10.00 
десь у центрі, на Печерських па-
горбах — заходьте до суду, пого-
воримо з Вами очі в очі.

Обіцяю, пане Литвин: я буду на 
диво ввічливим і стриманим. Так 
само обіцяю щирі й прямі відпові-
ді на всі Ваші питання.

Суддя послухає — і прийме ві-
рне рішення, згідно із законом.

Журналісти послухають — і до-
несуть свою правду до людей.

P.S. Одне прохання до Вас, 
пане Литвин, ще до судового засі-
дання: відкличте негайно свій по-
зов проти «Української правди», 
залиште у спокої журналістів ша-
нованого видання, засновником 
якого був Георгій Ґонґадзе. Не гні-
віть Бога, пане Литвин?

12 червня 2012 р., 
«Українська правда» 

Литвин не наважився 
сходити на суд до Гриценка

Печерський райсуд Києва при-
значив на 11 липня розгляд по 
суті позову спікера парламенту 
Володимира Литвина до депутата 
Анатолія Гриценка і «Української 
правди». Засідання суду призна-
чене на 9.30.

Як відомо, Литвин у позові 
просить суд зобов’язати депута-
та  спростувати звинувачення про 
лобіювання спікером списання 
боргів  підприємств оборони на 
820 мільйонів гривень.

Гриценко зазначив, що спікер 
не був присутній особисто на засі-
данні суду 13 червня, а його пред-
ставник повідомив, що Литвин і не 
буде ходити на засідання.

Депутат вніс клопотання, 
щоб суд зобов’язав Литвина 
з’являтися на судові засідання, 
проте суд його відхилив.

Також суд відхилив клопо-
тання парламентарія про запро-
шення в якості свідків Прем’єр-
міністра Миколи Азарова, глави 
Нацбанку Сергія Арбузова, міні-
стра юстиції Олександра Лаври-
новича, міністра економічного 
розвитку і торгівлі Петра Поро-
шенка, міністра енергетики та ву-
гільної промисловості Юрія Бой-
ка, міністра фінансів Юрія Коло-
бова.

Парламентарій зазначив, що 
вносив таке клопотання для під-
твердження даними особами того, 
що його інформація правдива і до-
стовірна. При цьому Гриценко по-
відомив, що суд задовольнив його 
клопотання про те, щоб засідан-
ня були відкритими і на них мо-
гли бути присутні журналісти з 
можливістю здійснювати аудіо- і 
відео запис».

13 червня 2012 р., 
«Українська правда»

Гриценко звинуватив Литвина в корупції
Справа розглядатиметься в суді

Шикарний будинок Литвина Шикарний будинок Литвина 
в Кончі-Заспі, який вважаєтьсяв Кончі-Заспі, який вважається
державною дачеюдержавною дачею
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Бліц-інформ
Державний бюджет — за кордон

За останні два роки українські банки перерахували в офшорні 
зони та на Кіпр 53 мільярди 397 мільйонів доларів. Про це йдеться у 
публікації «Економічної правди»: «За валютним курсом, що діє остан-
ні три роки, це більше ніж 400 млрд грн. Для порівняння: державний 
бюджет на 2012 рік має доходи 367 мільярди гривень».

Більше за все коштів перераховувалося на Кіпр — 51 мільярд 
495 мільйонів доларів, на Британські Віргінські острови — 1 мі-
льярд 16 мільйонів доларів, у Беліз — 602 мільйони 945 тисяч до-
ларів.

«Левову частку всіх перерахувань в офшори та на Кіпр станови-
ли операції банку «Приват». Фінустанова, яка належить Ігорю Коло-
мойському та Геннадію Боголюбову, за 2010 – 2011 роки перераху-
вала 32 мільярди 717 мільйонів доларів», — йдеться у статті.

На другому місці серед українських банків — ПУМБ Ріната Ах-
метова. Ця установа за два роки перерахувала в офшори 3 мільяр-
ди 249 мільйонів доларів. Третій — банк Дмитра Фірташа «Надра». 
За останні два роки цей банк перерахував на Кіпр 1 мільярд 155 
мільйонів доларів.

БЮТівці оскаржили 
мовний законопроект

Два нардепи фракції «БЮТ-Батьківщина» просять Вищий адмін-
суд визнати протиправним ухвалення в першому читанні законо-
проекту «Про основи державної мовної політики». Про це заявники 
Степан Курпіль і Юрій Одарченко сказали журналістам біля будин-
ку суду 11 червня перед подачею відповідної заяви, повідомляють 
«Українські новини».

Опозиціонери вважають: результати голосування щодо законо-
проекту мають бути скасовані у зв’язку з порушенням вимог Консти-
туції про обов’язкове особисте голосування парламентаріїв.

Курпіль наголосив, що, за даними письмової реєстрації, на засі-
данні 5 червня були відсутні 62 депутати, картки яких проголосували 
за законопроект. «За цей закон голосували «мертві душі», голосува-
ли ті, хто не реєструвався, ті, хто хворів, був у відпустці. Тобто, якщо 
відкинути відсутніх на час голосування, то за цей закон всього-на-
всього проголосували б 172 депутати. А цього явно недостатньо для 
ухвалення рішення», — пояснив він.

Одарченко ж зазначив: якщо Вищий адмінсуд відхилить цей по-
зов, представники опозиції продовжать обстоювати свою думку в 
Європейському суді з прав людини.

Як відомо, 5 червня Верховна Рада ухвалила в першому читан-
ні законопроект №9073 про основи державної мовної політики, за 
який проголосували 234 депутати при 226 мінімально необхідних.

Проектом установлюється офіційне використання регіональних 
мов у роботі місцевих органів державної влади при проживанні мі-
німум 10% носіїв на територіях, на яких розповсюджена ця мова.

Опозиціонери та представники громадськості впевнені, що цей 
законопроект розширює права використання російської мови.

Рада не захотіла розслідувати 
«трансфер» Забзалюка 

Верховна Рада відмовилась створити комісію щодо дачі хабара 
при переході бютівця Романа Забзалюка до фракції «Реформи за-
ради майбутнього». За проект постанови проголосувало лише 105 
депутатів.

Як відомо, 23 грудня 2011 року Забзалюк вийшов із фракції 
БЮТ і став членом депутатської групи «Реформи заради майбутньо-
го».

Через півтора місяці Забзалюк заявив, що його вихід з лав бю-
тівців був спецоперацією, щоб одержати підтвердження про пере-
куповування депутатів від опозиції. За його словами, Рибаков за-
пропонував йому 450 тисяч доларів.

Забзалюк також оприлюднив на брифінгу аудіозапис розмов 
лідера депутатської групи «Реформи заради майбутнього» Ігоря Ри-
бакова, де він дає вказівки членам групи, як потрібно голосувати, і 
називає суми, які одержують депутати за те або інше голосування.

22 лютого в Генпрокуратурі заявили, що не бачать порушення 
закону в одержанні 450 тисяч доларів народним депутатом Забза-
люком від Рибакова. 

Лауреатом премії «За поступ у 
журналістиці» став Костянтин Усов

Премію імені Олександра Кривенка «За поступ у журналістиці» 
отримав Костянтин Усов, журналіст каналу ТВі, за документальний 
фільм «Лук’янівка. Тюрма №1». Премію вдев'яте вручили у Львові під 
час лекції свободи, якою традиційно відзначають пам’ять журналіс-
та Олександра Кривенка, який трагічно загинув 2003 року.

«По-перше, майстерність, відвага, витримка цього фільму за-
слуговує на визнання. Цей фільм показує, наскільки можна не боя-
тися і перемагати зло. По-друге, цей журналіст потребує уваги і за-
хисту, адже він міг зачепити інтереси багатьох людей, і наша увага 
стане для нього щитом», — пояснив вибір журі ректор Українського 
католицького університету о. Борис Ґудзяк.

Довідка 
Олександр Кривенко (13.05.1963 – 

9.04.2003) — редактор і есеїст, засно-
вник львівської газети «Поступ», журналу 
«ПіК», ТСН і Громадського радіо. У пам’ять 
про Сашка його друзі щороку на його уро-
дини організовують лекцію Свободи та 
присуджують премію його імені українсько-
му журналістові — носієві вартостей, що їх 
плекав Олександр Кривенко. Першу лек-

цію Свободи прочитав Адам Міхнік (2004). Наступними лек-
торами Свободи були Боґуміла Бердиховська (Польща), Савік 
Шустер, о. д-р Борис Ґудзяк, Юрій Андрухович, Антон Олійник, 
Всеволод Речицький. За попередні роки лауреатами премії «За 
поступ у журналістиці» були Сергій Рахманін, Володимир Ар’єв, 
Наталія Дмитрук, Сергій Лещенко, Вахтанг Кіпіані, Марцін Вой-
цеховський, Олена Притула, Мустафа Найєм, Юлія Мостова.

Найпопулярніша в Україні на-
зва для вулиць, на яких знаходять-
ся місцеві органи влади, — вулиця 
Леніна. Усього їх майже 4,5 тисячі. 
Назва Незалежності зустрічаєть-
ся в адресах тільки 219 разів.

Безумовні лідери з радянських 
назв центральних вулиць — Вінниць-
ка, Кіровоградська та Житомирська 
області, де місцеві органи влади розта-
шовані переважно на вулицях, назва-
них на честь одного з лідерів більшо-
вицької революції в Російській імперії 
Володимира Леніна.

Назва Незалежності зустрічаєть-
ся в адресах владних структур 219 ра-
зів, Грушевського — 101 раз, Леніна — 
4463 рази, Радянська — 945.

Загалом топонімів часів СРСР 

в адресах органів влади у 20 разів 
більше, ніж назв, пов’язаних з неза-
лежністю.

Також в Україні є більше сотні цен-
тральних вулиць із назвами Колгоспна, 
Кірова, Калініна, Щорса тощо.

На батьківщині Нестора Махна, 
в Гуляйпільському районі (село Но-
вомиколаївка) Запорізької області, 
є навіть вулиця Чекістів. Це крім ву-
лиць Дзержинського, яких теж багато 
десятків.

З іншого боку, безумовним лідером 
з «незалежницьких» назв є Івано-Фран-
ківщина. Загалом серед таких топоні-
мів є вулиці Бандери (їх 14), Шухеви-
ча, Шептицького, Чорновола і Мазепи 
— проте кожна з останніх зустрічається 
менше десяти разів.

Є «нейтральні» назви — такі, що 

отримали назву за часів СРСР, однак не 
пов’язані з радянською ідеологією, або 
ідеологічне навантаження яких сильно 
зменшилося з плином часу (йдеться про 
вулиці на кшталт Миру, Слави, Космо-
навтів, Московська).

Вацлав Гавел колись сказав: «Якщо 
людина живе в оточенні пропаганди то-
талітарної держави і не помічає її, то 
пропаганда досягла своєї мети».

Тоталітарна держава зникла, але 
ми продовжуємо жити в отруйному ту-
мані її пропаганди.

Варто зауважити, що у довідни-
ку адміністративного устрою на сайті 
Верховної Ради є адреси органів вла-
ди лише для 20 тисяч населених пунк-
тів — з повного списку  в 30 тисяч. Тож 
не виключено, що повна картина дещо 
відрізняється.

…Я вийшов на Хрещатик о 20.00. До матчу збірних України 
та Швеції залишалася 1 година 45 хвилин. Але Хрещатик, май-
дан Незалежності вже кипіли морем людей. З фан-зони чулося 
потужне ревіння тисяч голосів уболівальників: там, на величез-
ному екрані, йшла трансляція першого матчу нашої групи — в 
Донецьку грали Англія і Франція, наші суперники. 

Одразу ж зустрічаю на тротуарі по дорозі в бік Майдану гру-
пу вболівальників-шведів, одягнутих у футболки їхньої націо-
нальної збірної. З ними — український вболівальник у формі 
нашої команди, англійською пояснює шведам, як пройти у фан-
зону. 

Потужний потік люду заносить мене до фан-зони крізь ше-
ренги «сек’юріті» — охорони. Вхід до зони, в яку було перетво-
рено Хрещатик, починаючи від самого Майдану, безкоштовний. 
При вході охорона лише обмацує сумки, вилучаючи пляшки зі 
спиртним: воно тут під забороною. Зате море пива на розлив у 
цілих шеренгах наметів. 

На величезних екранах усе прекрасно видно, чути і голос 
коментаторів матчу, попри те, що стоїть страшенний стадіонний 
ґвалт. 

Бурхливо вболіває за своїх група молодих французів: скан-
дують імена кумирів — футболістів збірної, танцюють, співають. 
Дружно затягують гімн Франції, знамениту «Марсельєзу». До 
гурту прибилися кілька українських уболівальників, в обнімку з 
французами і разом з ним починають скандувати: «У-кра-ї-на!!!»

Іншого дня зустрів на Хрещатику групу вболівальників-іта-
лійців. Те, що чимало іноземців приїхали, не маючи квитків на 
матчі на стадіони, вже не дивує: дивляться матчі на величезних 

екранах, встановлених у фан-зоні. Але ж італійці? Це при тому, 
що збірна Італії грала матчі групового турніру в Польщі. І ось іта-
лійські вболівальники, яких, звісно, було повно і в Польщі, при-
їхали й сюди: дивитися ж по екрану все одно де, а разом з тим як 
туристи побачать і Україну. 

Найбільше тут було шведів, адже їхня збірна всі матчі грала 
в Києві. От і ходили по столиці цілі натовпи симпатичних шведів 
у жовто-синіх кольорах, адже це такі близькі нам, українцям, на-
ціональні кольори Швеції, кольори їхнього прапора. 

Ось кілька фото з Майдану і Хрещатика цих днів. 

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора

Як могло статися, що половина України не може нор-
мально подивитися по телебаченню матчі збірної України 
на Євро-2012? І це при тому, що чемпіонат Європи з футбо-
лу проводиться якраз у нашій країні та Польщі, що наша збір-
на вперше в історії потрапила на Євро. Але матчі за участі 
збірної України чомусь транслювалися в ефірі по телекана-
лу «Україна», який приймається далеко не на всій території 
країни. Та ще — по кабельному каналу «Футбол», але де воно, 
те кабельне телебачення? Лише в обласних центрах та біль-
ших містах. 

Виявляється, насправді права на трансляцію Євро 
мала Національна телерадіокомпанія України. Її Перший 
Національний канал покриває практично всю територію 
держави. Але цей державний канал вирішив продати пра-
во на трансляцію чемпіонату приватному каналу «Україна». 
Точніше, на половину трансляцій, але чомусь Перший наці-
ональний не залишив у своїй «половині» якраз матчі збір-
ної України. А оборудку здійснили… жеребкуванням, при-
наймні так пояснює керівництво телерадіокомпанії. І слі-
пий жереб віддав трансляцію матчів збірної України при-
ватному каналу, який ледве покриває половину території 
країни. А, може, весь секрет у тому, що фактичним хазяї-
ном донецького каналу «Україна» є наш найбагатший олі-

гарх Ринат Ахметов? То яке вже тут «жеребкування»? Сло-
вом, по-хамськи повелися саме з тими людьми, для котрих, 
власне, і проходять спортивні свята — простими любителя-
ми футболу. 

Ця безглуздість, якщо не сказати більше, викликала обу-
рення вболівальників і багатьох відомих у минулому україн-
ських футболістів. Заслужений майстер спорту Стефан Реш-
ко, в минулому один із провідних гравців київського «Динамо» 
та збірної СРСР, заявив: «Вважаю, що це — хамство. П’ять ро-
ків готуватися, витрачати такі гроші, а потім заборонити укра-
їнцям перегляд матчів». 

Дивна оборудка Першого Національного була укладе-
на таким чином, що каналу «Україна» передали право на 
трансляцію не лише половини матчів групового турніру, а й 
половини вирішальної стадії Євро, починаючи з чвертьфі-
налу. Хоча наша команда  достроково припинила виступи, 
все одно вболівальники цілком природно хотіли б дивитися 
матчі вирішального етапу чемпіонату Європи. Тому вони ви-
магають повернути трансляції всіх вирішальних матчів на 
Перший Національний. Ще не пізно, і, безумовно, це треба 
зробити. 

Петро АНТОНЕНКО

Європа в центрі Києва: 
фан-зона на Майдані і Хрещатику 

Євро: українці без збірної України?

Влада — на вулицях Леніна
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Бліц-інформ
Намір опозиції одразу ж після за-

вершення Євро-2012 ініціювати в 
парламенті розслідування зловжи-
вань під час підготовки до чемпіона-
ту, прагнення розібратися, куди і як 
було використано державні кошти, 
виділені на турнір, викликали нерво-
ву реакцію влади, зокрема відомств, 
дотичних до підготовки чемпіонату. 
Тому й роблять попереджувальний 
удар, у стилі заяв влади останніх двох 
з лишком років: вину за все виріши-
ли перекласти, звісно ж, на попере-
дню владу. 

Характерну заяву поспішило зро-
бити Національне агентство з питань 
підготовки до Євро-2012: «Якщо опо-
зиція хоче серйозно розслідувати 
справу розкрадання коштів на під-
готовку до Євро-2012, їй необхідно 
звернутися до уряду Юлії Тимошен-
ко». Про це повідомила прес-служба 
Партії регіонів.

Далі в заяві йдеться, що «уряд 
Тимошенко, маючи близько 5 ро-
ків на підготовку, був зобов’язаний» 
зробити стосовно підготовки до Євро 
те-то і те-то. А він не зробив. Тому бід-
на нова влада мала надолужувати 
прогаяне і працювати в поті чола. А 
ще заявлено, що «команда Нацагент-
ства натомість діяла виключно в пра-
вовому полі і з високою фінансовою 
дисципліною». І далі патетично: «Ко-
манда Євро-2012 готова до будь-
яких розслідувань за участю профе-
сійних і компетентних фахівців, а не 
політичних блазнів».

Так у чому ж річ? Виходить, вла-
да, як і опозиція, — за детальне роз-
слідування підготовки до Євро. І про-
вести його можуть і повинні зовсім 
не «політичні блазні», адже не можна 
ж називати такими Спеціальну слідчу 
комісію Верховної Ради, Генеральну 
прокуратуру, Службу безпеки. Тільки 
перед початком такого розслідуван-
ня треба перевірити здатність цих 
солідних структур рахувати до трьох 
і до п’яти. Бо в авторів заяв, подібних 
до цитованої, явно не все гаразд зі 
шкільною арифметикою. Тож давай-
те рахувати. 

За інерцією дехто все ще вжи-
ває термін «нова влада». І це на тре-
тьому році її діяльності. Будьмо точ-
ними, і якщо вже мова про уряди, 
попередній і нинішній, то з «близь-
ко 5 років уряду Юлії Тимошенко», 
виявляється, 2 роки і 3 місяці під-
готовки до Євро припадає на ни-
нішній уряд Януковича — Азарова. 
Саме так скромно позначив свою 
роль у Кабміні його Прем’єр, за-
значивши, що він лише перший мі-
ністр в уряді Президента. А Кабмін 
цей був сформований ще в березні 
2010 року. 

Але й це не все. Згадаймо, що у 
квітні 2007 року, коли УЄФА ухвали-

ла рішення про проведення Євро-
2012 в Україні й Польщі, у нас теж 
був уряд того ж Януковича, на той мо-
мент прем’єр-міністра України. І діяв 
цей уряд аж до грудня, бо був від-
правлений у відставку лише після по-
зачергових парламентських виборів. 
Отож додаймо ще 8 місяців урядуван-
ня. Сумарно — 2 роки й 11 місяців, 
тобто майже 3 роки з отих «близько 
п’яти». Уряд же Юлії Тимошенко на-
справді працював у період підготов-
ки до Євро набагато менше, з грудня 
2007-го по березень 2010 року, тоб-
то всього 2 роки і 3 місяці. Ось так ді-
ляться ті 5 років і 2 місяці, які були 
дані нам на підготовку до Євро. 

Потуги «знавців арифметики» від 
влади зрозумілі: пояснювати свої 
провали діями попередньої влади. 
Ну, зовсім як колись у комуністів, 
котрі років 70 усе кивали на «тяжку 
спадщину капіталізму». 

Ініціювати розслідування обору-
док довкола чемпіонату, звичайно, 
можна й треба. Шкода лише, що за-
раз його вестимуть усе ті ж «матема-
тики» та «борці з корупцією». Тож ре-
ально з’ясувати істину вдасться хіба 
що в разі перемоги опозиції на ви-
борах.

Петро АНТОНЕНКО

Він пройшов нещодавно у Тер-
нополі. Організатори чемпіонату — 
УВКР, Тернопільська обласна дер-
жавна адміністрація, Міжнародне 
об’єднання громадських організа-
цій «Четверта хвиля». Українські гро-
мадські організації змогли деле-
гувати команди з Естонії, Канади, 
Придністров’я та Чехії.

Після завершення повного кола 
«кваліфікаційних» ігор було проведе-
но два півфінали. У першому зустрі-
лися українці з Чехії та Естонії. Чехи 
перемогли — 3:2.

У другому грали українці Кана-
ди і Придністров’я, останні — на 

чолі з головою Спілки українців 
Придністров’я Леонідом Ткачуком. У 
команді грали футболісти, яким під 
50 і за 50 років. Тим не менше саме 
придністровці перемогли.

І ось на стадіоні міста чудове 
футбольне свято — фінал Чехія – 
Придністров’я. Команда українців 
із Придністров’я виграє з рахунком 
2:1. Переможці здобули перехідний 
Кубок Української всесвітньої коор-
динаційної ради, який вручив її голо-
ва Михайло Ратушний.

«Наш чемпіонат — це більше, ніж 
спортивне свято, це ініціатива, яка 
єднає українців світу в єдину роди-

ну», — підкреслив М. Ратушний. Він 
зачитав лист-привітання учасникам 
чемпіонату від міністра культури 
України Михайла Кулиняка.

Атмосфера дружніх взаємин між 
командами надихнула учасників на 
майбутні зустрічі. Як заявив голова 
Спілки українців Придністров’я Ле-
онід Ткачук, вони докладуть усіх зу-
силь до того, щоб наступний чемпіо-
нат відбувся у Придністров’ї.

Столичні музеї 
значно подорожчали

Вхід до низки столичних музеїв подорожчав на 10 – 25 гри-
вень. Так, у Пирогово, в Музей архітектури і побуту, повний кви-
ток тепер коштує 30 гривень (раніше — 20 гривень), студент-
ський — 15 гривень, дитячий — 5 гривень. У Києво-Печерській 
лаврі повний квиток обійдеться удвічі дорожче — 50 гривень, 
пільговий — 25 гривень, сімейний (на двох дорослих і двох дітей) 
— 80 гривень.

У Софії Київській єдиний квиток на всі виставки заповідни-
ка коштує 53 гривні (раніше — 43). Після закінчення Євро-2012 
ціни не знизяться, тому що, за словами представників музеїв, по-
дорожчання було вимушеним кроком. 

Графік роботи деяких музеїв також зміниться. На годину до-
вше буде відкритий музей у Пирогово (до 23.00), Золоті ворота й 
Софія Київська — до 20.00.

5 червня для відвідувачів відкрили Андріївську церкву. Кви-
ток для дорослих — 15 гривень, для дітей — 8 гривень. У Митро-
поличому саду Києво-Печерського заповідника почали прово-
дити екскурсії у винний льох. У музеї «Золоті ворота» з 1 по 23 
червня проходять безкоштовні концерти музикантів з України та 
Польщі. 

За зібрані у лісі гриби та ягоди 
на Хмельниччині братимуть податки, 

якщо збір ведеться на продаж
Використання лісових ресурсів, таких як гриби, ягоди і навіть 

кора дерев, тепер стане платним. Поки — тільки у Хмельницькій 
області.

Відповідне рішення депутати облради ухвалили 17 травня.
Депутати пояснюють рішення прагненням забезпечити раці-

ональне використання ресурсів лісу.
Вартість дарунків лісу така: кілограм сіна коштує 2 коп., де-

ревна зелень — 2 коп., лісовий пень обійдеться в 6 коп. Ставки 
на гриби: кілограм білих обійдеться в 55 коп., лисичок — 50 коп. 
Березовий сік коштує 10 коп./кг.

Також платним тепер стане й випасання сільгосптварин на 
території лісу. Розцінки встановлені на весь сезон за одну твари-
ну такі: велика рогата худоба — 20 грн, молодняк ВРХ — 15 грн.

Контроль за виконанням цього рішення покладений на 
Хмельницьке обласне управління лісового й мисливського гос-
подарства.

У документі зазначається, що збір ягід, грибів, горіхів та ін. 
дарунків лісу для власного споживання не обкладається подат-
ком.

Мова йде про продукти, призначені на продаж. Однак як роз-
межувати одні й інші, не дуже зрозуміло.

У Києві — українсько-польський 
фестиваль «Земля козаків»

У столиці триває українсько-польський фестиваль «Ucraina 
terra cossacorum» — «Україна – земля козаків». Акція проходить 
щодня до 1 липня 2012 року на території козацького селища Ма-
маєва Слобода.

У рамках фестивалю — кінно-каскадерське шоу із презен-
тацією «зброї та гонору обох народів». Кожного дня відбуваєть-
ся лицарський герць (поєдинок) між українськими козаками під 
орудою кращого кінного каскадера євразійського континенту 
Олега Юрчишина та польськими крилатими гусарами на чолі з 
Яном Погоржельським.

Також у програмі: виступи фольклорних колективів Украї-
ни та Польщі, страви обох народів, основи шляхетського етике-
ту давньої козацької України та Польщі, майстер-класи з давніх 
ремесел тощо.

А ще — презентація козацького коша, похідного козаць-
кого табору. Козаки протягом місяця давніми теслярськими 
інструментами власноруч виготовлять справжнісінький ко-
зацький «байдак» — річковий плоскодонний човен понад 12 
м завдовжки.

У США судять українця за сайт 
з дитячою порнографією 

Влада США звинувачує 33-річного громадянина України 
Максима Шинкаренка в розповсюдженні дитячої порнографії. 
Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на прес-
службу прокуратури округу Нью-Джерсі.

Відповідно до повідомлення, розслідування цього випадку 
є найбільш успішним розслідуванням злочинів, пов'язаних з ди-
тячою порнографією в історії США. Прес-служба повідомляє, що 
більш як 560 громадян США в 47 державах світу були засуджені 
за користування сайтом Шинкаренка.

Шинкаренко є мешканцем Харкова, був арештований 2009 
року в Таїланді, куди він їздив відпочивати. Його екстрадиція 
до США відбулася на початку червня 2012 року, американська 
прокуратура вже представила обвинувальний акт Шинкаренку. 
Йому пред'явлені 32 пункти обвинувачення, зокрема змова з 
метою транспортування дитячої порнографії, змова з метою ре-
клами дитячої порнографії, її реклама й участь у підприємстві з 
експлуатації дітей і відмивання грошей.

Шинкаренко заснував і керував сайтом, що пропонує або-
нентам доступ до тисяч зображень і відео, які зображують сексу-
альні наруги й експлуатацію дітей у віці від немовлят до підлітків.

Як повідомляється, із грудня 2003 року по липень 2008 року 
Шинкаренко і його спільники заробили сотні тисяч доларів на 
продажі доступу до сайту для клієнтів по всьому світу, в тому чис-
лі в США.

Шинкаренку загрожує від 5 до 20 років тюремного 
ув'язнення й від 250 до 500 тис. доларів штрафу за кожним пунк-
том обвинувачення.

ЄВРОбрехня 

Вісті з Української всесвітньої координаційної ради

Новий осередок Спілки 
українців у Португалії

За ініціативи української громади міста Marinha Grande 9 
червня 2012 року в приміщенні муніципалітету були проведе-
ні установчі збори нового (14-го за рахунком) осередку Спілки 
українців у Португалії.

На запрошення Надії Шкуро, яку і обрали більшістю голосів го-
ловою новоствореного осередку, у зборах узяв участь голова Спіл-
ки Павло Садоха, який розповів присутнім про роботу та структу-
ру організації. Після одноголосного рішення створити осередок 34 
учасники зборів обрали раду осередку Спілки українців у Португалії 
в Марінья Гранде і визначили дату наступних робочих зборів.

Перший чемпіонат світу з футболу 
серед української діаспори

Михайло Ратушний 
з перехідним Кубком УВКР.
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Бліц-інформ
Помер 

Рей Бредбері
Відомий американ-

ський письменник Рей 
Бредбері помер у ніч на 6 
червня в Лос-Анджелесі у 
віці 91 року.

Бредбері народив-
ся 22 серпня 1920 року в 
американському місті Уо-
кіган, штат Іллінойс. Розпо-
віді Бредбері почали публі-
кувати в 1950-их роках у журналах, що друкували фантас-
тичну прозу. 

Першим успіхом американського письменника стала 
збірка оповідань «Марсіанські хроніки». Протягом 1950-
их років у Бредбері вийшли одразу кілька творів, які мають 
успіх і в сучасних читачів, зокрема роман «451 градус за 
Фаренгейтом» і повість «Вино з кульбаб». За життя він напи-
сав понад 400 оповідань і 13 великих творів.

У Росії посилили 
відповідальність за мітинги

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який 
посилює покарання за порушення на мітингах і регулює пи-
тання їх проведення.

Держдума ухвалила закон у другому і третьому читан-
нях 5 червня, Рада Федерації схвалила його 6 червня, після 
чого документ надійшов на підпис президенту Росії.

Закон, зокрема, в десятки разів збільшує штрафи за по-
рушення на мітингах і вводить обов’язкові роботи для по-
рушників.

Крім цього, закон забороняє приходити на мітинги в 
масках і вводить покарання за організацію фактично не-
санкціонованих масових акцій під виглядом масового збо-
ру громадян або «гулянь», якщо це спричинило порушення 
громадського порядку.

Білорусь не вважає війну 
з Наполеоном «Вітчизняною»
У Білорусі будуть організовані пам’ятні заходи з нагоди 

200-річчя війни наполеонівської Франції проти Російської 
імперії 1812 року.

Про це повідомляє МЗС Білорусі.
«У цьому році виповнюється 200 років від часу подій ві-

йни 1812 року і битви на річці Березині. На території нашої 
країни відбулися найдраматичніші події тих часів, які потя-
гли за собою численні жертви серед військових різних кра-
їн і цивільного населення», — йдеться в повідомленні МЗС.

За словами білоруських дипломатів, пам’ятні акції по-
кликані «стати символом поваги до спільної історичної 
спадщини, примирення на європейському континенті і за-
кликом до консолідації спільних зусиль європейських країн 
зі збереження миру і стабільності».

Кульмінацією пам’ятних заходів у Білорусі стане міжна-
родна наукова конференція «Війна 1812 року і Білорусь» 
на базі Білоруського державного університету. Паралель-
но буде організовано мітинг-реквієм на місці битви на річці 
Березині та театралізована реконструкція цієї битви.

Тематичні заходи та експозиції, присвячені війні 1812 
року, будуть внесені до програм роботи центральних музеїв 
і бібліотек, Національної академії наук.

При цьому влада Білорусі уникає використання прийня-
того в Росії терміну «Вітчизняна війна 1812 року».

У результаті ревізії шкільних та вузівських програм у Бі-
лорусі Наполеонівська військова кампанія в Російській ім-
перії визначається як «війна 1812 року».

Сократа виправдали 
через 2500 років
В Афінах відтворили суд над зна-

менитим філософом Сократом — і 
цього разу античний філософ був ви-
правданий. Сократа судили десять 
відомих юристів з Великобританії, 

Франції, США, Швейцарії та Греції і 866 глядачів. 
Думки суддів розділилися порівну — це згідно з афін-

ськими законами сократівського часу означає, що він був 
би виправданий. Серед глядачів 584 людини визнали філо-
софа невинним, 282 — винним. Таким чином, Сократа було 
виправдано.

У IV сторіччі до нашої ери філософа звинувачували в 
тому, що він не визнає богів і розбещує розум молодих лю-
дей.

Замість Сократа в суді виступали десять адвокатів і 
правозахисників. Суду не вистачало знаменитої сокра-
тівської іронії, проте й вердикт був іншим.

Суд над філософом відбувся 399 року до нашої ери. 
Сократ, який захищав себе самостійно, насміхався і за-
кликав винагородити себе за скоєне. Філософа було ви-
знано винним у змові проти Афін і засуджено до смертної 
кари або вічного вигнання. Сократ обрав смерть — ви-
пив отруту і помер, будучи в повній свідомості.

Прагнення Румунії довести кількість своїх громадян в україн-
ському регіоні до 20% населення турбує українців і молдаван.

Уже з півроку в молдавських селах регіону колотнеча: заїжджі 
емісари закликають місцевих мешканців під час всеукраїнського 
перепису визнати себе румунами. Зміну національного самовизна-
чення підкріплюють пільговою видачею румунських паспортів, які 
відкривають можливості безвізового пересування країнами ЄС.

Прості селяни, не обтяжені надмірним патріотизмом, у власній 
румунізації бачать лише вигоду. «Без усіляких 5 тисяч євро їхати в 
Італію будемо», — кажуть окремі люди, що звикли мандрувати Єв-
ропою в пошуках заробітку. Вони визнають: заради паспортів кра-
їни ЄС готові записатися румунами під час наступного перепису на-
селення України.

Місцеві розповідають: у прикордонних селах уже третину насе-
лення складають громадяни сусідньої держави. Оголошеннями про 
видачу румунських паспортів щодня завішують дошки та паркани. 

У Чернівецькій області нині мешкає майже мільйон людей. 
Найбільша частка — українці — 75%, етнічна група румунів — 12%, 
молдаван — 7%. Та в офіційних документах Румунської республі-
ки вказано, що на Буковині вже 20% румунів. Арифметика проста: 

молдаван прирівняли до румунів фактично через румунізацію мол-
давських шкіл. У сусідній країні досі не можуть змиритися із втра-
тою Романії Маре — великої Румунії.

На торішньому міжнародному форумі румунів прем’єр цієї кра-
їни відкрито заявив про етнічні претензії щодо сусідніх країн. Мов-
ляв, закордонні румуни мають право бути визнаними румунами, 
незалежно від того, що мають такі історичні румунські назви як 
молдавани, арумуни, істрорумуни або влахи.

Зазвичай толерантні молдовські товариства Буковини закида-
ли скаргами інстанції в ЄС та МЗС України. На їхню думку, під при-
криттям різних акцій у селах насправді ведеться ксенофобська по-
літика знищення молдовського етносу.

В Україні, хоч і заборонено подвійне громадянство, ні покара-
ти власників чужих паспортів, ані позбавити — неможливо. Ноти 
вітчизняних дипломатів румунським колегам про масову видачу 
паспортів у прикордонних регіонах залишилися поки що непочути-
ми. Нині МЗС з обережністю ставиться до відкриття ще двох румун-
ських консульств на Буковині.

Ольга КОБЕЦЬ, 
УВКР

Перше товариство реетнізаторов, які 
стверджують, що білоруси мають балтське 
кривицьке походження, з’явилося 10 років 
тому. Тепер їхні однодумці є і в Росії — ет-
нокультурний проект «Кривія» презентува-
ли в Москві.

У Білорусі та Тверській області Росії 
формується нова квазінаціональна іден-
тичність. Лідер кривичів Аляксєй Дзєрмант 
із Мінська — керівник центру «Крыўя» — 
представив російським колегам доктрину 
своєї організації. Згідно з уявленнями чле-
нів «Кривії», білоруси є прямими спадкоєм-
цями балтомовних племен, що співвідно-
сяться з літописними кривичами.

«Наша історія — не тільки історія етніч-
ності, а й певного типу духовності, — роз-
повів Дзермант. — Це пошук своєї Свя-
тої землі не десь далеко — в Єрусалимі чи 
Римі, а там, де ти є автохтоном і продовжу-

єш свій рід. Цей особливий тип духовної 
культури, у загальних рисах змальований 
главою центру, представляє собою «язич-
ницько-християнський синкретизм, влас-
тивий сільській общині на посткривицьких 
територіях».

Аляксєй Дзермант вважає головним 
елементом нової білоруської ідентичності 
шанування предків («дідів»). По суті ж «Кри-
вія» є проектом масштабної реетнізації бі-
лоруського народу — «повернення до вито-
ків», але вже на балтській етнічній основі. 

Проте про ступінь впливовості нової 
теорії говорити важко. Білоруський музи-
кант Алесь Мікус, один з активістів балт-
ського відродження, оцінює кількість при-
хильників у кілька сотень людей. З іншо-
го боку, елементи кривицького ренесансу 
(традиційна етнічна музика, наприклад), 
за його ж словами, досить популярні серед 
молоді Білорусі.

Тепер спільнота молоді, що поділяє 
погляди білоруських кривичів, з’явилася і 
в Росії — у Твері. Місцеве етнокультурне 
об’єднання «Твержа» бачить «пріоритетом 
своєї діяльності збереження і примно-
ження кривицької традиції, збір та систе-
матизацію знань про світ предків, адапта-
цію традиційного світобачення до сучас-
них реалій».

Об’єднання існує як неформальне спів-
товариство однодумців, що займаються 
пошуком кривицьких культурних слідів у 
західній частині Тверської області. Примі-
ром, його члени відвідують стародавні са-

кральні місця балтів. Крім того, тверські 
кривичі зняли документальний етногра-
фічний фільм про балтську спадщину сво-
го регіону, розробили власну символіку 
(прапор, елементи дизайну), які предста-
вили у Москві. У планах «Тверської Кривії» 
— реконструкція традиційного балтського 
подвір’я.

Російські журналісти відзначають, що 
можна говорити про «цікавий феномен 
формування нової квазінаціональної іден-
тичності, яка досить легко подолала кор-
дон Росії з Заходу, прикладів чого останнім 
часом майже немає».

Кривичі — східнослов’янське плем’я, 
яке в VI – IX сторіччях заселяло територію 
у верхів’ї Дніпра, Волги та Західної Дви-
ни. Головні міста: Смоленськ, Полоцьк, 
Ізборськ і, можливо, Псков. У IX сторіччі 
увійшли до складу Київської Русі. За дав-
ньоруськими літописами, останнього пле-
мінного князя кривичів убив у 980 році 
київський князь Володимир Святославич 
(майбутній Володимир Великий). У час-
тині балтських племен кривичами нази-
вали всіх слов’ян. Латиською мовою «Ро-
сія» досі звучить як Krievija, а Беларусь — 
Baltkrievija.

Жемайти (етнічна група у складі литовців) запропонували відтворити Велике кня-
зівство Литовське (ВКЛ). Відповідну пропозицію було висунуто на Всесвітньому з’їзді 
Жемайтії. Ще однією ініціативою жемайтів стало встановлення в Литві (або у відтво-
реному князівстві) монархічної форми правління. Монарха запропоновано вибира-
ти. У яких саме межах запропоновано відновити князівську державу, не уточнюється.

Мільвідас Юшкаускас, один з лідерів руху, зазначив, що в актах про відтворення 
Литви (1918 року) навіть немає слова «республіка», а отже, нинішня держава — неза-
конне продовження ВКЛ. Нинішній прапор Литви Юшкаускас назвав «тимчасовим».

Ще один із активістів — Лякстутіс обурений тим, що нинішній Вільнюс «готує ґрунт 
для імігрантів», у литовській мові використовують міжнародні слова, а програми мо-
лодіжніх обмінів готуються «міжнародними шпигунами».

Варто зазначити, що за всю історію Литви в країні був лише один король — Мін-
довг, коронований у 1253 році. Його наступники називалися «великими князями».

Велике князівство Литовське — держава зі столицею у Вільнюсі (XIII – XVIII ст.), 
до складу якої в XIV – XVI сторіччях входила значна частина нинішніх українських зе-
мель. Також до складу феодального утворення входили Білорусь та Литва, частко-
во території Росії, Латвії, Польщі та Естонії. 1569 року ВКЛ утворило з королівством 
Польщі федеративну державу — Річ Посполиту. Князівство зберегло широку автоно-
мію, але передало під контроль корони свої українські території.

Румунізація України?
Румунія «купила» 20% мешканців Буковини паспортами країни ЄС 

КРИВИЧІ ПОВЕРТАЮТЬСЯ У РОСІЮ 
ТА БІЛОРУСЬ ОКРЕМИМ НАРОДОМ 

Прапор тверських кривичівПрапор тверських кривичів

 Ювілейна монета Нацбанку Білорусі із зо-
браженням останнього кривицького кня-
зя Рогволда і його доньки, яку Володимир 

Великий силоміць узяв собі за дружину

Жемайти хочуть відновити 
Велике князівство Литовське

Територія ВКЛ доби його розквіту
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«Поруч із Леніним»
У 1920-х роках і на початку 1930-х 

Остапа Вишню, чиї справжні ім’я та 
прізвище — Павло Губенко, назива-
ли «найбільш знаним в Україні після 
Шевченка і поруч із Леніним». А всі 
його понад 150 книжок негайно ж 
розкупили попри те, що ті вийшли за-
гальним тиражем у понад два мільйо-
ни примірників.

Тільки у 1923 – 1924 роках в од-
ній лише газеті «Вісті ВУЦВК» побачи-
ли світ півтисячі «вишневих» гуморе-
сок, фейлетонів і сатиричних мініа-
тюр. 

А неписьменні українці масово 
ішли до «хат-читалень», аби самотуж-
ки читати твори надзвичайно попу-
лярного письменника, який не лише 
писав мовою, зрозумілою всім, і смі-
шив до сліз, а й уболівав за селян, ко-
трих «колективізовували» та грабува-
ли різні начальники.

Один із них погрожував у гумо-
ресці Остапа Вишні: «Коли якийсь 
контрреволюціонер і сволоч заявить, 
що я щодня п’янствую, що я реквізу-
вав для канцелярії сільради у Йван-
чехи пару поросят, пуськай знає єтот 
контрреволюціонер, що за сильна 
пролетарська власть, котрая зітрьот 
усіх своїх ворогів на порох, а вон, су-
кин син, лежатиме у ярку з простре-
леною головою з оцього самого ку-
цака!»

Навіть після того, як цей один із 
17 дітей селянина з хутора Чечва біля 
містечка Грунь, що тоді входило до 
складу Зіньківського повіту на Пол-
тавщині, а нині — Охтирського райо-
ну Сумщини, став провідним фейле-
тоністом одразу кількох всеукраїн-
ських газет, відомим під псевдонімом 
Остап Вишня, він не відцурався тих, 
серед кого народився та виріс. 

Скажімо, гуморист відверто пи-
сав про те, як споживча кооперація 
обдирала селян.

Скло замість діамантів
Сміливо розповів про те, що ґу-

дзик від штанів був еквівалентний... 
пуду жита. Натомість, зі слів Остапа 
Вишні, «вартість «штанів цілих» — 30 
пудів жита, одна холоша (половина) 
— 15, ну, а решти, як-от ширіньки й 
того ж гудзика — відповідно, 7,5 та 1 
пуд жита».

І навіть не надто освіченим чита-
чам сатирик давав зрозуміти, що со-
ціалізм — це не лише суцільна сваво-
ля, а й банальна маніловщина.

Розповідаючи про придбання ко-
оператором для селян «коштовнос-
тей», які виявилися бутафорними, 
письменник іронізував: «Що він по-

милився й купив просто скла замість 
діамантів, то нічого. Найважливіша в 
даному випадку ідея. А ідея прекрас-
на...»

Утім, звертав увагу й на те, що 
«слуги народу» передусім дбали про 
себе: «Директор будь-якого торгу чи 
тресту, ходячи пішки, швидко стирає 
підметки — давай йому машину; ба-
гато сидить у кабінеті й протирає-
зношує одяг — треба хороші м’які ме-
блі у кабінет; великий у нього обсяг 
роботи — варто призначити заступ-
ників і т. д.»

Не обминув і так звані «ножиці» 
— регулювання цін на товари: «Були 
вони спочатку маленькі — що тобі 
манікюрні, потім стали начебто пе-
рукарські, а ще далі — такі, що хоч 
овець стрижи. Отож, хоч-не-хоч — 
регулюй, а не регулюватимеш ти, то 
вони самі тебе «урегулюють»...

Та, вочевидь, особисто Остап Ви-
шня свою критику радянських функ-
ціонерів передозував — 1929 року 
закрили «Універсальний журнал», 
редагований ним. А 1933-го «ножи-
ці» чекістів пройшлися і по біографії 
письменника. Причому не вперше.

І «за», і «проти» Петлюри
У жовтні 1920 року його 

ув’язнювали за те, що був дово-
лі високопоставленим чиновни-
ком Української Народної Респу-
бліки — начальником медично-

санітарного управ ління її міністер-
ства залізниць. 

У розпорядженні Павла Губенка 
перебували тоді всі залізничні шпи-
талі, переповнені хворими на тиф 
вояками армії УНР та Української Га-
лицької армії. Хоч закінчив у 1907-
му «аж»... військово-фельдшерську 
школу. 

Натомість його навчання на 
історико-філологічному факультеті 
Київського університету перервала 
Перша світова війна. Зате отримав 
на ній неабиякий досвід — спершу як 
офіцер санчастини піхотного полку, а 
згодом — у хірургічному відділі лікар-
ні Південно-Західної залізниці.

Хтозна, чи не відправили б його 
1920-го чекісти коли й не на той 
світ, то щонайменше — до Сибіру, 
якби муза сатири не завітала до Гу-
бенка ще в часи його перебування 
по інший від більшовиків бік бари-
кад. Саме тоді письменник і опублі-
кував у газетах українських лівих 
есерів свої перші фейлетони — про 
гетьмана Павла Скоропадського, 
«білого» генерала Антона Денікіна 
та Антанту.

Не пройшов і повз помилки Симо-

на Петлюри, який очолював керівни-
цтво УНР — Директорію. Афоризм «У 
вагоні — Директорія, під вагоном — 
територія» приписали саме Губенку. 

Відтак Василю Еллану-
Блакитному, лідерові українських лі-
вих есерів, які порвали з Директорі-
єю та перейшли на бік більшовиків, 
вдалося переконати останніх випус-
тити фейлетоніста навесні 1921 року 
з ув’язнення.

Ті, аби українські повстанці ви-
йшли з лісів і ярів, заплющили очі на 
«петлюрівське» минуле соратників 
Блакитного й дозволили їм тимчасо-
во слугувати «фасадом» радянської 
влади у Харкові. 

Ріденькі більшовицькі лави по-
повнювалися екс-чиновниками 
УНР Павлом Губенком, Павлом Ти-
чиною і Юрієм Смоличем, «петлю-
рівськими» офіцерами Олексан-
дром Довженком, Петром Пан-
чем та Андрієм Головком, «юна-
ками» (курсантами) Володимиром 
Сосюрою і Борисом Антоненком-
Давидовичем та рядовими коза-
ками Юрієм Яновським і Олексан-
дром Копиленком, які стали класи-
ками радянської літератури.

«Маєте зникнути...»
Та коли ці «маври» виконали 

свою місію, їхні шеренги неабияк 
«пропололи». Остапові Вишні теж 
інкримінували «контрреволюцій-
ну роботу на літературному фронті» 
та організацію замаху на головно-
го тодішнього більшовика в Україні 
Постишева.

У відповідь сатирик пожартував: 
«З таким самим успіхом ви може-
те звинуватити мене у посяганні на 
честь Рози Люксембург».

На що слідчий відрубав йому: 
«Маєте зникнути із суспільної аре-
ни».

23 лютого 1934 року Остапа Ви-
шню засудили до розстрілу. Але 3 
березня того ж року замінили стра-
ту десятьма роками ув’язнення у 
виправно-трудовому таборі.

Покарання відбував в Ухті. 
Коли 1937 року його гнали по сні-
гу пішим етапом на дорозслідуван-
ня «терористичної змови», а отже — 
на розстріл, то уник смерті, захво-
рівши на гостре запалення легенів 
і потрапивши відтак по дорозі до ін-
шого табору.

Наступного разу від етапу на Ко-

лиму, де мало хто виживав, письмен-
ника врятував, схитрувавши, комен-
дант табору, який читав твори Оста-
па Вишні, — відписав у Москву, що 
в’язня з таким прізвищем у нього не-
має. Змовчавши при цьому, що той 
числиться як Губенко.

Ще одного разу конвоїр, який вів 
етап, упав на півдорозі від гостро-
го нападу апендициту, й письменник 
притягнув його до табору разом із 
гвинтівкою, за що був переведений 
на легшу роботу, відтак уник смерті 
від виснаження.

А у вересні 1943 року Микита 
Хрущов на прохання Олександра До-
вженка умовив Сталіна випустити 
Остапа Вишню з ГУЛАГу, аби той на-
дихав на боротьбу з нацистами. Са-
тирик одразу почав виправдовувати 
сподівання, написавши свою знаме-
ниту «Зенітку».

«Вишневий айсберг»
Однак у часи СРСР до шкіль-

ної програми обов’язково входила 
і його «Самостійна дірка» — збірка 
памфлетів про «буржуазних націо-
налістів». Вочевидь, саме через цю 
«індульгенцію», що рятувала сатири-

ка від наступних репресій, йому від-
мовлено в персональній ніші у лі-
тературному пантеоні незалежної 
України.

Але ж націоналістам дісталося, 
приміром, і від Володимира Винни-
ченка, на честь якого перейменували 
одну з центральних вулиць Львова. А 
Михайлові Грушевському, який капі-
тулював перед більшовиками, взага-
лі пам’ятник посеред столиці Галичи-
ни поставили.

Відтак можна було б поверну-
ти належне й Остапу Вишні, раціо-
нальних зерен у якого було більше, 
аніж полови. Тим паче, що написа-
не про нього у радянських підручни-
ках, — тільки вершина «вишневого 
айсберга».

Мало хто знає про те, що Павло 
Губенко був членом художньої ради 
театру «Березіль», коли ним керував 
Лесь Курбас. Що йому вистачило як 
ерудиції, аби створити комедію «Мі-
кадо» в японському стилі, так і поряд-
ності та сміливості, аби не написати, 
що він просить прийняти його до Ко-
муністичної партії.

Що саме Остап Вишня забрав до 
себе додому Максима Рильського з 
його сім’єю, коли того щойно випус-
тили з-під арешту енкаведисти. Що 
після самогубства Миколи Хвильово-
го сатирик голосно ридав три дні по-
спіль.

А ті, хто читав його твори, яких не 
перевидавали у 1940 – 1970 роках, 
погодяться: йому загалом вдалося те, 
що він випрошував собі у тираді: 

«Пошли мені, доле, уміння, талан-
ту, чого хочеш, — тільки щоб я хоч що-
небудь зробив таке, щоб народ мій 
усміхнувся! Щоб хоч не на повні груди, 
а щоб хоч одна зморшка його трудо-
вого, задумливого лиця, щоб хоч одна 
зморшка ота розгладилася! 

Щоб очі мого народу, коли вони 
часом печальні та сумом оповиті, — 
щоб вони хоч отакуньким шматочком 
радості засвітилися. І коли за всю 
мою роботу, за все те тяжке, що пе-
режив я, мені пощастило хоч разочок, 
хоч на хвильку, на мить розгладити 
зморшки на чолі народу мого, весе-
ло заіскрити сумні його очі, — ніякого 
більше «гонорару» мені не треба».

Ігор ГОЛОД,
журналіст (Львів)
«Українська правда», 

«Історична правда»

Остап Вишня — «найбільш знаний 
після Шевченка, поруч із Леніним»

28 вересня 1956 року помер класик україн-
ської літератури Остап Вишня, чиї твори сьогодні 
можна знайти хіба що у букіністів. Та чи справді 
заслужив він на таке забуття?..

Остап Вишня. 
1925 рік

Павло Губенко (праворуч) в Ухтпечлазі. 
1937 рік. Фото: pilipyurik.com 

Остап Вишня. 
Класичний портрет
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Участь українців у розбудові Російської 

імперії часто делікатно замовчується. Але 
наші земляки неабияк доклалися до її ство-
рення, так само, як потім підставили плече і 
комунізмові. Це історичний факт.

Зрештою, в ті часи імперія була про-
гресивною формою розвитку суспільства. 
А коли вона перестала задовольняти укра-
їнців, вони її розвалили. Як потім і Радян-
ський Союз. 

«Історична правда» пропонує трилогію 
про українців, які стояли біля керма імперії 
у XVII – XVIII сторіччях. 

1862 року в Новгороді спорудили мону-
мент на честь тисячоліття Росії. За відправ-
ну точку взяли дату легендарного запро-
шення варягів на Русь. На фризі розташува-
ли горельєфи 109 історичних персон, які, на 
думку авторів, зробили найбільший внесок 
у створення могутньої Російської держави. 

Те, що там з’явилися фігури київських 
князів, постаті Костянтина Острозького чи 
Богдана Хмельницького, залишимо на со-
вісті проектантів. Ці персони дуже б здиву-
валися, якби дізналися, що все життя вони, 
виявляється, будували єдину та неподільну 
Росію. 

Але є серед цих героїв троє наших зем-
ляків, які справді доклали руку до створення 
Російської імперії і заслужено несуть вахту 
на цьому монументі. Це псковський і новго-
родський митрополит Феофан Прокопович, 
статс-секретар Катерини Другої та імпер-
ський канцлер Олександр Безбородько, ди-
пломат і міністр внутрішніх справ, особис-
тий друг Олександра Першого Віктор Кочу-
бей. 

Першого і останнього діячів розділяє 
майже століття. Кожен з них знаменує окре-
мий етап у розвитку імперії. Прокопович — 
становлення, Безбородько — експансію, 
Кочубей — пік могутності й початок занепа-
ду. Їхня діяльність доводить: українці у скла-
ді поліетнічної еліти творили Російську імпе-
рію.

Сьогодні наш герой — Феофан Проко-
пович. Він обґрунтував реформи Петра І, 
остаточно націоналізував церкву, звів на 
престол імператриць Катерину Першу та 
Анну Іоанівну, а під кінець життя перетво-
рився на інквізитора, розгорнувши справ-
жнє «полювання на відьом» серед своїх 
опонентів. 

Українізація 
Московської церкви 

Розпочавши свої реформи, Петро І 
залишився без підтримки російського ду-
ховенства. Місцевим ієрархам видава-
лись аж надто підозрілим засилля інозем-
ців, гоління борід та протестантські замаш-
ки царя. 

Але відмовитись від православ’я як го-
ловного ідеологічного стрижня держави мо-
нарх не міг. Тому він почав процес вестер-
нізації духовенства, спираючись на людей, 
які пройшли горнило західної духовної осві-
ти, але водночас залишились вірними пра-
вославним канонам. 

Мимоволі Петро І запустив меха-
нізм українізації церкви, закликавши 
до Росії українське та білоруське духо-
венство (переважно випускників Києво-
Могилянської академії). У результаті до 
середини XVIII ст. імперською церквою в 
більшості керували українці. Зі 127 архі-
єреїв, які в 1700 – 1762 рр. займали ро-
сійські кафедри, 70 були українцями, 47 — 
росіянами, решта — представниками ін-
ших національностей. 

У жовтні 1700 р. помирає патріарх Адрі-
ан. Цар не дозволяє обрати нового церков-
ного очільника, натомість призначає місце-
блюстителем патріаршого престолу україн-
ця Стефана Яворського (до речі, галичанина 
за походженням). Разом з єпископським так 
званим Освященним собором Яворський 
керує церквою. Але йому дістається лише 
куце охвістя влади. Управління церковним 
майном зосереджується в Монастирському 
приказі — державній, а не церковній інсти-
туції. 

Отже, основними гніздами опозиції ста-
ють монастирі. У боротьбі з ними влада на-
віть забороняє монахам тримати в келії 
перо та папір. 

Тим часом цар задумує бюрократизува-
ти церкву. На центральному рівні державно-
го управління він будує систему колегій (по-
передники міністерств). На його думку, така 
ж колегія має управляти й духовними спра-
вами. Але тут Яворський йому не помічник. 

Стефан, мабуть, сам хотів стати патрі-

архом, тому одержавлення церкви не вхо-
дило до його планів. До того ж він обурив-
ся введенням до церковних судів цивіль-
них наглядачів-фіскалів і публічно оголосив 
свою позицію у проповіді. 

Скоро Яворський зблизився із прихиль-
никами царевича Олексія (який був в опо-
зиції до батька), і Петро зрозумів, що з цією 
духовною особою йому не по дорозі. Тому 
цар наближає до себе двох людей, які де-
факто стають головними в церковній ієрар-
хії. Перший — випускник Могилянської ака-
демії Феодосій Яновський (керує духовними 
справами в Петербурзі). Другий — ректор 
цієї академії, ігумен братського монастиря 
Феофан Прокопович. 

Він народився 1681 року в Києві в роди-
ні купця. При народженні отримав ім’я Єли-
зар. Рано осиротів, але за допомогою свого 
дядька — ректора Могилянської колегії — 
влаштувався туди на навчання. 

Проте стандартна духовна освіта його 
не влаштувала. Прокопович мандрує до 
Львова, де переходить в уніатство і навіть 
вступає до Василіанського чернечого ор-
дену. Це відкрило Єлизару дорогу до Рима. 
Він долає пів-Європи і прибуває до святого 
міста, де навчається під керівництвом єзуї-
тів. Серед іншого цікавиться спадщиною ан-
тичних ораторів і переймає в них багато ри-
торичних прийомів, які використовуватиме 
потім усе життя. 

Навчання у наставників Товариства Ісу-
са не заважає Прокоповичу знайомитися 
з доробком протестантських теологів. На 
батьківщину він повертається через Швей-
царію і там ближче пізнає теорію та практи-
ку протестантизму. 

1702 року він знову в Україні. У По-
чаївському монастирі знову приймає 
православ’я, а потім вирушає до Києва. Там 
стрижеться в монахи під ім’ям Феофана. 
Таке конфесійне метання було тоді якщо не 
типовим, то допустимим. Стефан Яворський 
свого часу теж встиг побути уніатом. 

Маючи за плечима величезний багаж 
знань, Феофан займає почесне місцеве в 
Могилянській академії. Викладає піїтику, 
риторику, філософію та богослів’я. Рекомен-
дує себе противником схоластичних педа-
гогічних прийомів, суть предмету викладає 
зрозумілою чіткою мовою. 

Прокопович пише свій перший літератур-
ний твір — трагікомедію «Володимир», яку 

присвячує гетьману Івану Мазепі. Але це не 
завадило Прокоповичу в 1708 р., коли Мазе-
па став союзником Карла ХІІ, надавати якісь 
цінні послуги київському губернатору Дмитру 
Голіцину.

1706 року могилянський викладач упер-
ше зустрівся з Петром І, коли той інспектував 
будівництво Печерської фортеці. 

Друге побачення відбулося в 1709 році 
— Феофан у Софійському соборі говорив ві-
тальне слово на честь Полтавської перемо-
ги, де порівняв царя з біблійним Самсоном. 

Коли Петро І збирався в похід проти тур-
ків, то прихопив із собою талановитого ора-

тора, який своїми проповідями запалював 
до бою серця солдат. І хоча той похід скінчив-
ся катастрофою для «росів», цар по достоїн-
ству оцінив заслуги Прокоповича. За його 
протекції він стає ігуменом Київського брат-
ського монастиря та ректором академії. 

У 1715 році Феофана Прокоповича ви-
кликали до Петербурга. 

Тамтешнє духовенство зустріло україн-
ця в штики. Малоросіян вони завжди підо-
зрювали в латинстві, а Прокоповича до того 
ж вважали таємним лютеранином та кальві-

ністом. Підстави для цього були: Феофан за-
хоплювався протестантськими теологами, 
його бібліотека на три чверті складалася з 
їхніх творів. 

Коли цар задумав висунути його на ми-
трополичий престол у Пскові, ректор Мос-
ковської академії Феофілакт Лопатинський 
висловив енергійний протест. Прокоповича 
все ж призначили, але він не забув образи 
Лопатинському і в кінці життя жорстоко по-
мстився. 

Кромвель Петра Першого 
Головним завданням Феофана було 

складання проекту регламенту нової духо-
вної колегії, яка мала назавжди замінити па-
тріарха. Тобто одержавлення церкви, проти 
якого так боровся Яворський. 

Прокопович упорався з цим блискуче — 
написав цілий трактат, виправдовуючи ла-
мання царем православних церковних тра-
дицій. 

Для аргументації реформ він знайшов 
ряд причин. Мовляв, колегіальне начало за-
вжди краще, ніж одиничне, а пряме підпо-
рядкування царю робить цю духовну устано-
ву тільки сильнішою. 

Патріаршество ж, на думку Феофана, — 
це ризик двовладдя в державі. У країні має 
бути лише один самодержець. Регулярна дер-
жава не повинна мати реальних конкурентів, 
які б могли формувати суспільну думку. 

25 січня 1721 року замість патріарше-
ства заснували Святійший Синод з 12 архіє-
реїв. Спочатку Прокопович пропонував залу-
чити туди й світських осіб, але цар не пішов 
на такий радикальний крок. 

Ключовими були посади президента та 
двох віце-президентів. Першим став Явор-
ський, але керував він тільки номінально. Ре-
альну владу отримали Яновський та Прокопо-
вич, які були призначені віце-президентами. 
Спочатку планувалося, що нова установа 
буде подібною до інших колегій, тобто по суті 
рядовою центральною державною інституці-
єю, щось на кшталт міністерства. Але потім 
Синоду надали вищий статус. 

Якщо Сенат був вищою державною уста-
новою, то Синод став його аналогом у духо-
вній сфері. Але так само, як Сенат цілком 
контролювався монархом, і Синод був від 
нього залежним. 

Фактично Петро І за допомогою Проко-
повича здійснив пом’якшений варіант на-
ціоналізації церкви, яку сам же й очолив. У 
1530-их роках англійський король Генріх VIII 
теж націоналізував церкву і поклав початок 
англіканству. Через 180 років щось подібне 
— тільки більш обережно — зробив і росій-
ський цар. 

У Генріха VIII був вірний помічник у цій 
справі — Томас Кромвель. Для Петра його 
Кромвелем став українець Феофан Проко-
пович. 

Реформа церкви не випадково форсу-
валася в час загострення конфлікту Петра І 
з його сином царевичем Олексієм. Останній 
спирався на підтримку частини вищого росій-
ського духовенства. Створення Синоду виби-
ло ґрунт з-під ніг цієї ще аморфної опозиції. 

У 1718 році царевича позбавили пра-
ва на спадкування престолу. А через чоти-
ри роки імператор Петро І видає указ з цьо-
го приводу. Тепер кожен наступний мо-
нарх вільний призначати собі спад-
коємця. 

ІДЕОЛОГ ПРОКОПОВИЧ

Українці, які творили імперію

Феофан Прокопович — киянин, Феофан Прокопович — киянин, 
який став ідеологом самодержавної імперської владиякий став ідеологом самодержавної імперської влади
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Залучення церкви до держави: спільна будівля 
Сенату й Синоду в Санкт-Петербурзі (зведена у 1860-их)
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Допит у Таємній канцелярії

Ця система покладе початок епосі па-
лацових переворотів, яка триватиме 

століття, поки Павло І не скасує 
цього порядку передачі влади. А 

тим часом Феофан Прокопович відгукнувся 
на нововведення імператора «своєчасною» 
книгою — «Правда волі монаршої». 

Головна теза: немає влади не від Бога. 
Монарх вільний у своїх діях і відповідатиме 
за них тільки перед Всевишнім. Мета його 
— всенародна користь. А оскільки потреби 
й користь народу визначаються Богом, то, 
служачи народу (читай — державі), монарх 
тим самим служить Богу. 

Феофан стає справжнім ідеологом ім-
ператорської влади. Не було такої ініціати-
ви Петра, яку б Прокопович не зумів би ви-
правдати у своїх творах і проповідях. То він 
пояснює користь царських подорожей за 
кордон, то за дорученням царя висміює хан-
жів та лицемірів, то пише історію Петра Ве-
ликого, то складає похвальне слово про ро-
сійський флот, то виправдовує реформу мо-
настирів. При цьому Прокопович мало пере-
ймається тим, що він архієрей, і веде досить 
світське життя. 

Яворський колись поскаржився царю, 
що той збирає у своїй оселі п’яні гулянки. 
Вночі вони з Петром нагрянули до Феофана 
і застали компанію. Останній якраз тримав 
у руці кубок вина, але не розгубився і тут же 
проголосив здравицю монарху. «Можете за-
лишатись, не хочете — їдьте додому. А я по-
буду в такій приємній компанії», — сказав 
цар ошелешеному Яворському.

Конфлікт ієрархів: 
модерний малорос проти 

«неученого» московита
29 січня 1725 року імператор Петро І 

помирає, так і не встигши згідно з власною 
«реформою» призначити собі наступника. 
Дмитро Голіцин та князі Долгорукови про-
сувають на престол дев’ятирічного внука 
покійного імператора Петра Олексійовича. 
Меншиков хоче наділити владою дружину 
царя Катерину, короновану ще за життя чо-
ловіка. Біля смертного одра імператора по-
чинається боротьба за владу. 

У вирішальний момент у гру вступає Фе-
офан Прокопович. Спочатку він нагадує, що 
всі вельможі присягали дотримуватись ука-
зу про спадкування престолу. Коли йому за-
перечують, що цар так і не висловив сво-
єї останньої волі, Феофан переходить у на-
ступ. 

Він згадує, що напередодні коронації 
Катерини імператор був у гостях в одно-
го англійського купця. Там монарх ніби-
то сказав, що корону на свою дружину він 
покладає тільки для того, щоб після своєї 
смерті передати їй престол. Дехто із при-
сутніх підтвердив, що така розмова дій-
сно була. «Я вірю вам, мої батьки та бра-
ти! — радісно вигукнув Меншиков. — Хай 
живе наша августійша государиня імпера-
триця Катерина!» За спиною Меншикова 
вже стояла гвардія. Заперечити ніхто не 
посмів. 

Відстоюючи кандидатуру Катерини, Фе-
офан, звісно, мав свій зиск. Партія Менши-
кова не була зацікавлена у згортанні цер-
ковної реформи — тоді як Голіцин і Долгору-
кови могли відновити патріаршество, після 
чого Прокоповичу загрожувала б опала, а, 
можливо, і в’язниця. 

З подвійною енергією він почав захища-
ти новий режим — виголосив траурну про-
повідь на похороні Петра І, прокляв авторів 
анонімних листів, які натякали на інтимний 
зв’язок Катерини з Меншиковим, удруге ви-
дав свій твір «Правда волі монаршої». 

Послуга, яку Феофан зробив новій імпе-
ратриці, не залишилась непоміченою. Тому, 
коли він доніс на свого колегу по Синоду Фе-
одосія Яновського, справі відразу надали 
політичного характеру і почали розкручу-
вати. Яновський для цього сам давав при-
води своїми необережними висловлюван-
нями. До того ж він теж почав «копати» під 
Феофана. 

У боротьбі двох церковних ієрархів пе-
реміг Прокопович. Цариця наказала аре-
штувати Феодосія. Вирок йому писав сам 
Феофан, і вирок суворий — позбавлення 
митрополичого престолу і заслання в дале-
кий Карельський монастир. Пізніше з Янов-

ського зняли духовний сан, а через рік, над-
ламаний фізично та духовно, він помер у 
в’язниці.

Феофана тим часом перевели на нов-
городську митрополію, яку займав Янов-
ський. Але другим віце-президентом Синоду 
призначили старого ворога Прокоповича — 
Феофілакта Лопатинського. Третьою люди-
ною в цій установі став ростовський архіє-
пископ Георгій Дашков. 

У наступні роки між Феофаном і цими 
двома людьми розгорнулась запекла бо-
ротьба, в якій не обійшлося без людських 
жертв. 

Дашков ненавидів малоросіян, які запо-
лонили російську церкву. Сам він походив із 
так званого «неученого духовенства» і вва-
жав себе першим претендентом на престол 
патріарха після скасування церковної ре-
форми Петра. Він зумів підтягнути в Синод 
вірних йому людей, і Прокопович на деякий 
час залишився єдиним захисником рефор-
мованої церкви. Для Феофана настали чор-
ні часи. 

Якщо раніше достатньо було бути в ми-
лості у монарха, то тепер треба було заручи-
тись підтримкою Верховної таємної ради — 
неофіційного придворного органу, який ре-
ально керував країною і складався з 7 – 8 
знатних осіб. Коли 1727 року на трон сів ма-
лолітній Петро ІІ, справа Феофана здавала-
ся програною. 

У союзі зі спецслужбами: 
Прокопович і Таємна канцелярія 

Меншикова відсторонили від влади і за-
слали до Сибіру. Імператором крутили, як хо-
тіли, князі Долгорукови — відкриті прихиль-
ники московської старовини. Здавалося, 
от-от відновлять патріаршество. 

Користуючись сприятливими обстави-
нами, Дашков через архімандрита Маркела 
Радишевського (колишнього наближеного 
Феофана) звинувачує новгородського ми-
трополита в єресі. 

Головні аргументи: Прокопович цура-
ється святих ікон, стверджує, що христия-
нин може виправдатися перед Богом тіль-
ки вірою без добрих справ (один із головних 
постулатів Лютера), сміється над богослов-
ською спадщиною святих отців тощо. 

Здавалося, ще трохи — і Феофан опи-
ниться у катівнях Таємної канцелярії (голов-
ного органу політичної поліції імперії). Все 
змінила передчасна смерть Петра ІІ від ві-
спи. Знову постало питання спадкування 
трону. 

Подальші події в історії Росії відомі як 
«змова верховників». Верховна таємна рада 
пропонує престол племінниці Петра І — гер-
цогині Курляндській (Курляндія — засно-
ване тевтонськими лицарями герцогство у 
західній частині нинішньої Латвії, тривалий 
час васал Великого князівства Литовського 
і Речі Посполитої — авт.) Анні Іоанівні, але з 
умовою, що вона підпише так звані Конди-
ції, за якими реальна влада передавалася 
радникам. 

Прокопович розуміє: це його останній 
шанс. Він посилає таємне посольство до 
Мітави (нині Єлгава у Латвії) — столиці Кур-
ляндії. 

Анну він схиляє поки підписати Конди-
ції, але обіцяє, що вже скоро вона за його 
підтримки зможе повернути самодержавну 
владу. 

Свого слова Феофан дотримав. По-
перше, зірвав намір верховників привести 
підданих до присяги, в якій не було б жодно-
го слова про самодержавну владу імпера-
триці. По-друге, зумів таємно передати Анні 
план дій щодо повернення самодержавної 
влади, який розробило опозиційне до вер-
ховників дворянство. 

Наступного дня у присутності делегації 
від радників імператриця прилюдно розі-
рвала Кондиції і позбавилась опіки Верхо-
вної таємної ради. Чи варто говорити, що 
після такої дієвої допомоги саме Прокопо-
вич здійснив обряд коронації Анни Іоанівни 
— вже як самодержиці. 

Ключову роль в управлінні при Анні Іоа-
нівні грали протестанти — її коханець гер-
цог Ернст Бірон та керівник кабінету міні-
стрів граф Генріх Остерман. Релігійна по-
літика останніх була спрямована переду-
сім на викачування фінансових ресурсів 
із церковних володінь. Це викликало опо-

зицію у священиків, однак Прокопович був 
невблаганний і постійно знаходився на 
боці влади. 

Тепер у Феофана були розв’язані руки 
для боротьби з ворогами, котрі дали йому 
гарний привід. Радишевський (той самий 
колишній наближений Феофана, який за 
царювання Петра ІІ звинуватив Прокопови-
ча в єресі) почав розповсюджувати написа-
не ним «Житіє єретика Феофана Прокопо-
вича». У написаному він нападав не тільки 
на митрополита, а й на покійного імперато-
ра Петра І. Це була справа якраз для Таєм-
ної канцелярії, куди Радишевський кілька 
років тому не відправив самого Прокопови-
ча. Феофан тісно співпрацює зі зловісним 
керівником політичної поліції Андрієм Уша-
ковим. Автор памфлета і його помічник аре-
штовані. 

Поступово кількість жертв всесильного 
ієрарха пішла на десятки. Ось тільки деякі з 
них: 

— архієпископ Воронезький Лев Юрлов. 
Розстрижений і засланий на Біле море за те, 
що відмовився служити службу на честь но-
вої імператриці;

— Георгій Дашков. Засланий у Спасо-
Каменський вологодський монастир за ха-
барі в Ростовській єпархії. Пізніше за напо-
ляганням Прокоповича переведений до Не-
рчинська (це за Байкалом, на кордоні з Ки-
таєм);

— коломенський митрополит Ігнатій 
Смола, засланий у Свіязький монастир за 
покривання «злочину» Льва Юрлова; 

— казанський архієпископ Сильвестр 
Холмський, засланий у Крипецький монас-
тир поблизу Пскова за змову з Ігнатієм про-
ти Феофана;

— київський архієпископ Варлаам Ва-
натович, засланий у Бєлозерський Кирилів-
ський монастир за те, що не відслужив мо-
лебну за імператрицею. 

Усім їм (кому більше, кому менше) інкри-
мінували політичні статті. Прокопович вида-
вав боротьбу зі своїми недругами за роз-
криття антидержавних змов. 

Апогеєм «полювання на відьом» стала 
так звана «решилoвська справа». У 1732 р. 
з’явився новий пасквіль на Феофана, де ді-
сталося й Петру І та Анні Іоановні. Прокопо-
вич скоро дізнався, що документ писав Йо-
сиф Решилов — довірена особа Феофілакта 
Лопатинського. Настав час вдарити по ста-
рому ворогу. 

Лопатинський саме видав давній твір 
Стефана Яворського «Камінь віри» — жор-
сткого антипротестантського спрямування. 
Йому відповів протестантський богослов 
Йоганн Буддей, який дуже вихваляв Фео-
фана і паплюжив Яворського (ходили чутки, 
що справжнім автором цього полемічного 
трактату був сам новгородський Прокопо-
вич). 

Скоро в богословську дискусію втрути-
лась караюча рука політичної поліції. Фео-
фан доводив: за цією справою стоять іно-
земні шпигуни католицьких країн, зокрема 
Іспанії. Вони, мовляв, мажуть брудом чес-
них протестантів, які служать Росії. 

У результаті під слідством Таємної кан-
целярії опинились кілька архімандритів, ди-
ректор Московської синодальної типографії 

і навіть колишній кабінет-секретар Петра 
І. Лише 1733 року невгамовний новгород-
ський митрополит відправив до таємної по-
ліції більше ста духовних осіб. 

Прокопович так перейнявся нелегкою 
роботою Таємної канцелярії, що навіть ін-
структував її працівників. «Пришед, тот-
час не медля допрашивать, — писав він. 
— Всем вопрошающим наблюдать на гла-
за и на всё лице его: не явится ли на нём 
каково изменение; и для того поставить 
его лицом к окошкам. Не допускать гово-
рить ему лишнего и к допросам не надле-
жащего, но говорил бы то, о чём его спра-
шивают». 

Режим Путіна — 
спадщина Феофана 

Парадоксально, але замашки інквізито-
ра уживалися у Прокоповича з любов’ю до 
літератури та із заступництвом науці. Світ-
лою плямою в його біографії є путівка в жит-
тя, яку він дав молодому Михайлу Ломоно-
сову. Феофан посприяв, щоб талановитий 
хлопець поїхав до Петербурга навчатися 
при Академії наук. 

Таким і пам’ятає українця Росія: вели-
кий просвітитель, який не гребував жодни-
ми засобами, щоб знищити своїх явних і уяв-
них ворогів.

Тим часом 1735 року «взяли» Феофілак-
та Лопатинського. Через три роки його по-
збавили сану і відправили до Виборгського 
замку. Але Феофан Прокопович не дожив до 
тріумфу. Він помер 8 вересня 1736 року, за-
лишивши солідний літературний спадок, бі-
бліотеку в 30 тисяч томів і головне своє ді-
тище — Святійший Синод. 

Майже 200 років російська церква за-
лишалась ідеологічним придатком імперії, 
з часом вплив держави на духовні справи 
тільки посилився. Імператор розглядав себе 
як керівника і покровителя православ’я і з 
цієї позиції здійснював як внутрішню, так і 
зовнішню політику. 

Чи пішли реформи Прокоповича на бла-
го самій церкві — вже інше питання. Але 
сам він цим ніколи не переймався. Він за-
вжди був скоріше державним діячем у рясі 
ієрарха, ніж справжнім церковником. Благо 
самодержавного монарха — ось мета, якій 
він завжди вірно служив. 

Українець Феофан Прокопович наза-
вжди змінив обличчя Росії, перетворивши її 
на імперію. Навіть відновлення патріарше-
ства, революція, епоха радянського атеїзму 
не змогли вбити його напрацювань.

Йдеться про старанно плекану Прокопо-
вичем ідею гіперцентралізованої держав-
ності, на чолі якої стоїть одна особа (імпера-
тор, цар, президент — байдуже). При цьому 
церква займає не просто підпорядковане 
становище, вона фактично є частиною дер-
жавного апарату. Її основне завдання — 
не тільки (і не стільки) душпастирська місія, 
скільки ідеологічна підтримка імперського 
механізму.

Як бачимо, ці ідеї й досі живуть у сучас-
ній Росії.

Володимир ВОЛОДЬКО,
кандидат історичних наук

«Українська правда», «Історична правда»
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      Світ історії Чернігівщини

Де розташований 
Чернігівський Олімп?
Відбулася презентація наукового видан-

ня про національну пам’ятку архітектури, 
окрасу історичного центру нашого міста — 
Чернігівський колегіум. Ця унікальна баро-
кова споруда розташована на стародавньо-
му Дитинці.

«Чернігівські Афіни» або «Чернігівський 
Олімп» — так пишномовно величали сучас-
ники перший навчальний заклад вищого 
рівня на Лівобережній Україні. У багато ілю-
строваній книзі читач має нагоду познайо-
митися з духовними скарбами письменни-
ків і мислителів чернігівського літературно-
філософського кола, дізнається про потяг до 
знань у «спудеїв», які вступали до колегіуму 
«за свою к науке охоту», відчує атмосферу то-
гочасного шкільництва. У книжці також ви-
світлено історію будівництва та особливості 
архітектури будівлі колегіуму. Нове видання 
стане в нагоді всім, хто цікавиться освітою 
та культурою України ХVІІІ ст.

Книга «Чернігівський колегіум» — це ре-
зультат багатьох років дослідження науко-
вих співробітників Національного архітек-
турно-історичного заповідника «Чернігів 
стародавній». Куратор видавничого проек-
ту — генеральний директор Андрій Курда-
нов, керівник авторського колективу — Оль-
га Травкіна, кандидат історичних наук, заві-
дувач відділу музейної та науково-фондової 
діяльності. Прикрасили видання фотографі-
ями Микола Турчин та Віктор Кошмал.

Презентація нового видання невипад-
ково відбулася у Борисоглібському соборі. 
Адже тут знаходиться перлина барокового 
мистецтва — срібні царські врата, виготов-
лені в місті Аугсбурзі німецькими майстра-
ми-ювелірами на замовлення українського 
гетьмана Івана Мазепи. Саме завдяки Івану 
Степановичу в Чернігові — другому за зна-
ченням після Києва історичному та культур-
ному центрі Гетьманщини — був заснований 
навчальний заклад вищого рівня — Черні-
гівський колегіум.

Наукова книга «Чернігівський колегіум» 
продовжила серію видань про пам’ятки ар-
хітектури Чернігова, підготовлених наукови-
ми співробітниками заповідника. 

Сергій ЧЕРНЯКОВ,
«Чернігів стародавній»

Знято фільм про Чернігів
Знімальна група «5 каналу» на чолі з ав-

тором і ведучим програми «Машина часу» 
Андрієм Охрімовичем завершила зйомки 
фільму про Чернігів. Ще невідомо, скільки 
буде програм про наше місто: мінімум — чо-
тири, максимум — шість. У часовому про-
міжку охоплено період від дохристиянських 
часів до початку Великої Вітчизняної війни.

У процесі зйомок записано інтерв’ю з 
10 місцевими істориками та краєзнавцями, 
включено постановочні сцени на Валу, в Ан-
тонієвих печерах. Приміром, у фільмі стріля-
тимуть гармати на древньому Дитинці, а у 
підземній церкві в Антонієвих печерах спі-
ватиме церковний хор. У масових сценах 
знімалися представники творчих колекти-
вів та історичних клубів.

Підтримку під час зйомок фільму нада-
ли і представники місцевої влади. Упродовж 
кількох місяців триватиме монтаж.

Програма «Машина часу» виходить на 
5-му каналі з листопада 2010 року, має до-
кументальний жанр, її тривалість — близько 
20 хвилин. За оцінками критиків, це одна з 
небагатьох якісних історичних програм у віт-
чизняному телеефірі.

Таку книгу як «Історія прадавньої держави 
Україна в народних піснях і думах» могла напи-
сати тільки по-справжньому талановита лю-
дина. Тут і широта інформатики — просто-та-
ки енциклопедизм, і ліризм — цільність душі, 
і гранична правдивість. А ще — глибинний па-
тріотизм, який іде від серця, любов до рідного 
краю, без якої немає нас праведних. Її переда-
ли Василю Нечепі предки — діди та батьки, су-
сіди, добрі навчителі. Василь Нечепа законо-
мірно пишається своїм козацьким родом, діда-
ми та батьками, дядьками, тітками — всі вони 
відтіля, з козацького поля, від запорожців, від 
чумаків. Село Носівка під Ніжином давнє, ко-
зацьке, там були дві козацькі сотні, й вони пер-
ші повстали проти узурпатора Петра І, коли він 
почав ліквідовувати козацькі свободи, давни-
ни, як вони їх називали.

…І ось їде чумак Василь Нечепа (Петро) з 
валкою по Україні. «Краса яка. Увечері весь 
степ дивовижно змінюється: дихає, повнить-
ся пахощами, свіжий, широкий, як морські 
хвилі, вітерець з Дніпра ледве коливається 
на верхівках трави. Вся музика, що наповню-
вала день, стихає, і виникає інша… Іноді дале-
кий крик птаха, як срібло, вибивається в пові-
тря». Чернігів, Ніжин, Прилуки, Пирятин, Луб-
ни, Хорол, ріка Десна, Сула, Самара — аж до 
самого моря. Трави обіч дороги коням по гри-
ву, далі коні — тарпани промчали степом, орел 
ширяє у високості. Красива дорога. Але й важ-
ка. Розбійники напали на валку, і чумаки ста-
ють збройно до бою, і проти татарської вата-
ги також, і заподужає чумак». Щиро змальовує 
Василь Нечепа шлях своїх предків. І — пісні. 
Пісні всю дорогу. Чумацькі, козацькі, родинні. 
А знає їх Нечепа… мабуть, більше за нього не 
знає ніхто. І вливається нам у серце Україна.

Але не тільки лірикою наповнена книга. 

Нечепа розповідає про своїх учителів: Олек-
сандра Сапігу, Леоніда Пашина, Олександра 
Корнієвського, Миколу Домонтовича та інших 
недавніх і давніх великих майстрів, від них усіх 
він учився гри на кобзі та лірі, вчився любові до 
рідної мелодії і прагне, щоб ця музика не вмер-
ла в Україні. Розповідає про нинішніх — Воло-
димира Перепелюка, кобзаря Георгія Ткачен-
ка, кобзаря-лірника Павла Чемерського, Олек-
сія Чуприка, лірника Антина Штепу… А загро-
за втрати рідної мелодії є, нині все українське 
топчеться, знищується, його витісняє москов-
ська попса, всі оті шлягери, репи, де ні душі, ні 
змісту. І влада, на жаль, підтримує це. Україн-
ська історія обкрадена, обшмульгана. Нечепа 
розуміє це й намагається обстояти її.

Його концепція України — України героїч-
ної, стражденної, творчої. І він звертається до 
її світочів, до її високих постатей. Найперше — 
до Шевченка. Оповідь про великого Тараса пе-
ревита його віршами, його піснями, автор роз-
повідає про велику любов українців до свого 
генія, власні прозріння від Шевченка. Тему до-
повнюють авторські оповіді про інших знаних 
людей: Олександра Довженка з піснями його 
матері й Олександра Білаша з власними піс-
нями, і народних художників Івана Марчука та 
Данила Нарбута, і Григорія Верьовки, і компо-
зитора Анатолія Пашкевича, і патріарха Мсти-
слава. Історія прадавньої держави України в 
народних піснях і думах постає з книги. І роз-
повідає автор про прадавню Кам’яну Могилу, 
Мезинську стоянку, інші знакомиті місця нашої 
Вітчизни, і все це знову й знову об’єднує піс-
ня, автор веде мову від джерела українського 
музичного мистецтва до наших днів. Він розпо-
відає молодим про кобзу, ліру («Поради моло-
дому лірнику»), найстаріші музичні інструмен-
ти, прихиляє до гри на них, передає свій досвід.

Василь Нечепа об’їхав із кобзою і лірою 
півсвіту, від Америки до Австралії, і всюди зна-
ходила відгомін його пісня, і маленькі україн-
ці-початківці починали перебирати струни і 
приструнки кобзи. У книзі — близько десятка 
авторських моновистав, скажімо, я з великим 
зацікавленням читав «Історію прадавньої дер-
жави України в народних піснях і думах».

Повторюю, книга Нечепи вельми актуаль-
на в наші дні, в часи нової навали на Україну 
ворожих сил, вона кличе до національної сві-
домості, згуртованості, єдності.

Книжка Василя Нечепи багато ілюстрова-
на, в ній вміщено низку робіт відомих художни-
ків: Марчука, Лопати, Клименка та ін., а також 
численні світлини. Раджу кожному, кому тра-
питься на шляху книга «Рід козацький велича-
вий», придбати її або взяти в бібліотеці, вона 
відродить вашу українську пам’ять, збудить у 
серці гордість за землю, на якій живемо, за на-
род, до якого належимо.

Юрій МУШКЕТИК 
(Газета «Слово Просвіти»)

З тривогою і болем суспіль-
ство сприймає занепад україн-
ського села. Молодь у пошуках ро-
боти тікає до великих міст, а то й 
за межі Батьківщини. Залишають-
ся на селі лише пенсіонери, які з 
дитячих років своєю невтомною 
працею в колгоспах «заслужили» 
мізерні пенсії. Нові ж робочі міс-
ця в сільській місцевості, якщо і 
створюються, то у формі так зва-
них «генделиків». Сюди й несуть 
останню копійчину ті, хто залиша-
ється на селі. Село спивається, де-
градує. 

Так звані інвестори, які беруть 
земельні та майнові паї селян в 
оренду, мало турбуються про со-
ціальний розвиток. Закриваються 
школи, будинки культури, бібліоте-
ки. Села зникають з карти Украї-
ни, тихо вимираючи. 

Та залишаються, живуть на-
щадки тих, хто створював основу 
могутності колишньої радянської 
держави. Адже основа промисло-
вої революції часів самодержав-
ства, індустріалізація радянської 
доби, повоєнна відбудова ство-
рювалися на тих соках, які дер-
жава висмоктувала із сільської 
економіки. 

Про звичайних людей села 
Ковчин розповідає Людмила Бог-
данова в історичному нарисі «До 
тебе човником пливу». Ця кни-
га — вимога часу. Вона не є пер-
шою в даному жанрі і, впевнений, 
не остання. Подібних нарисів стає 
все більше в Україні. І треба їх 
збирати й концентрувати в одно-
му місці.

Людмила Анатоліївна Богда-
нова (дівоче прізвище — Климен-
ко) працює медичною сестрою в 
Куликівській районній лікарні за 
професією і за покликом душі. Ще 
навчаючись у школі, виношувала 
думку написати книгу про земля-
ків. У класі найкраще писала тво-
ри з літератури, дуже любила істо-
рію. Доля склалася так, що після 
закінчення Ковчинської середньої 
школи вступила до Чернігівського 
медичного училища. Не порива-
ла зв’язків із районною газетою 
«Поліська правда», писала вірші, 
оповідання, бувальщини. А дитя-
ча мрія написати великий твір про 
земляків не покидала. 

Спілкуючись з односельця-
ми, авторка отримувала, здава-

лося б, буденну інформацію. Але 
висловлювання земляків давали 
можливість розмотувати клубо-
чок мудрості віків. Архівні мате-
ріали, дані археологів доповнили 
розповіді й легенди, що дійшли до 
наших днів.

За висновками вчених, те-
риторія, що належить сучасно-
му селу Ковчин Куликівського ра-
йону, в ранні і середні часи Київ-
ської Русі була центром, столи-
цею чернігівських ковуїв (ковців). 
Скоріш за все, поселення і дало 
назву сучасному селу. Ковуї (ков-
ці) — загадкові кочові племена, 
які були витіснені зі степової час-
тини сучасної України в черніго-
во-сіверські землі, змішалися зі 
слов’янами, і сліди їх практично 
зникли в історії віків.

Більш сучасна історія села та-
кож багата на події і людей. Ко-
зацька доба, визвольна війна під 
проводом Богдана Хмельниць-
кого, закріпачення селян Кате-
риною ІІ, скасування кріпосного 
права, відкриття земської школи, 
150-річчя якої відзначатиметься 
нинішнього року, участь земля-
ків у російсько-японській і Першій 
світовій війнах, буремні роки Лют-
невої, Жовтневої і Української на-
ціональної революцій, громадян-
ська війна, колективізація, Голо-
домор, нове закріпачення селян, 
Друга світова (Велика Вітчизня-
на) війна, післявоєнна відбудо-
ва, сталінське перетворення при-
роди, висадка лісосмуг і лісу, не-
стерпні податки на кожне плодо-
ве дерево, видача колгоспникам 
облігацій замість грошей, підйом 
і досягнення місцевого колгос-
пу «Комінтерн», пуск місцевої ди-
зель-електростанції і електри-
фікація села, будівництво сіль-
ського будинку культури, лазні, 
лікарні, два будівництва школи, 
асфальтування вулиць і доріг, га-
зифікація села, проведення цен-
тралізованого водопостачання в 
оселі, розвал колгоспу і розпаю-
вання земель, пошуки ефектив-

ного власника — все це історія 
села, яку повсякденно творили 
прості жителі, навіть не підозрю-
ючи, що вони і є творцями та но-
сіями історії. 

З любов’ю і вдячністю згадує 
Л. Богданова про кожного зем-
ляка. У книзі — багато фотогра-
фій, які є по суті історичними до-
кументами. Вдивляючись у молоді 
обличчя трударів, я згадую дитин-
ство, адже практично всі механі-
затори бували у нас удома. У часи 
1960 – 1970-х років колгосп виді-
ляв гроші й натуральні продукти, 
щоб люди відзначали дати радян-
ської доби. Святкували, як прави-
ло, у бригадира. А мій батько пев-
ний час працював бригадиром 
тракторної бригади. Тоді тракто-
ристи вважалися найпередові-
шим і найзаможнішим прошарком 
сільських жителів.

Ковчинці горді тим, що в на-
шому селі у сім’ї місцевого при-
ходського священика П. Г. Депо-
ловича народилася Лідія Плато-
нівна Деполович (1869 – 1943 
рр.) — авторка українського «Бук-
варя», який видавався з 1938 по 
1956 роки. Фактично тут розпо-
чинала вона і свою вчительську 
біографію у земській школі. За 
цим «Букварем» навчалися чита-
ти наші діди і батьки та й де хто 
старший із нашого покоління. У 
селі пам’ятають про Лідію Плато-
нівну. На кожний шкільний юві-
лей у гості приїжджають із Санкт-
Петербурга правнук і прапра-
внук, а також внучатий племінник 
із Чернігова.

У перші роки радянської вла-
ди до сільської Свято-Георгієв-
ської церкви священнослужите-
лем призначили Миколу Васи-
льовича Капшученка. На початку 
1930-х років священика було ви-
слано, церкву зруйновано, а в бу-
динку, де він жив, розмістили два 
шкільних класи. Та не затаїла зло-
бу дочка священика Раїса (рік на-
родження 1910). Для неї понад 
усе був патріотизм, а не влада, 

радянська чи якась інша, голов-
ною була любов до рідної землі 
і Вітчизни. У часи фашистського 
лихоліття, працюючи солісткою в 
Київському театрі опери та ба-
лету (а співала вона за спогада-
ми старожилів села чудово), Раї-
са Миколаївна Окипна була одні-
єю з київських підпільників. Виві-
дуючи інформацію у фашистських 
офіцерів, вона повідомляла про 
неї патріотам. Про це розповідає 
двосерійний фільм «Два роки над 
прірвою». Викрита зрадником, Ра-
їса загинула в гестапо. Ми горди-
мося тим, що на пам’ятній дошці, 
яка розміщена у фойє театру на 
честь патріотів — працівників На-
ціональної опери та балету імені 
Шевченка, першим стоїть прізви-
ще нашої землячки.

Ніжно і закохано описує ав-
торка книги чудову природу села 
та його околиць. Не може автор 
не змалювати чарівної Десни та 
її водоймищ. Мріє навіть про бу-
дівництво санаторію на місці при-
родного джерела, яке б’є з-під 
землі.

Одним словом, історичний на-
рис Людмили Богданової — книга 
«До тебе човником пливу» — своє-
рідний пам’ятник землякам, іс-
торії Ковчина. Народний депутат 
України ІІІ скликання, наш земляк 
Михайло Никифорович Туш так за-
значив у коротенькій анотації про 
книгу «… Золоті, коштовні скар-
би історії села, рідної землі, які 
доньки і сини надбали за віки й 
зберегли в пам’яті своїй, сьогод-
ні виросли на сторінках, проросли 
любов’ю, святим словом, добрим 
та щирим». 

Хочеться бачити більше таких 
книг. Ми лише починаємо доторку-
ватися до історії своєї землі, адже 
велика історія розпочинається з 
історії твоєї малої батьківщини.

Володимир ЛУЗАН, 
керівник Куликівського 
відділення товариства 

«Чернігівське земляцтво 
у м. Києві» 

Кобзар наших днів

Слово про історію 
малої батьківщини
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Фестиваль «Чернігів the best» 
відкриватиме таланти 

Владислав Атрошенко, ініціатор фестивалю творчої молоді 
«Чернігів the best», презентував його на прес-конференції. Дійство 
приурочене до Дня молоді. Воно відбудеться в суботу, 23 червня, 
на Красній площі Чернігова. Початок — о 16.00.

Разом з талановитими молодими чернігівцями на сцені висту-
плять зірки української та світової сцени. Серед них: співачка In-
Grid, Вєрка Сердючка, гурт «Чорнобривці». А також відомі чернігів-
ські виконавці: Юлія Мороз, Дмитро Селянський, гурт ШиZO та інші.

«Мета проекту — презентувати таланти та допомогти їм отри-
мати путівку в професійне творче життя. Я сподіваюся, що вони ста-
нуть зірками всеукраїнського, а можливо, й світового рівня, і будуть 
прославляти наш рідний край — Чернігівщину та всю Україну», — 
зазначив Владислав Атрошенко.

Анастасія Широкова, режисер проекту, зазначила, що бажає 
бачити на сцені зовсім невідомі молоді таланти Чернігова.  Вони 
отримають знайомства, професійні настанови, а головне — віде-
озаписи концерту. Багато з виконавців не можуть собі дозволити 
цього зробити, бо це коштує великих грошей.

Організатори запросили всіх прийти і підтримати молоді таланти. 
Євгенія РУСЯВА,

«Високий Вал»

1212 Світ домашнього читання
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Габрієль Лауб (нар. 
1928), чеський афорист 
Герої потрібні у хви-

лину небезпеки, в інший 
час герої небезпечні. До-
гма — це спроба створити 
палицю з одним кінцем. 
Коли всі безстраш-

ні, це вже страшнувато. 
Ми колективно вирі-

шили мислити індивідуально. 
 Найважча частина 

роботи — наважитися взя-
тися за неї.
Сила мільйонів — у 

нулях. 
 Як правило, всім по-

добається те, про що відомо, 
що воно всім подобається. 
 Нам важче жити, 

ніж нашим предкам, бо до-
водиться добувати набага-
то більше речей, які полег-
шують життя. 
Чим вище п’єдестал, 

на який виліз карлик, тим 
краще видно, що він кар-
лик. 

Бертран Рассел 
(1872 – 1970), англій-
ский філософ, логік, 
математик
Всесвітня історія — 

це сума того, чого можна 
було б запобігти. 
Не намагайся уник-

нути спокус, з часом вони 
самі почнуть уникати тебе. 
 Жебраки не за-

здрять мільйонерам, вони 
заздрять тим жебракам, 
яким подають більше. 

Видатний англій-
ський письменник Артур 
Конан Дойль якось жарто-
ма надіслав кільком поваж-
ним, відомим у світських ко-
лах людям телеграму одного 
змісту: «Все розкрилося, не-
гайно втікай». Протягом доби 
всі вони виїхали з Англії. 

Президент США Ав-
раам Лінкольн якось 
йшов вулицею з одним мо-
лодим чоловіком і перед 
кожним, хто з ним вітався, 
знімав капелюха. Це дуже 
здивувало супутника пре-
зидента. На що Лінкольн 
відповів: «А невже Ви гада-
єте, що я перед кожним пе-
рехожим повинен бути ха-
мом?»

— У вашому ресторані 
можна курити? 

— Ні в якому разі. 
— Але тут скрізь повно 

недопалків.
— Це все, що зостало-

ся від тих, хто курив. 
* * *

— Коли я купував у 
вашому магазині канар-
ку, мені сказали, що вона 
житиме десять років, а по-
мерла другого дня. 

— Значить, того дня їй 
і виповнилося десять ро-
ків. 

* * *
Продавець магазину 

парфумів: «Мадам, Вам 
які парфуми — для само-
захисту чи для атаки?»

Ліна КОСТЕНКО 

«Після дощів смарагдова діброва...»
Після  дощів  смарагдова  діброва,
на  білій  ріні  річка  говірка.
І  смужка  сонця  тонко  пурпурова
далекий  обрій  пензликом  торка.

Лежить  городів  гарбузова  Мекка.
У  тихе  небо  струменить  тепло.
І  над  стареньким  комином  лелека
після  дощу  просушує  крило.

«Пекучий день... лісів солодка млява...»
Пекучий  день...  лісів  солодка  млява...  
смага  стежок...  сонливиці  левад...  
Іде  гроза  дзвінка  і  кучерява  
садам  замлілі  руки  цілувать.  

Краплини  перші  вдарили  об  шибку.  
Кардіограма  блиснула  крива.  
Вітри  з  розгону  поламали  скрипку,  
гуде  у  сосен  буйна  голова.  

Тремтіння  віт,  і  жах,  і  насолода,  
шаленство  злив  у  білому  вогні!  
Ну,  от  і  все.  Одплачеться  природа.  
Їй  стане  легше,  певно.  Як  мені.  

«Стоять жоржини мокрі-мокрі...»
Стоять  жоржини  мокрі-мокрі.
Сплять  діамантові  жуки.
Під  грушею  у  дикій  моркві
до  ранку  ходять  їжаки.

А  в  сні  далекому,  туманному,
не  похилячи  траву  —
Дюймовочка  в  листочку  

капустяному,  —
я  у  життя  із  вічності  пливу.

ЧЕРВЕНЬ, НАЙДОВШІ 
ДНІ ЛІТА І РОКУ

Фото з міста Батурина — 
Артема Чобітька, із села Пакуля 

Чернігівського району — Петра Антоненка.

Мешканка Великобританії, 104-річна Пеггі Макальпін встано-
вила світовий рекорд, ставши найстарішою людиною, яка здійсни-
ла політ на параплані. Пенсіонерка, яка останнім часом пересува-
ється виключно на інвалідному кріслі, здійснила стрибок з однієї зі 
скель висотою близько 730 метрів на півночі Кіпру. У польоті її су-
проводжував інструктор, а на землі чекали численні родичі.

Рекорд став для Макальпін другим за п’ять років. Піднятися в 
повітря довгожителька вирішила після того, як торік з книги рекор-
дів Гіннеса її витіснила 101-річна мешканка американського шта-
ту Юта.

«Я насолоджувалася кожною хвилиною польоту. Це було наба-
гато краще, ніж минулого разу. Я, безумовно, зробила б це ще раз, 
особливо якщо хтось знову поб’є мій рекорд», — розповіла журна-
лістам спортсменка.

За словами Макальпін, вона полюбила висоту ще в юності, 
коли наприкінці 1920-их піднялася в повітря на одному з перших 
пасажирських аеропланів. Перше знайомство з екстремальними 
видами спорту відбулося, коли рекордсменці було 80 років. Тоді 
онуки умовили її стрибнути з «тарзанки» під час ярмарки в Ессексі.

Під час здійснення стрибка було дотримано всіх необхідних 
умов, аби зафіксувати рекорд. Тепер Макальпін чекає офіційного 
підтвердження рекорду від представників Книги рекордів Гіннеса.

Квас суничний і малиновий
1кг ягід, 8–10 л води, 800 г цукрово-

го піску, 30 г дріжджів.
Вимиті ягоди роздавимо і, заливши окро-

пом, накриємо кришкою. Через 12 годин про-
ціджуємо, додаємо цукор, лимонну кислоту за 
смаком і дріжджі. Розмішуємо, накриваємо 
посуд тканиною і залишаємо в теплому місці 
ще на 12 годин. Готовий квас, щоб він збері-
гався довше, розливаємо в пляшки і виноси-
мо на холод.

Квас полуничний
500 г ягід, 1,5 л води, 8 чайних ло-

жок цукрового піску, 2 г лимонної кис-
лоти, 2 столові ложки меду.

Дозрілі, добре промиті ягоди полуниці кла-
демо в емальовану каструлю, заливаємо во-
дою, нагріваємо до кипіння, знімаємо з вогню 

й витримуємо 10 хвилин. Потім відвар проці-
джуємо, додаємо мед, цукор, лимонну кислоту, 
розмішуємо і розливаємо по скляних пляшках, 
додаємо 3-5 родзинок. Пляшки наповнюємо 
на 7-10 см нижче шийки. Закорковуємо і ста-
вимо в холодне місце на 7-10 днів.

Квас смородиновий
2 кг чорної смородини, 5 л води, 

500 г цукру, 20–30 г дріжджів, 100 г ро-
дзинок.

Вимиту смородину пропускаємо через 
м’ясорубку, кип’ятимо і проціджуємо сік. 
Додаємо в нього охолоджену кип’ячену 
воду з цукром, добре перемішуємо з роз-
чиненими дріжджами і залишаємо на ніч 
у теплі. На наступний день розливаємо по 
пляшках, додавши по кілька родзинок, за-
купорюємо і зберігаємо у прохолодному 
місці.

У світі цікавого 104-річна британка стала 
найстарішою парапланеристкою світу

Смачного! Квас домашній з ягід

На День молоді  —
екстремальний відпочинок

24 червня до Дня молоді Клуб екстремального відпо-
чинку «Семаргл» проведе перший у Чернігові екстрім-фес-
тиваль. 

У програмі, зокрема,  катання на квадроциклах, паркур, «Ігри 
патріотів», «Забіг з дружинами», кубок міста з жіночих боїв у багнюці. 

«Наша мета — показати молоді, що святкувати можна і без 
спиртного. Тому ми і пропонуємо відпочити на природі весело й ак-
тивно»,  —  наголосив засновник клубу «Семаргл» Олександр Ми-
хайлов.

Упродовж  дня  працюватимуть майданчики екстремальних та 
активних розваг, таких як пейнтбол, страйкбол, лазертаг, банджі-
джампінг, роуп-джампінг, катання на глайдері, стрільба з луків та 
арбалетів, батут (для розтлумачення певних  незнайомих термінів 
зазирніть у Вікіпедію). По закінченні насиченого дня – фаєршоу. 

Захід проходитиме за  підтримки відділу у справах сім’ї та моло-
ді Чернігівської міської ради. Інформаційний партнер —  сайт «Пів-
нічний вектор».

Місце проведення: Чернігів , пляж за пішохідним мос-
том. Початок — о 12.00.

Публікації нашої газети 
«Світ» не старіютьть

Шукайте, читайте газетугазету
Хочемо нагадати читачам про основні публікації поперед-

ніх 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.

Вас зацікавили ці публікації і ви хотіли б їх прочитати?  Усі попередні но-
мери газети можете знайти в нашому кореспондентському пункті — у Черні-
гівському культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо».

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

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


