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7 причин, 
чому в Криму 
вдалося уникну-
ти кровопролит-
тя і чому Крим 
був і залишаєть-
ся українським. 
Про це розмір-
ковує народний 
депутат Украї-
ни (фракція «Батьківщина») Олександр 
Бригінець, повідомляє IPress. 

Цей ТОП-7 — результат моїх численних зустрі-
чей у Криму з багатьма людьми різних поглядів і 
думок. Я глибоко переконаний, що шансів на реа-
лізацію у Криму путінського сценарію немає. 

Перша причина — правильні рішення і геро-
їзм українських солдатів. РФ очікувала 2 варіан-

ти: агресивна відповідь із застосуванням вогне-
пальної зброї або перехід на бік Росії. Всі коман-
дири без центральної вказівки ухвалили єдине 
правильне рішення — пасивний опір. Це най-
складніший метод, оскільки потребує врівнова-
женості, твердості й витримки. 

Друга причина — м’який саботаж російською 
армією вказівок Путіна. Російським військам до-
велося протистояти підрозділам, які переповне-
ні людьми, яких вони особисто добре знають, 
оскільки разом були на навчаннях і парадах. А 
стріляти в добре знайомого — це не те саме, що в 
якогось бандерівця чи чеченця. 

Третя причина — недостатня кількість фана-
тичних прихильників російського сценарію се-
ред цивільного населення. Фактично головну ро-
боту на себе повинні були взяти так звані турис-
ти. Цивільне населення усунулося від конфлікту і 
підтримало козаків та дружинників дуже кволо. 
Таких загонів явно не достатньо для серйозного 
протистояння і навіть для помітних провокацій. 

Четвертою причиною є контраверсійність лі-
дерів кримського бунту (Аксьонова і Константи-
нова), котрих сприймають як бізнес і кримінал, а 
не як лідерів. Проросійський рух не створив адек-
ватного лідера, який міг би повести за собою лю-
дей. А нинішні керівники (які вже чекають свого 
арешту) — всього-на-всього проросійські кримі-
нальні маргінали. 

П’ята причина — слабкість громадянського 
суспільства у Криму, відсутність лідерів громад-
ської думки як таких. Тому не було тих, хто міг би 
своїм авторитетом на місцях підтримати путін-
ську ідею. А кримські татари — єдина організо-
вана група — виступили проти цього сценарію. 

Шоста причина — те, що Путін втратив свій 
статус не лише у світі, а й у Росії, відмовившись 
публічно від своїх солдатів у Криму. Так само 
його рейтинг різко падає в Криму через відверто 
брехливі заяви, частину з яких і в Криму сприй-
мають як брехливі, хоч і задурманені російською 
пропагандою. Приміром, заяву про численних 

убитих. У Криму, як ніде в іншому місці, точно зна-
ють, що вбитих не було і Путін — брехун. 

Сьома причина — нова влада не зробила 
глобальних помилок щодо кримської ситуації. 
Щоправда, я не побачив якихось суттєво успіш-
них рішень, але ключовою все-таки є відсутність 
помилок. У разі прийняття креативних позитив-
них рішень ситуація буде покращуватися, і всі 
шанси для цього є. 

ЗІК     

Від редакції. Дуже чітко названо внутріш-
ньоукраїнські чинники стабілізації ситуації в Кри-
му. Плюс є ще й міжнародний аспект: недопусти-
мість перекроювання кордонів у Європі, що за-
фіксовано багатьма міжнародними угодами. І при 
всьому своєму нахабстві Росія не може не зважа-
ти на це. Хоча, звичайно, вона спирається насам-
перед на своїх маріонеток у Криму. І тому дійсно 
ключовим моментом є наша внутрішньополітич-
на ситуація. 

Сила ворога — 
в його нахабстві

«Сила ворога — в нашій 
слабкості». Я не раз наводив 
цю давню мудрість. Вона аб-
солютно точна. Ось і зараз, 
у зв’язку з подіями довкола 
Криму, можна б поговорити 
про слабкість нашого україн-
ського суспільства, його на-
ціональної еліти, про те, що 
у нас чомусь на третє деся-
тиліття затяглася його транс-
формація — від колонії до 
дійсно незалежної держави, 
від тоталітарного до демо-
кратичного суспільства. По-
говорити про перші помил-
ки нової української влади. 
У нас мастаки торочити про 
це. Дивний народ. Понад 70 
років терпіли комуно-радян-
ський режим, ще понад два 
десятки років — пострадян-
ський і посткомуністичний, 
останні чотири роки — взага-
лі кримінальний. А тут — да-
вай-давай, мало не за кілька 
днів нова влада має утверди-
ти рай у країні. 

Можна б дійсно погово-
рити про те, що понад два де-
сятиліття українська влада 
мало що робила для зміцнен-
ня української державності в 
Криму: і в політичному, і у вій-
ськовому, економічному, со-
ціальному, врешті духовному, 
інформаційному аспектах. 

Усе це так. Але, замість 
чи окрім посипання голови 
попелом, варто поговори-
ти і про інше, про те, що нам 
сот ні років доводилося жити 
в країні, а зараз — по сусід-
ству з країною, яка хвора на 
шовінізм. 

Серед численних ілю-
страцій цієї тези вигулькнула 

одна з царини доволі делікат-
ної. Мова про церкву. 

Найбільшою конфесією у 
нас є Українська православ-
на церква Московського па-
тріархату. У самій Росії Мос-
ковський патріархат давно 
складає меншість у цій Росій-
ській православній церкві. 
Тут приблизно 13 тисяч пара-
фій. Водночас майже стільки 
ж парафій РПЦ — в Україні і 
ще півтори тисячі — в Біло-
русі. Плюс в Україні майже 4 
тисячі православних парафій 
Київського патріархату і ще 
півтори тисячі — УАПЦ. Ось 
такі наслідки десятиліть ни-
щення церкви у «православ-
ній» Росії. 

Недавно Московський 
патріархат замінив багато-
літнього очільника свого під-
розділу в Україні — УПЦ МП: 

митрополит Київський Воло-
димир синодом був відправ-
лений у відставку «за станом 
здоров’я». Міг чи ні владика 
далі очолювати церкву, за-
лишмо це питання. Місце-
блюстителем Київської ми-
трополичої кафедри був об-
раний митрополит Онуфрій, 
відомий своєю прихильністю 
до Москви. Але, коли почала-
ся агресія Росії в Криму, ми-
трополит Онуфрій звернувся 
до свого начальника — Па-
тріарха Московського Кири-
ла з листом, у якому засуджу-
вав цю агресію і просив Па-
тріарха виступити на захист 
цілісності Української дер-
жави. За це зараз виступа-
ють і тисячі священиків УПЦ 
Московського патріархату та 
мільйони його вірян. Узагалі 
краще було б їм категорично 

вимагати від Патріарха Ки-
рила «осмикнути» його віря-
нина Путіна від агресії. Саме 
вимагати, адже віряни — не 
лише паства ієрархів, вони 
самі обирають цих ієрархів, 
котрі у свою чергу є слугами 
вірян. 

Відповідь на це звернен-
ня від Патріарха Кирила, який 
є просто емісаром Кремля в 
Україні й вірним союзником 
Путіна, була очікуваною. Це 
риторика, як кажуть сусіди-
слов’яни, «вокруг да около». 
Категоричного засудження 
агресії від слуги і частки ре-
жиму очікувати було марно, 
лише набір загальних фраз 
про недопустимість насилля. 
І, звичайно, жодного слова 
про корінні причини агресії 
— сутність цього режиму, цієї 
країни, врешті цієї нації. 

Але те, що замовчує гос-
подар, часто видають його 
холопи. Красномовним у сво-
їй відвертості й цинізмі став 
коментар щодо подій у Кри-
му, який зробив глава сино-
дального відділу у взаєминах 
Церкви і суспільства Москов-
ського патріархату протоіє-
рей Всеволод Чаплін, котрий 
теж назвав агресію «мирот-
ворчою місією» Кремля. Ось 
що заявив цей політик у рясі: 
«Ще в 1995 році Всесвітній 
російський народний собор 
заявив, що російський народ 
— поділена нація на своїй 
історичній території, яка 
має право на возз’єднання в 
єдиному державному тілі, що 
є загальновизнаною нормою 
міжнародної політики». Мало 
того, шовініст у рясі вважає, 
що народи, на які спрямова-
на російська агресія, не по-
винні й думати і не мають 
права на захист своєї землі: 
«Водночас будемо сподіва-
тися й на те, що місія росій-
ських воїнів із захисту сво-
боди й самобутності цих лю-
дей і самого їхнього життя не 
зустріне запеклого опо-
ру, який призведе до велико-
масштабних зіткнень».

Тут ключовим є поняття 
«ІСТОРИЧНА ТЕРИТОРІЯ». Хо-
четься запитати у протоієрея 
і всіх росіян: а які, власне, 
межі, кордони цієї території? 
Меж нема. Усе, де лунає ро-
сійська мова, де живе бодай 
один росіянин, навіть грома-
дянин іншої держави. Усе, від 
Японії до Європи, Канади і 
Гренландії. Звідки ця само-
впевнена зверхність? Що це 
за народ такий дивовижний, 
який вважає себе головним 
на планеті? 

Нащадки 
Чинґіз-хана

Росіяни ображаються, 
коли Московію називають 
спадкоємцем Золотої орди. 
Але є пряма паралель між 
цими державоутвореннями 
— в ідеологічному плані. На 
планеті за тисячі літ історії 
людства були різні імперії. 
Але, мабуть, найбільшою 
була Монгольська імперія, 
заснована Чинґіз-ханом.

Зі шкільних літ одним з 
моїх улюблених літератур-
них творів є історична три-
логія російського письмен-
ника Василя Яна про мон-
гольські завоювання — ро-
мани «Чінґиз-хан», «Батий» 
і «До останнього моря». Ці-
кава сама постать автора: 
уродженець Києва, істо-
рик, географ, журналіст — 
в армії Колчака 1919 року 
у званні полковника був ре-
дактором фронтової газети. 
Особливо блискучий пер-
ший роман «Чинґіз-хан». По-
при зображення головного 
героя як тирана, загарбни-
ка, вбивці тисяч і тисяч мир-
них людей, у романі видно 
неприкриту симпатію і за-
хоплення автора Чинґіз-ха-
ном. Можливо, наклав від-
биток час написання твору 
— 1939 рік — апогей ста-
лінізму, відтак апологізація 
і новітнього Чинґіз-хана — 
Сталіна. Не випадково 1942 
року за цей роман колишній 
білий полковник був удосто-
єний найвищої держав-
ної відзнаки — Ста-
лінської премії. 

Крим — це діагноз для Кремля: 
Росія хвора на шовінізм
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Нарешті зник намет — пікет про-
тесту вірян Московського патріарха-
ту біля Катерининської церкви Чер-
нігова. Його змела Єврореволюція 
в Україні: ні, намет ніхто не трощив, 
його прибрали самі протестувальни-
ки, зрозумівши, що ми живемо вже в 
іншій Україні. 

Катерининська церква — якщо 
й не візитівка древнього Чернігова, 
то принаймні його фасад, вона па-
радно зустрічає всіх, хто в’їжджає у 
місто з боку столиці. А не візитівка, 
бо церква не входить до пантеону 
5-ти храмів домонгольського періо-
ду, якими пишається місто, — біль-
ше нема стільки ніде. До речі, всі ці 
храми — на сторінках 13 і 14 нашої 
газети. Катеринка ж, як її лагідно на-
зивають у місті, юна, за нашими мір-
ками, їй «усього» трохи більш як 300 
років. Але, звичайно, це одна з на-
ших туристичних перлин. 

Ця затяжна епопея почалася 
майже 8 років тому, коли весною 
2006 року тодішній голова облас-
ної державної адміністрації Микола 
Лаврик видав розпорядження про 
передачу церкви громаді віруючих. 
Цілком у дусі законодавства, адже 
ще на початку 1990-их вища дер-
жавна влада України постановила 
передавати віруючим приміщення 
церков. Відновлювалася історична 
справедливість. Не кажучи вже про 
знищення храмів за комуно-радян-
ського режиму, багато й уцілілих не 
були діючими церквами, в кращому 
разі — музеями, в гіршому — яки-
мись складами, або стояли порож-
ні. Щодо Катерининської церкви, то 
тут останніми десятиліттями містив-
ся музей народного мистецтва Чер-
нігівщини, підрозділ Національного 
заповідника «Чернігів стародавній». 
У подібних випадках постає питання: 
як бути з музеєм? Влада міста й об-
ласті запевнила громадськість, що 
музей збережеться, існуватиме в ін-
шому приміщенні.

До літа було узгоджено всі пра-
вові аспекти передачі храму, поча-
лося вивезення експонатів музею. І 
раптом, буквально напередодні пе-
редачі музею вірянам, церква ви-
явилася заблокованою пікетом про-
тесту самих вірян. 

І тут доведеться сказати про 
розкол, що триває, українського 
православ’я. Воно розділене, як мі-
німум, на дві конфесії — Українську 
православну церкву Київського па-
тріархату і Українську православну 
церкву Московського патріархату, 
яка домінує в нашому православ’ї, 
хоч лукаво воліє називатися просто 
УПЦ, без згадки про московських ха-
зяїв конфесії. 

Церкву заблокували саме віря-
ни Московського патріархату. І це 
був не просто пікет, тут миттю вирос-
ла так звана «похідна церква» — ве-
личезний намет під північною стіною 
храму, з боку центральної Красної 
площі міста. Протестувальники на-
чепили на двері храму свої замки, 
закрутили їх дротом і нікого не впус-
кали: ні церковну громаду, якій пе-
редали в користування храм, ні мі-
ліцію, ні законних господарів примі-
щення, державну структуру — Націо-
нальний заповідник. 

Причиною протестувальники на-
звали те, що, на їхню думку, храм 
передали «не тій церкві». А переда-
ли його православній громаді Київ-
ського патріархату. Марно було щось 
доводити протестувальникам, на-
приклад, те, що Московський патрі-

архат мав у місті понад 10 храмів, а 
Київський — усього два: П’ятницьку 
церкву (за театром) і храм Михай-
ла і Федора (над Стрижнем). Не ка-
жучи вже про національні, історичні 
аспекти, про те, чого це має відійти 
Московії храм, збудований україн-
ськими козаками. 

«Стояння» тривало понад сім з 
половиною років, що вже гідне по-
диву і якоюсь мірою навіть поваги 
до стійкості протестувальників, які 
мужньо витримали в цьому наметі 
аж 8 чернігівських зим. Пікет-намет 
став центром тяжіння для радикалів 
від церкви і політики, аж до приїж-
джих відвертих україножерів і юро-
дивих, які всі ці роки товклися до-
вкола Катерининської церкви. До-
ходило й до прямих ексцесів. Однієї 
зими «похідний храм» згорів — досі 
толком невідомо, як і чому. 

З перших днів дивувала позиція 
органів державної влади. Зазначи-
мо, що перші три з половиною роки 
це була начебто ж наша українська 
державницька влада при Президен-
тові Ющенку і спершу Прем’єрові 
Тимошенко. Далі протестувальни-
ки терпляче дочекалися повернен-
ня в прем’єрське крісло Януковича, 
а далі взагалі встановлення його 
4-річного режиму. Немічність ор-
ганів влади припинити це ганебне 
«стояння» пояснюється лише холоп-
ством нашої влади перед Москові-
єю. 

Адже при всіх президентах і 
прем’єрах у цій епопеї дивувало ба-
гато що. Добрих два роки до забло-
кованого храму не могли потрапити 
не лише віряни громади, якій було 
передано приміщення, а навіть ди-
рекція заповідника. Між тим, пере-
несення експонатів колишнього му-
зею чомусь ішло так повільно, а на-
томість блокування храму відбулося 
так стрімко, що в будівлі залишило-
ся багато цінних експонатів — більш 
як на мільйон гривень, називалася 
така цифра. Заблокована церква, 
маючи як музей опалення, не опа-
лювалася цілих дві зими. За цей час 
вийшла з ладу система опалення, 
значних пошкоджень зазнали і сам 
храм, і експонати музею.

Ніхто толком не міг зрозуміти ди-
вовижну ситуацію. Якщо передача 
храму громаді вірян УПЦ КП на пев-
ний час була призупинена поданим 
московськими вірянами судовим 
позовом, то чому бодай дирекція 
заповідника не могла потрапити до 
свого законного приміщення, вряту-

вати від загибелі безцінні експона-
ти музею? Урешті, після завершення 
судових перипетій, які підтвердили 
законність передачі храму громаді, 
церкву було розблоковано далеко 
не відразу.

Цю ганебну епопею не можна 
вважати завершеною, хоч уже кіль-
ка років Катерининська церква від-
крита як діючий храм громади Київ-
ського патріархату. Залишилися пи-
тання, які так і зависли без відповіді. 

Яких же все-таки збитків було 
завдано храму і експонатам музею 
в результаті тієї кількарічної блока-
ди? Чи компенсував хтось ці, напев-
но ж, величезні збитки, витрати на 
ремонт храму і реставрацію експо-
натів? Чи дана належна оцінка діям 
чернігівських правоохоронних орга-
нів — насамперед міліції, а також су-
дів, які виносили трафаретні рішен-
ня «про розблокування храму» і нічо-
го не робили для їх виконання? Так 
само, як оцінити дії прокуратури, яка 
всі роки спостерігала за цим безза-
конням? Стоянням «похідної церкви» 
порушувалося безліч норм і правил. 
Починаючи з того, що це взагалі за-
повідна територія міста, на якій ка-
тегорично заборонено виставляти 
будь-які споруди. Тут навіть заборо-
нено в’їзд будь-якого транспорту, 
окрім спеціального, тобто пожежних 
чи машин швидкої допомоги та кому-
нальних служб для обслуговування 
території. Тут же роками вільно тов-
клися автомашини, «приписані» до 
«похідної церкви», гуркали просто по 
парку, попід церквою. 

А ще є запитання до обласної і 
міської влади: так де ж обіцяний від-
новлений музей народного мисте-
цтва Чернігівщини? Нащо давати за-
йві аргументи противникам переда-
чі вірянам храмів, зайнятих музея-
ми? Мовляв, старий музей знищили, 
нового нема. 

…Ось вона, звільнена красу-
ня — Катерининська церква, ви-
гляд з боку центру міста. Уперше за 
сім з половиною років можна зро-
бити нормальне фото. Між іншим, у 
нормальній державі не дозволили б 
паскудити подібні території з огляду 
навіть на те, що тут — туристичний 
об’єкт, і люди повинні мати можли-
вість милуватися ним. Нарешті ми 
маємо таку можливість. Єдине — 
щоб такі гротескні історії не повто-
рювалися надалі. 

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора 

Відзначення ювілею Шевченка 
в Чернігові

9 березня з нагоди 200-річчя від дня народження Шевченка 
біля пам’ятника Великому Кобзареві на древньому Валу пройшли 
велелюдні урочистості. Удруге за 25 років влада і громадськість 
святкували цю дату разом. Участь у заходах узяло керівництво об-
ласної державної адміністрації, обласної ради, історики, науковці, 
інтелігенція, учнівська й студентська молодь, громадські діячі.

До підніжжя пам’ятника Шевченку було покладено квіти.
З  вуст молодого покоління Незалежної України прозвучав 

«Заповіт» Тараса Шевченка українською, азербайджанською, 
німецькою, французькою, російською, вірменською, грузин-
ською, ідиш, білоруською та англійською мовами.

У виконанні зведених хорових колективів академічного 
Чернігівський народного хору, академічного камерного хору 
ім. Д.Бортнянського, капели бандуристів ім.О.Вересая, студент-
ського хору Чернігівського училища ім. Л. Ревуцького, народно-
го аматорського хору «Десна», ансамблю бандуристів «Соколи-
ки» ДМШ №1 ім. С.Вільконського пролунали пісні на вір ші Ве-
ликого Кобзаря.

О 12.00 громадськість рушила на Красну площу, де відбу-
лось Народне віче. Чернігівці та гості міста продовжили свят-
кування цієї визначної дати й ухвалили резолюцію із засуджен-
ням окупаційної політики Кремля та на підтримку українських 
військовослужбовців у Криму.

Володимир Івашко — 
новий голова Чернігівської 
обласної державної адміністрації
Відповідний Указ підписав виконуючий обов’язки Прези-

дента України Олександр Турчинов. Іншим указом Турчинов 
звільнив з цієї посади попереднього голову області Володими-
ра Хоменка. 

Кандидатура Володимира Івашка була підтримана облас-
ним штабом національного спротиву. Народний депутат Вале-
рій Дубіль запевнив, що він особисто несе відповідальність за 
цю кандидатуру. 

Володимиру Івашку — 48 років, родом з Кархівки Черні-
гівського району. За освітою — організатор сільськогосподар-
ського виробництва. Довгий час працював у податкових ор-
ганах, чотири роки — директором видавництва «Деснянська 
правда». Депутат обласної ради (фракція «Батьківщина»). 

Керівники міст-партнерів Чернігова 
у Росії, Білорусі, Західній Європі заявили 
про підтримку і готовність допомогти
Про це повідомив чернігівський міський голова Олександр 

Соколов.
За його словами, він по телефону розмовляв із керівниками 

міста Брянська, Митищинського району (Російська Федерація), 
які є офіційними партнерами Чернігова. «Усі хвилюються за си-
туацію. Це приємно у моральному плані, що нас підтримують і хо-
чуть допомогти. Ми, як ніхто, пов’язані родинними зв’язками, і не 
повинні воювати брат проти брата. Політики мають зробити все, 
щоб знайти порозуміння», — сказав О.Соколов. Мер Чернігова 
додав, що підтримку також висловили представники польського 
міста Тарнобжега та ізраїльського міста Петах-Тіква. 

Також на адресу міського голови Чернігова надійшов лист від 
мера чеського міста Градець Кралове Зденека Фінка. Він зане-
покоєний подіями в Україні й висловив підтримку в ці складні для 
всієї країни дні. 

Чернігівська «Народна самооборона»: 
на сторожі спокою
Вже другий тиждень разом із правоохоронцями несе па-

трульну службу в Чернігові, підтримуючи правопорядок, «Народ-
на самооборона». Один із керівників Самооборони Володимир 
Федорок — сотник Чернігівської сотні, яка брала участь у рево-
люційних подіях на Майдані. Його, до речі, навіть було поранено.

Ще три тижні тому було важко уявити, що самооборонівці, які 
брали участь у справжніх боях на вулиці Інститутській у Києві, па-
трулюватимуть вулиці разом зі своїми супротивниками — бійця-
ми внутрішніх військ. Нині це доконаний факт.

«Ми перегорнули цю сторінку, адже біля воріт нашої держави 
стоїть спільний ворог — війська Кремля. Розбиратися, хто чинив 
злочини, будемо потім, каратимемо теж, як з одного, так і з іншо-
го боку», — зазначив Володимир Федорок.

Таку ж думку поділяють і його колеги — офіцери військової 
частини внутрішніх військ, що базується в Чернігові. До речі, під 
час приватних розмов хлопці щиро дивувалися тому, як їхні ко-
леги з Криму, Харкова дозволили підняти над адміністративними 
будівлями стяги Російської Федерації. «Це ж державна зрада!» — 
вважають військові.

Нагадуємо, що процес формування загонів у Чернігові та ра-
йонах області триває. Тож з питань формування і діяльності за-
гонів Самооборони просимо телефонувати: 099-178-69-08 або 
писати на електронну скриньку:   samooboronache@gmail.com.

Олександр ЯСЕНЧУК

КАТЕРИНИНСЬКА ЦЕРКВА ВІЛЬНА
Які уроки цієї історії?
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Бліц-інформ
Незаконну зброю 
рекомендують здати
Міліція реалізує План першочергових за-

ходів УМВС у Чернігівській області щодо ста-
білізації оперативної обстановки в області. 
Одним із важливих пунктів цього плану є не-
допущення злочинів, які скоюються з вико-
ристанням вогнепальної зброї, боєприпасів 
до неї, вибухових речовин та спецзасобів. У 
зв’язку з цим на Чернігівщині, як і у всій дер-
жаві, проводяться заходи з добровільної 
здачі населенням зброї, боєприпасів, спец-
засобів та вибухівки.

Якщо громадяни добровільно здадуть до 
органів внутрішніх справ мисливську вогне-
пальну, холодну або газову зброю, то в по-
дальшому вони матимуть можливість після 
оформлення відповідних документів зареє-
струвати цю зброю в особисту власність і ви-
користовувати її на законних підставах.

Міліція нагадує, що згідно зі статтею 263 
Кримінального кодексу України за незакон-
не зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки 
передбачено кримінальну відповідальність у 
вигляді позбавлення волі на строк від двох 
до п’яти років. Громадяни, які добровільно 
звернуться до міліції з метою здачі зброї, 
боєприпасів, вибухових матеріалів та спеці-
альних засобів, що зберігаються ними неза-
конно, звільняються від кримінальної відпо-
відальності.

Тож, якщо ви бажаєте позбавитися не-
законної зброї, боєприпасів чи вибухових 
речовин, радимо звернутися до працівни-
ків дозвільної системи міста Чернігова за 
номером 619-885, дозвільної системи Чер-
нігівської області за номером 619-230 або 
в міськрайвідділи міліції за місцем прожи-
вання.

Едуард ГРЕБЕНЮК,
начальник міліції громадської безпеки 

УМВС України в Чернігівській області

 «Награв» 
на 170 тисяч гривень
Прокуратурою міста Чернігова забезпе-

чено процесуальне керівництво досудовим 
розслідуванням та підтримано державне об-
винувачення в кримінальному провадженні 
щодо організації та зайняття гральним біз-
несом особи, яка утримувала в обласному 
центрі мережу гральних закладів.

18 лютого Деснянським районним судом 
м. Чернігова в цьому провадженні винесе-
но вирок суду. 46-річний місцевий мешка-
нець, раніше не судимий, визнаний судом 
винним у тому, що в період з квітня по лис-
топад минулого року за кількома адреса-
ми в м. Чернігові (по вул. Незалежності, 46; 
просп. Миру, 21; вул. Рокоссовського, 13 та 
вул. Червоногвардійська, 4) організував і 
проводив азартні ігри для відвідувачів.

Під час досудового розслідування при 
проведенні за цими адресами санкціоно-
ваних обшуків працівники міліції вияви-
ли й вилучили 33 гральних автомати і 18 
комп’ютерів із програмним забезпеченням 
для проведення віртуальних азартних ігор у 
мережі Інтернет.

Приватний підприємець орендував усі 
названі приміщення і, за висновком слід-
ства, розпоряджався обладнанням та фі-
нансами закладів. Під тиском доказів він 
пояснив, що такий вид бізнесу обрав з ме-
тою отримання прибутку, а гральне облад-
нання замовив через Інтернет.

За скоєння злочину, передбаченого ч. 
1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України 
(зайняття гральним бізнесом), правопоруш-
ника засуджено до сплати штрафу в розмірі 
десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (170 тисяч гривень).

Для власного збагачення ділки вла-
штовують усе нові й нові гральні заклади. 
На сьогодні в Чернігові за активної позиції 
мешканців міста припинено діяльність ще 
одного з них, за адресою проспект Перемо-
ги, 90.

Прокуратура міста звертається до не-
байдужих громадян із проханням інформу-
вати про діяльність таких «бізнесменів».

Прес-служба прокуратури 
м. Чернігова

Чернігівська обласна рада ухвалила рішен-
ня про повернення готельно-туристичного комп-
лексу «Придеснянський» у Чернігові до власності 
обласної ради. Досі комплекс належав обласній 
державній адміністрації.

Відповідний проект рішення новообраний 
голова облради Микола Звєрєв вніс на роз-
гляд 4 березня під час третього засідання ві-
сімнадцятої (позачергової) сесії обласної ради. 
Наскільки питання повернення в обласну влас-
ність «Придеснянського» було принциповим для 
нового керівництва, свідчить те, що голосування 
провели в поіменному режимі. Рішення підтри-
мали 75 депутатів, утрималось — 7.

Готельно-туристичний комплекс «Придеснян-
ський» вважається одним із кращих готелів Чер-
нігова. Саме в ньому зупиняються під час відві-
дання Чернігова високопосадовці й артисти.

Цей комфортабельний готель розташований 
у парку, неподалік Десни, має 61 номер, де мо-
жуть розміститися 100 осіб.

З метою залучення дітей, молоді до за-
нять фізичною культурою і спортом, пропа-
ганди здорового способу життя в рамках 
проведення Всеукраїнського проекту «DO 
like OLYMPIANS» в селище Ріпки завітали зір-
ки світового спорту. Це Ольга Коробка — 
важкоатлетка, чемпіонка Європи, призер-
ка чемпіонатів світу, срібна призерка Олім-
пійських ігор; Наталія Давидова — важко-
атлетка, призерка чемпіонатів Європи та 
світу, бронзова призерка Олімпійських ігор; 
Ніна Лемеш — біатлоністка, призерка чем-
піонатів Європи та світу, переможниця ета-
пів Кубка світу, учасниця трьох Олімпійських 
ігор, відповідальний секретар Чернігівсько-
го обласного осередку НОК України; Оксана 
Хвостенко — біатлоністка, п’ятиразова при-
зерка чемпіонатів світу, переможниця і при-
зерка етапів Кубка світу.

На заході також були присутні заступ-
ник голови Ріпкинської райдержадміністра-
ції Андрій Булда, ріпкинський селищний голо-
ва Сергій Гарус, завідувач сектора у справах 
сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації 
Петро Транківський.

Зірки спорту відвідали Ріпкинську школу 
№2, разом із кращими спортсменами школи 
провели фіззарядку, вручили школі спортив-
ний інвентар і літературу, нагородили кращих 

спортсменів школи сувенірною атрибутикою 
від НОК України.

Учні школи презентували відеофрагмен-
ти про зірок спорту, влаштували фотопре-
зентацію «Олімпійська надія школи».

У спортивному залі школярі представили 
почесним гостям показові виступи з футболу, 
волейболу, баскетболу, важкої атлетики і т.д. 

Наприкінці свята всі бажаючі мали змогу 
поспілкуватися, сфотографуватися й отрима-
ти автографи від олімпійців.

Чернігівський обласний 
осередок Національного 

олімпійського комітету України

Чернігівська міська громадська ор-
ганізація «Суспільна cлужба України» 
cклала cписок чернігівців, які отримали 
поранення під час революційних подій.

«Ми розуміємо, що список потребує до-
опрацювання та уточнення, але сьогодні це 
єдиний перелік. У ньому ми зазначили контак-
тні дані травмованих і загиблих. Кожен бажа-
ючий може сконтактуватися і надати допомо-
гу. Просимо додавати прізвища, контакти ві-
домих вам травмованих під час революційних 
подій за тел.: 063-236-18-03», — зазначила 
голова осередку ССУ Тетяна Жогалко.

Допомогу постраждалим надали праців-
ники Гнідинцівського газопереробного за-
воду (голова профспілки Тетяна Левченко) 
та небайдужі підприємці (координатори Юрій 
Міндюк та Ольга Пужай). 

Перелік поранених чернігівців
1. Ярослав Міхей, отримав опіки 19 січня 

на вулиці Грушевського. Тел.: 063-647-36-79.
2. Ростислав Раненко, 15-річний деся-

тикласник із Чернігова, який утік з дому на 
Майдан і отримав важку черепно-мозкову 
травму. Потрібна серйозна допомога. Кошти 
на лікування 15-річного підлітка можна пе-
рерахувати: філія Чернігівського обласного 
управління АТ «Ощадбанк» № 10024, код бан-
ку: 353553, код ЄДРПОУ: 09353504.

Номер транзитного рахунку за операція-
ми з платіжними картками: 2924390051. Но-
мер карткового рахунку: 26253500904126.

Труш С.В. — це вітчим хлопчика.
Або на картку «Приватбанку»: 5577 2127 

1271 0592 — Раненко Оксана Іванівна.
3. Маріанна Харді, чернігівська фото-

журналістка. Лікарі діагностують струс моз-
ку, сильні гематоми. Картка «Приватбанку»: 
4149605912073608; тел.: 063-185-45-46.

4. Ігор Волосянкін, редактор сайту 
«Уездный город». Лікарі діагностують струс 
мозку, сильні гематоми. Карта «ПриватБанку»: 
5168742069293581. Тел.: 096-088-22-02.

Під час фотозйомки переслідування «Бер-
кутом» протестувальників на вул. Інститут-
ській були жорстоко побиті.

5. Олександр Жогалко (Олекса Пекур), 
шеф-редактор чернігівського сайту «Північ-
ний вектор». Постраждав 18 лютого під час 
зйомки на вул. Інститутській і під Жовтневим 
палацем. Отримав струс мозку, гематому по-
перекової ділянки. Картка «Приватбанку»: 
5577212916210506. Тел.: 066-952-99-50.

6. Депутат Чернігівської райради з ВО 
«Свобода» Володимир Федорок, с. Андріївка 
Чернігівського району. 18 лютого біля Будин-
ку офіцерів у Києві був поранений у руку гу-
мовими кулями, зазнав отруєння газом. Тел.: 
096-327-17-29.

7. Іван-Юніс Аскеров, активіст ВО «Сво-
бода». Отримав травму голови на Майдані. 
Тел.: 067-916-51-51.

8. Андрій Жупник https://www.facebook.
com/groups/240393169477339/  Жупник 
Іван Михайлович — тато Андрія: ZHUPNYK 
IVAN 5168 7420 6808 1953 – USD; 5168 7423 
2887 4650 – гривня.

9. Олександр Романенко, отримав 18 
лютого травми голови під час революційних 
подій у столиці. Тел. 097-534-34-35.

10. Отець Марко (Лугановський), благо-
чинний Менського району Чернігівської об-

ласті. Під час революційних подій на Майдані 
бійці «Беркуту» відбили йому ноги. Тел.: 093-
991-63-51, 097-612-50-37.

11. Домінік Пушин, кульове поранення в 
ногу отримав під час подій на Майдані.

12. Петро Самсонюк, колишній десант-
ник з Ніжина, втратив око під час подій на Май-
дані. Нині знаходиться на лікуванні в Польщі. 

13. Сергій Кальчинський, постраждав 
під час штурму проросійськими організація-
ми обладміністрації у Харкові 2 березня. Має 
травми щелепи та голови. Тел.: 099-787-40-86.

Загиблі учасники Майдану
Василь Прохорський. Загинув 18 лютого 

від кулі снайпера на вулиці Інститутській. Теле-
фон брата загиблого — Сергія: 066-689-26-90.

Картка «Приватбанку» 5168 7572 5228 
4742 на ім’я Сергія Діденка (брата).

Андрій Мовчан, 34 роки, Київ. Загинув 
від вогнепального поранення в голову 20 лю-
того 2014 року. Уродженець с. Великі Осняки 
Ріпкинського району. Мовчан Ольга, сестра 
Андрія, тел. 097-997-52-53.

Загиблі правоохоронці 
Іван Теплюк, 1993 р.н. Загинув 18 лю-

того від вогнепального поранення в голову.
Максим Третяк, 1993 р.н. з Чернігова. 

Загинув 18 лютого від вогнепального пора-
нення в ділянку шиї.

Обидва загиблі — стрілки 1 патрульної 
роти 1 патрульного батальйону військової 
частини № 3030 управління Північного тери-
торіального командування.

Готельний комплекс «Придеснянський» 
повернули у власність обласної ради

Зірки спорту — у школярів

Список чернігівців, постраждалих і загиблих 
під час революційних подій у столиці
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Що значить депо 
для міста Щорса?

Правду кажучи, вже не пер-
ший рік у Щорсі періодично спа-
лахують суперечки щодо долі ло-
комотивного депо. Залізнични-
ки, ветерани галузі та й звичайні 
щорсівці доволі близько до серця 
беруть тему можливого закриття 
цього підприємства. Сталева ко-
лія, яка ділить місто навпіл, є ніби 
артерією, що поєднує минуле з су-
часністю, а багато хто пов’язує з 
нею надії якщо не на відродження, 
то хоча б на збереження Щорса. 
Дехто з наших земляків не вірив, 
що колись «нагорі» таки зважаться 
взятися за місцеве депо, але одна 
подія в січні 2014 року змусила 
всіх інакше поглянути на ситуацію.

Передовсім треба дещо повер-
нутися назад, у лютий 2013 року, 
коли керівник Південно-Західної 
залізниці О. Кривопішин письмово 
зобов’язав підпорядкований ке-
рівний склад усі накази про про-
ведення структурних змін, які пе-
редбачають зменшення штатних 
одиниць, готувати лише за його 
підписом. До того ж — за попере-
днім узгодженням з відповідними 
галузевими органами й після об-
говорення з профспілками. Тобто 
будь-яке скорочення забороняло-
ся робити раптово, а братися за 
нього дозволялося лише на під-
ставі підтвердженого позитивно-
го економічного ефекту. Цей до-
кумент заспокоїв щорських заліз-
ничників — як-не-як, а працюють 
вони добре, вміло, тож і в підпри-
ємства, певно, є майбутнє. Аж не 
так…

Тринадцятого січня 2014 року 
з Києва до депо надійшов «офіцій-
ний папір» за підписами заступни-
ка начальника ПЗЗ І. Антонюка і 

начальника галузевої служби ло-
комотивного господарства В. Лит-
виненка. (Щоправда, замість точ-
ного датування на ньому стояв чо-
мусь лише рік — 2013-ий). Помітка 
на 1-ій сторінці гласила: «Для неу-
хильного використання в роботі». А 
змістом «депеші» був перелік захо-
дів з реорганізації локомотивного 
депо Щорс і перетворення його на 
структурний підрозділ локомотив-
ного депо Конотоп (Сумська об-
ласть). При цьому було посилан-
ня на цільову програму рефор-
мування залізничного транспор-
ту. Про вказівку О.Кривопішина з 
кадрових питань, обговорення на 
профспілкових зборах, економіч-

не обґрунтування доцільності змін 
— ані слова. Далі — ще дивніше. 
У переліку заходів першим пунк-
том значилося: створити комісію 
з реорганізації… ще до 31 груд-
ня 2013 року, тобто фактично ви-
магалося зробити це «заднім чис-
лом». Пункт другий був узагалі як 
вирок для депо: до 28 лютого ор-
ганізувати зняття підприємства з 
обліку в органах влади і в єдиному 
державному реєстрі підприємств 
та організацій. А потім — і решта 
вимог: закрити рахунки в банках, 
забезпечити попередження ко-
лективу про зміни в організації ви-
робництва і праці, провести про-
цедуру вивільнення працівників, 
знищити до 31 березня печатку і 
штампи. Коли все написане стало 
відомо залізничникам, багато хто 
подумав: ось і приїхали…

Першою реакцією на невтіш-
ну перспективу стало звернен-
ня голови профкому М. Єрма-
ка до депутата Верховної Ради 
від виборчого округу № 207 
І.Рибакова. Відповідь від пар-
ламентаря прийшла 21 січня й 
була просякнута багатообіцяю-
чим оптимізмом: «Мною направ-
лені звернення Прем’єр-міністру, 
гендиректору Укрзалізниці… 
щодо збереження статусу ло-
комотивного депо Щорс… Вва-
жаю, що збереження… матиме 
позитивні наслідки… Допома-
гати людям… вважаю своїм го-
ловним обов’язком…». Декому 
опісля навіть здалося, що справа 
пішла на лад. Проте незабаром 
з’ясувалося, що обіцянки парла-
ментаря виїденого яйця не варті, 
або ціна їм — як і півкілограмо-
вому пакетику гречки. 

5 лютого до Щорса особисто 
прибув начальник служби локо-
мотивного господарства В. Лит-
виненко для того, аби зустрітися 
з колективом. На зборах він чіт-
ко констатував: реорганізація по-
при все відбудеться-таки протя-
гом першого кварталу 2014 року. 
Наразі лише ведеться обговорен-
ня деталей цього процесу. Спочат-
ку був намір перетворити депо на 
цех експлуатації й залишити пра-
цювати там близько сотні людей 
(з 218 нині працюючих). Однак з 
огляду на ряд факторів залізнич-
не керівництво зупинило свій ви-
бір на іншому варіанті: створити 
у Щорсі оборотне депо, підпоряд-

кувавши його Конотопу. При цьо-
му В. Литвиненко заявив, що ско-
рочення штатів передбачене міні-
мальне, так що хвилюватися не-
має підстав.

Реакція залізничників пора-
дувала б будь-яку нормальну лю-
дину: вони не схилили мовчки го-
лови й почали ставити конкретні 
запитання. Де економія від запро-
понованої реорганізації, чому не 
названі цифри? Кому не подоба-
ється робота депо у Щорсі, адже 
це підприємство не є збитковим? 
Чому реформування хочуть про-
вести за рахунок звільнень? По-

між виступаючих були й ті, які ґрун-
товно підготувалися до розмови, 
саме вони озвучили, що за офіцій-
ним визначенням колектив «обо-
ротного депо» складається з тро-
хи більш як двох десятків осіб. Ми-
моволі напрошувалося питання: 
а куди ж податися решті — май-
же двом сотням? Литвиненко на-
магався всіх заспокоїти: мовляв, 
якщо у вас будуть промислові за-
мовлення, то робочі місця збере-
жуться. Та чи повірив йому хтось? 
Більше того — нагадали: свого 
часу локомотивне депо отрима-
ло відповідний дозвіл на ремонт 
певних зразків залізничної техні-
ки. У разі юридичної ліквідації під-
приємства старі документи втра-
чають чинність, тобто щорсівці 
вже не зможуть розраховувати на 
нові замовлення і виконувати їх. 
Як бути в такій ситуації? Взагалі ж 
порожнім обіцянкам люди віри не 
ймуть, їм треба показати реаль-
ний документ, який би гарантував 
збереження штату того депо, де 
вони працюють. Нині ж такого до-
кумента нема. Разом з цим В. Лит-
виненко, говорячи про перспек-
тиви підприємства, таки визнав: 
він не може дати гарантії того, що 
буде з локомотивним депо у Щорсі 
через два роки або через п’ять. 
Він може говорити лише про най-
ближче майбутнє, тобто 2014 рік. 
Яким буде продовження цього 
процесу — невідомо…

Дещо згодом свою думку сто-
совно останніх подій висловив 
начальник локомотивного депо 
В.Зайончковський. Він запере-
чив наявність економічних під-
став для реорганізації підприєм-
ства. Колектив у Щорсі — про-

фесійний, здатний виконувати 
різні виробничі завдання. Підпо-
рядкування Конотопу матиме від-
верто сумнівні наслідки. Навряд 
чи хтось сторонній щиро дбати-
ме про те, аби завантажити щор-
ські цехи роботою. У депо пер-
шою може закритися столярка, 
потім дійде черга до ремонтників. 
І це — на додачу до гарантовано-
го скорочення бухгалтерії й ряду 
посад керівного складу. Дехто з 
«оптимізаторів» почав поширю-
вати інформацію, ніби колектив 
зменшиться лише на 6 штатних 
одиниць.

«Гаразд, — резюмував у роз-
мові В.Зайончковський. — Окрім 
мене, у депо є ще п’ять пенсіоне-
рів. Гадаю, ніхто з нас не запере-
чуватиме, аби завтра звільнитися 
й зробити таким чином економію 
для залізниці. Однак неодмінно з 
умовою: залишити нинішній ста-
тус депо у Щорсі. Хоча чи погодять-
ся на такий варіант ті, хто у столиці 
грає людськими долями?»

Окрема тема: що втратить міс-
цева громада від змін. Якщо на-
далі вважатиметься, що наші за-
лізничники формально працю-
ватимуть у Конотопському депо 
Сумської області, то куди сплачу-
ватимуться податки й соціальні 
платежі? Відповідь відома… Вар-
то нагадати, що міському бюдже-
ту від депо щомісяця надходить у 
середньому понад 140 тисяч гри-
вень, а відрахування до Пенсійно-
го фонду торік склали більш ніж чо-
тири мільйони. То кому стане «кра-
ще» від «реорганізації» — дуже ве-
лике запитання.

Принагідно слід сказати, що 
безумовну підтримку колекти-
ву локомотивного депо висловив 
міський голова Роман Зуб. Воно 
й зрозуміло: хіба можна уявити 
Щорс без депо, без традиційного 
укладу життя великої кількості лю-
дей, зрештою без того, що робить 
наш населений пункт містом? Та-
кож робітники вирішили зверну-
тися по допомогу в розв’язанні 
своїх проблем до депутата Вер-
ховної Ради О. Ляшка. Заради не-
допущення руйнації підприємства 
вони ладні стукати в будь-які две-
рі й хапатися за будь-яку соломин-
ку. І немає різниці, в кого які по-
літичні погляди, головне — отри-

мати конкретний результат. Уре-
шті мова йде про майбутнє майже 
кожного з працівників. Скажімо, 
ось є три брати Ткаченки, заліз-
ничники вже у третьому поколін-
ні. Ще їхній дід працював на заліз-
ниці, батько був робітником депо, 
а вони нині — слюсарі ремонтно-
го цеху. Усі на хорошому рахунку, 
з нагородами та заохоченнями від 
керівництва. В Олега — 14 років 
трудового стажу, в Михайла — 18, 
у Віктора — 19. Для них депо — це 
не просто місце роботи, це цілий 
світ — з друзями і можливостями 
самореалізації в житті. Вони не-
одноразово бували у відряджен-
нях до інших підприємств Укрза-
лізниці й без тіні сумніву ствер-
джують: у Щорсі працюють фахів-
ці не гірші, а подекуди й кращі, ніж 
деінде. Тож чому «нагорі» виникла 
ідея реорганізувати саме наше 
депо? Якщо почнеться скорочен-
ня — куди потім підеш? Хіба що на 
лісопилку, та й то — не факт. Втра-
тити роботу в депо — як далі без 
цього? 

Подібні думки висловив і сто-
ляр О. Корюківський. Він вже 14 
років на підприємстві. Замов-
лення виконував усілякі — виго-
товлення віконних рам для Дар-
ницького депо, виробництво ма-
теріалів для ремонту снігоочис-
ників та думпкарів. «Залізнична 
техніка дійсно складається пе-
реважно з металу, пластмаси та 
скла, але й без дерева вона не 
обійдеться. Хотілося б і далі пра-
цювати, адже досвід є і бажання 
— теж. Проте, як воно далі буде 
— невідомо».

До речі, так званий людський 
фактор реорганізації депо цими 
прикладами не обмежується. Не 
слід забувати, що потім за кож-
ною довідкою доведеться їхати в 
Конотоп, за 120 кілометрів, з пе-
ресадкою в Бахмачі. Зручно це чи 
ні? Питання риторичне… А стосов-
но запевнень окремих посадов-
ців, що майже нікого не звільнять, 
то чи так воно буде у дійсності? 
Адже тихе скорочення вже триває: 
у 2010 році працівників було 226, 
зараз — 218. Можна лише уявити, 
як пришвидшиться процес у разі 
зміни статусу депо. Бо приклади 
деяких інших місцевих залізнич-
них підрозділів промовисто свід-
чать: кількість робочих місць піс-
ля «нововведень» відчутно змен-
шилася.

Словом, не кращі часи чека-
ють залізничну галузь, принай-
мні у Щорсі — точно. Саме за та-
ких умов зростає важливість тако-
го поняття як солідарність. Спіль-
ний інтерес змусить людей і діяти 
спільно, усвідомити правильність 
старого прислів’я: «Разом ми — 
сила». А інакше через деякий час 
залишиться хіба що тужливо зга-
дувати: «Було колись депо, був ко-
лись Щорс».

Олег МІРОШНИЧЕНКО
http://schors.in.uа

«Північний вектор» 

Цей матеріал був знятий з 
публікації в щорській районній 
газеті «Промінь».

При попередній владі «покращення життя вже сьогодні» 
залізничники таки дочекалися…
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Бліц-інформ
Відлуння війни: 
730 снарядів 
неподалік дороги
730 артилерійських сна-

рядів калібром 45 мм та 8 
підривників часів Великої Ві-
тчизняної війни виявила гру-
па піротехніків 1 березня в лі-
совому масиві при виїзді з м. 
Ніжина на відстані 800 м від 
об’їзної автодороги Кіпті – Ні-
жин – Прилуки. Про це повідо-
мила Державна служба з над-
звичайних ситуацій. 

Того ж дня 500 одиниць ви-
бухонебезпечних предметів та 
8 підривників транспортовані 
спецавтомобілем у визначене 
місце за межами населеного 
пункту та о 16.45 знищені. Не-
безпечне місце взяли під охо-
рону співробітники міліції.

Після проведення необхід-
них робіт 3 березня група пі-
ротехніків аварійно-рятуваль-
ного загону спецпризначення 
УДСНС у Чернігівській області 
знищила решту снарядів. 

Обережно: 
шахраї 
і грабіжники
До чергової частини При-

луцького міського відділу вну-
трішніх справ звернулася 
75-річна жителька села Поди-
ще і повідомила, що її погра-
бували.

Спочатку по селу їздили чо-
ловіки, які продавали мед і за-
одно видивлялися, хто з міс-
цевих жителів є більш-менш 
платоспроможним. Потім у бу-
динок до місцевої жительки 
прийшов невідомий чоловік і 
назвався працівником органів 
соцзабезпечення. Він приніс із 
собою продуктовий набір, але 
сказав, що жіночка має розмі-
няти крупну купюру. Господиня 
пішла по гроші, а гість видив-
лявся, де лежать кошти. Коли 
жінка взяла в руки пакунок з 
готівкою, чоловік вихопив його 
і зник у невідомому напрямку.

Відкрито кримінальне про-
вадження за статтею «грабіж», 
міліція проводить комплекс 
оперативно-розшукових захо-
дів для затримання злочинця.

Ще раз нагадуємо кіль-
ка правил поведінки у поді-
бних ситуаціях, щоб не стати 
жертвою зловмисників:

 — якщо до вас завітали 
люди, які назвалися представ-
никами комунальних чи соці-
альних служб, обов’язково пе-
ревірте у них документи, в разі 
потреби передзвоніть до уста-
нови і поцікавтеся, чи дійсно 
така людина там працює; 

— якщо до вас підійшли на 
вулиці з пропозицією поворо-
жити чи зняти порчу, намагай-
теся якомога швидше відірва-
тися від нав’язливих добродіїв 
та піти геть;

— якщо відчепитися не 
вдається — покличте когось 
на допомогу, поява сторонньої 
людини відволіче увагу шахра-
їв, і це допоможе вам від них 
звільнитися;

— ні в якому разі не давай-
те незнайомцям своїх речей, 
грошей, коштовностей;

— не дозволяйте підозрі-
лим особам заходити до сво-
го помешкання, а якщо вони 
зайшли самовільно, зверніть-
ся по допомогу до сусідів, аби 
спровадити непроханих гостей 
із квартири.

СЗГ УМВС України 
в Чернігівській області

Спостережливі мислителі підмітили, що люд-
ство у своєму еволюційному розвитку пройшло 
кілька видів правління: від одноосібного до групо-
вого-представницького — парламентського.

А що ж далі? Далі час для прямої демократії на-
роду! Основа прямої демократії — місцеве само-
управління. Центральній владі при цьому делегу-
ються лише окремі загальнодержавні функції, ви-
рішувати які народ не компетентний, та це і немож-
ливо організаційно, технічно.

У світі вже є приклади проростання прямої де-
мократії у суспільстві: у Норвегії держава прониза-
на громадськими організаціями, як тіло кровонос-
ними судинами. 

За яких же умов настає можливість для реалі-
зації прямої демократії народу? Тоді, коли рівень 
самосвідомості — освіченості, самоповаги, рішу-
чості й відповідальності — пересічної людини пе-
ред суспільством досягне достатньої для цього ви-
соти. Бо, як говорив китайський філософ Ван Ямін, 
«справжнє знання є те, що проявляється у дії».

Так чого ж не вистачає у нашій самосвідомості?
Не вистачає, можливо, знання, що життя люди-

ни складається не тільки з паркана, будинка, стола 
і наїдків. Людська істота, за твердженням не тільки 
деяких духовних учень, а вже і за висновками пев-
ної частини науковців, складається не лише з види-
мого фізичного тіла, а й із кількох тонких, невиди-
мих звичайному оку тіл. Не вистачає усвідомлення, 
що все у Всесвіті поєднане одним енергоінформа-
ційним полем, котре і є творцем усього існуючого; 
що творчою силою у цьому полі є інформація, ідея; 

що основоположною ідеєю Центрального енергоін-
формаційного поля — Бога — є Любов. Любов до 
Бога, до ближнього, до себе…

Тут буде доречним згадати відомий вислів пред-
ставника французького просвітництва Дені Дідро 
(1713 – 1784): «Говоріть, скільки вам завгодно, про 
кращі форми правління, але ви нічого не доб’єтеся, 
поки не подолаєте ЖАДІБНІСТЬ і ЧЕСТОЛЮБСТВО».

В.А. Чумаченко у книзі «Шлях у невимовне» 
пише: «Розуміння змістовності тих шляхів, котрими 
йшли люди Знання в Україні, потребує висвітлення 
одного важливого боку людського життя. Ця сторо-
на торкається висоти тих чеснот, які виробляє той 
чи інший етнос протягом своєї багатовікової історії.

Чому в незруйнованому етносі так глибоко 
вшановуються чесність, духовна щирість, працьо-
витість та гідність? …Що є та правдивість, навіть 
тоді, коли це не в особистих інтересах? Який є у лю-
дини вищий інтерес у цьому?

Тим інтересом є слідування істині, тій Правді 
життя, що є самою основою буття і завжди існує 
в навколишньому світі, незважаючи ні на що («Бог 
в усьому» — один з головних принципів усіх релі-
гійних традицій світу). Звірення своїх дій з довко-
лишнім робить шлях людини в житті полишеним тих 
негараздів, які одразу ж чекають її вже на порозі 
дому, коли вона робить негідні вчинки.

…Тобто йдеться про те, що в основу українсько-
го етносу з прадавніх часів закладалася мета досяг-
нення мистецтва керування своєю долею. Творчість 
людей Знання в Україні, серед яких характерники 
Запорозької Січі займають чільне місце, сягала тої 

висоти пробудженого духу, коли людина опановува-
ла самі закони організації довколишнього світу».

Елітним духовним шаром України-Руси були, 
гадаю, не славетні князі з сотнями їх наложниць, 
а люди Знання, люди Прави: кріри — за княжої 
доби, козаки-характерники — за доби козаччини. 
Ці люди жили, діяли у руслі Правди життя. Чому ж 
кріри, вони ж — характерники, не відіграли потуж-
ної ролі у житті держави? Бо вони занадто випере-
дили у своєму духовному розвитку людність країни. 
Суспільство не було готовим сприйняти їх, і їх було 
дуже мало — одиниці…

У теперішні часи умови для існування, розвитку 
українства, людства в цілому змінилися на краще. 
Духовна інформація з езотеричної (таємної, при-
значеної тільки для посвячених) перетворилася на 
екзотеричну (доступну для всіх і для непосвячених) 
і чекає на своїх прихильників і подвижників.

Людина не має більш цінної властивості, ніж 
піднесений ідеал. Мета існування людини — пізна-
ти саму глибинну сутність життя і взяти якнайповні-
шу участь у цьому справжньому житті, тобто досяг-
ти достоїнства осмисленості свого існування. 

Отже, для відродження і тотального поповнен-
ня когорти людей Знання в Україні, для докорінної, 
радикальної зміни способу і якості нашого життя 
першим завданням є просвітництво, ще раз про-
світництво і труд, особистий приклад.

 
Олександр ШТАНЬ, 

член «Просвіти», 
м. Чернігів

Найяскравішими прикладами за-
хисників нашої Батьківщини були й бу-
дуть козаки — мужні, вільні, сильні вої-
ни. Це люди, які нехтували своїм життям 
заради свободи та добробуту України. 
На мою думку, слова «козак» і «патріот» 
— синоніми. 

Найвідомішим осередком патріо-
тизму в Україні була Запорозька Січ, 

але не менш відомим на Чернігівщині 
був Прилуцький козацький полк.

Коли в другій половині ХV — на по-
чатку XVI століття на території України 
сформувалося й розвинулося козацтво, 
у містах створювалися козацькі полки. 
На території Чернігівської області най-
відомішим був Прилуцький козацький 
полк з осередком у місті Прилуках. 

Звісно ж, полк мав свої символи 
— герб і прапор. Герб був наданий міс-
ту князями Вишневецькими, являв со-
бою блакитний щит, на якому зобра-
жена голова бика, проткнута кривою 
козацькою шаблею, що символізувало 
багатство краю, боротьбу й перемогу 
мешканців міста за свою незалежність 
і свободу. Прапор Прилук був зеленого 
кольору із зображенням Святого Геор-
гія на білому коні, що вражає списом 
поверженого змія й тримає в руці щит із 
гербом міста на ньому. Ці символи збе-
реглися й донині. 

Найвідоміший представник При-
луцького полку — славетний полковник 
Іван Шкурат-Мельниченко, який геро-
їчно загинув у знаменитій битві під Бе-
рестечком.

Свого часу полком командува-
ли такі відомі історичні постаті: за-
порозький ватажок Тиміш Носач, 
полум’яний патріот України Петро 
Дорошенко, кошовий Війська Запо-
різького Іван Щербина, безстраш-
ний Федір Мовчан, соратник і одно-
думець славетного гетьмана Укра-

їни Івана Мазепи полковник Дми-
тро Горленко. Кожен із них зробив 
свій невід’ємний внесок у розвиток 
і процвітання полку.

Минуло чотири століття з часів 
козацтва, а прилучани пам’ятають 
свою історію. На теренах міста пра-
цює декілька громадських органі-
зацій: Прилуцький козацький полк 
ім. Петра Конашевича-Сагайдач-
ного, курінь ім. Максима Криво-
носа та ще два окремих курені — 
ім. Івана Сірка й ім. Івана Богуна.

Як виявляється, козаки — це не 
лише вправні майстри зброї, а й поціно-
вувачі прекрасного. За кошти козаць-
ких полковників і гетьманів на терито-

рії Прилук були споруджені: полкова 
скарбниця (1714 р.), полкова Спаська 
церква (1720 р.), церква Святого Ми-
коли-Чудотворця (1720 р.), кам’яниця 
на розі вулиць Київської та Гімназичної 
біля гімназії №1. Ці пам’ятки козацтва 
можна вважати найкращими архітек-
турними ансамблями міста. 

Дійсно, у 18 столітті старовинні 
Прилуки прикрашали прекрас ні архі-
тектурні пам’ятки, які й нині милують 
око кожного й захоплюють майстерніс-
тю будівничих тієї пори.

А ще між словами «козак» та «справ-
жній чоловік» можна сміливо ставити 
знак рівності. Адже козак — це муж-
ній, сильний, вільний чоловік, вправний 
майстер зброї, яскравий приклад непо-
хитної віри в Бога, патріот Батьківщи-
ни. На мій погляд, таким і повинен бути 
справжній чоловік. А як думаєте ви?  

Катерина ДЕЙКУН,
студентка Прилуцького 

гуманітарно-педагогічного коледжу 
ім. І. Франка

Листи читачів нашої газети

У ЧОМУ НАША ПРОБЛЕМА? 

Прилуцький козацький полк
   Герб і прапор полку

Полкова скарбниця

Церква Миколи Чудотворця
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Дорогі чернігівці, брати і се-
стри!

Звертаємося до вас у важкий 
для Батьківщини час. За недовгу 
історію нашої молодої держави 
ми вперше зустрілися з бруталь-
ною і неприхованою загрозою 
прямої зовнішньої агресії.

Незалежність України, здо-
бута 1991 року, далася нам за-
надто легко. Можливо, тому за 
23 роки Україна не стала справ-
ді незалежною державою, а за-
лишалась уламком колишнього 
Радянського Союзу, зберігаючи 
старі, колоніальні за своїм при-
значенням органи влади і де-
формовані суспільні відносини. 
У політичній, економічній, куль-
турній та інформаційній сферах 
Україна продовжує бути залеж-
ною від Росії.

Ситуація кардинально змі-

нилася після падіння попере-
днього політичного режиму, який 
потонув у корупції та людино-
вбивстві. Сьогодні очевидно, 
що Україна здатна до оновлен-
ня і вже нікому не віддасть здо-
буту кров’ю свободу. Це реаль-
ний шанс для будівництва нової 
України — демократичної, за-
можної, сильної, де добре жити 
всім громадянам.

Однак влада Росії, очолюва-
на президентом Путіним, нама-
гається скористатися нинішньою 
складною ситуацією в Україні, 
поставити наш народ на коліна і 
відновити колишню Російську ім-
перію.

Чернігівщина перебуває на 
кордоні з Росією і Білоруссю, і ми 
завжди прагнули підтримувати 
добрі стосунки з нашими сусіда-
ми. Ми ніколи не думали, що пів-

нічний кордон області може ста-
ти лінією неспокою або, не дай 
Боже, лінією фронту.

Український народ і вся сві-
това спільнота засуджує агре-
сивні дії влади Росії. У нас не-
має жодного сумніву: путінська 
авантюра зазнає краху, і Украї-
на переможе. Свідченням цьо-
го є мужність і патріотизм укра-
їнських військовослужбовців 
армії та флоту, яку вони демон-
струють у ці дні в Криму. Та для 
повної перемоги потрібні націо-
нальна єдність і загальна мобі-
лізація всіх наявних людських, 
військових, економічних і — го-
ловне — духовних сил кожного 
з нас.

Тому закликаємо всіх гро-
мадян України, мешканців 
Чернігівської області згурту-
ватися разом, незалежно від 

політичних поглядів, мови спіл-
кування, релігійної приналеж-
ності, і зробити все можливе 
задля збереження і захисту 
рідної країни.

Серед тих, хто підписав Звер-
нення, зокрема: 

Ганна Арсенич-Баран
Олексій Биш
Жанна Боднарук
Любов Боднарук
Володимир Бойко
Сергій Бутко
Любов Веселова
Сергій Вовк
Надія Галковська
Тамара Демченко
Борис Дєдов
Борис Домоцький
Ірина Дорожкіна
Володимир Єрмак

Олександр Забарний 
Ігор Коцюбинський
Сергій Лаєвський
Сергій Леп’явко
Юлія Матросова
Віктор Молочко
Володимир Мороз
Сергій Павленко
Іван Пенський
Роман Покровський
Наталія Потапчук
Ірина Ральченко
Олександр Соломаха
Михайло Ткач
Анатолій Тютюнник
Сергій Черняков
 
Список відкритий для підпи-

сання
siverian@gmail.com
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Але Чинґіз-
хан дійсно був ви-

датною постаттю істо-
рії, він — національний ге-

рой Монголії. І там 2006 року 
гучно відсвяткували 800-річ-
чя проголошення Чинґіз-ха-
на каганом, тобто імперато-
ром Монгольської держави. 
До речі, це могли святкува-
ти принаймні ще в трьох ко-
лишніх імперіях, до яких при-
четний каган: Китаї, Персії і 
Росії. Він стягнув за десятки 
років боротьби дрібні розріз-
нені степові племена в єдину 
державу. Але далі відбувало-
ся щось неймовірне…

Почати з того, що саме 
ім’я — Чинґіз-хан — це, так 
би мовити, історичний псев-
донім. Його отримав Темучин, 
а це справжнє ім’я засновни-
ка імперії, в момент її засну-
вання від самих монголів, і 
означало воно — «Той, кому 
покровительствує небо». Та й 
назву «монголи», яку мало ра-
ніше одне з дрібних племен і 
яку Чинґіз-хан присвоїв усьо-
му своєму народу, зібраному 
ним з різношерстих степових 
племен, каган теж потракту-
вав як «Обрані богами».

Обраних швидко охопила 
незбагненна хвороба — шо-
вінізм. 

Жителів невеликої загу-
бленої всередині велетен-
ської Азії Монголії раптом 
охопила божевільна ідея, що 
вони дійсно богообрані й мо-
жуть, мають, повинні (!) заво-
ювати весь відомий їм світ.

Чинґіз-хан, цей блискучий 
державець і полководець, 
спершу повертає свої орди 
на Схід і в короткий час заво-
йовує велетенську Китайську 
імперію. Не в останню чергу 
завдяки слабкості останньої, 
цього велета на глиняних но-
гах. Далі було завоювання не 
менш великої імперії Серед-
ньої Азії — Хорезму. 

Завоювання кагана на-
гадували дії іншого видат-
ного державця і полковод-
ця — Олександра Македон-
ського, котрий за півтори 
тисячі років до цього утво-
рив з маленької загубленої 
на Балканах Македонії теж 
світову імперію. Різниця та, 
що Македонський, ішовши 
на нові землі, наприклад, 

велетенську Персію, оголо-
шував себе… рятівником 
тамтешнього населення від 
сваволі місцевої влади — 
відчуваєте паралелі з су-
часністю? І оте населення 
дуже швидко опинялося в 
новій імперії. А Чинґіз-хан 
не вдавався до цих реве-
рансів, просто йшов і загар-
бував, в ім’я маніакальної 
монгольської ідеї світового 
панування. 

У 1227 році Чинґіз-хан по-
мер. За його повелінням схід 
величезної імперії було від-
дано в управління старшо-

му синову Джучі, якого, втім, 
наймані вбивці вбили ще за 
життя кагана, нібито за велін-
ням самого батька. Але, коли 
підріс син Джучі — хан Бату, 
відомий у нас як Батий, він і 
очолив нове нашестя монго-
лів, на цей раз на Європу, на 
Захід, щоб завоювати все, 
«куди ступлять копита мон-
гольських коней», тобто «до 
останнього моря». 

Почали із завоювання у 
1237 – 1240 роках роздріб-
неної усобицями Київської 
Русі. Фінал цього — штурм і 
захоплення Києва 6 грудня 
1240 року. 

Далі був похід Батия на 
Європу, монгольські коні топ-
тали рівнини Польщі, Угор-
щини, Чехії. Лише знесилені 
маніакальною ідеєю, монго-
ли повернули назад, на Схід. 
Бату-хан осів на Поволжі, за-
снувавши по суті нову держа-
ву — Золоту Орду: номінально 
— у складі Монгольської ім-
перії, фактично — незалежну. 

Далі історія Московії — 
це частина історії Золотої 
Орди. 

У полоні міфів
Міф, що монголо-татар-

ське іго було у нас в Україні 
240 років. Стільки владу Орди 
визнавала Московія, у нас ця 
влада впала на століття ра-
ніше. Вже 1380 року основні 
землі колишньої Київської 
Русі увійшли до Великого 
князівства Литовського, яке 
саме набирало силу. Міф уза-
галі про якесь іго. Скоріше, 
це був протекторат монголів, 
Золотої Орди, над північно-
східною Руссю, центром якої 
спершу був Володимир. 

Великий міф — про якісь 

сприятливі умови для того, 
щоб маленьке містечко Мо-
сква (що не було засноване 
Юрієм Долгоруким — ще один 
міф, а постало на місці заво-
йованого ним поселення Куч-
ки) «збирало» руські землі в 
могутнє князівство. Якась 
особлива «віддаленість і за-
хованість у лісах Москви» — 
абсурд. Для монголів, які про-
йшли тисячі кілометрів Азі-
єю і Європою, які здобули в 
Хорезмі Самарканд з його 
100-тисячним гарнізоном і 
стінами завдовжки в 72 кі-
лометри, змести з лиця землі 
Москву не складало жодних 
проблем. Але вони, навпаки, 
зробили її вірним слугою з 
керування дрібними руськи-
ми князівствами. На чому Мо-
сква й постала. 

Новітня імперія 
ординців

Далі були століття стягу-
вання московськими князя-
ми, потім царями величезних 
територій. Учені, статистики 
давно підрахували, у скільки 

разів збільшилася територія 
Московії від 13-го до 20 сто-
ліття, на момент революції 
1917 року. 

Завжди дивувало: що та-
кого спільного мали числен-
ні народи цієї імперії — від 
мусульман-таджиків у горах 
Паміру до християн-протес-
тантів Естонії у Прибалтиці? 
Нічого, окрім одного: всі ці 
землі свого часу були стяг-
нуті, завойовані, загарбані 
Москвою. Навіть якщо це по-
давалося в упаковці «добро-
вільного» входження. Після 
падіння царизму 1917 року 
від імперії відпали Польща і 
Фінляндія. Оновленій на ру-

їнах царської комуністичній 
імперії було вже не під силу 
все втримати, та й міжнарод-
на ситуація склалася сприят-
ливо для Польщі й Фінляндії. 
Решту ж утримати вдалося, 
на довгі сім десятиліть. Мало 
того, доктрина «До останньо-
го моря», на яку і далі хворів 
Кремль, змушувала імперію 
лізти у всі боки планети. 

Дивовижні білборди 
з’явилися на наших вулицях 
ще кілька тижнів тому, за по-
передньої влади, а нова ж усе 
й одразу не оновить. На них 
— написи, що 2014 рік оголо-
шений в Україні «Роком учас-
ників воєн на території інших 
країн». Вдумаймося: про що 
мова? Не кажучи вже, що всі 
оті проведення «років» у не-
залежній Україні так тхнуть 
зашкарублою комуно-радян-
ською ідеологією. А тут ще й 
ось такий «рік». Абсурд. Та со-
ромитися треба цих ганебних 
воєн, а не відзначати «рік». 
Самі нещасні колишні учасни-
ки цих воєн, звісно, не винні, 
не в кожного вистачало муж-
ності відмовитися бути агре-
сором. Але ж це була агресія 

в десятки (!) чужих держав. На 
слуху лише Афганістан, але 
загалом було понад 40 кра-
їн, куди комуноімперія пха-
ла своє рило, прагнучи вста-
новити свої порядки, вчити 
планету, «як треба жити». Усе 
за тою ж ординською доктри-
ною «До останнього моря», 
все внаслідок тої ж хвороби 
— шизофренічний шовінізм. 

Що далі? 
Далі можна нагадати дум-

ку не когось іншого, як Карла 
Маркса, за заповідями якого 
створювалася й існувала по-
над 70 років ця імперія. Він 
якось заявив, що «народ, який 
пригноблює інші народи, сам 
стає рабом». Шкода цей не-
щасний російський народ, хоч 

хтось резонно скаже: сам ви-
нен. Основне питання залиша-
ється: на якій підставі такий-то 
народ носиться з маніакаль-
ною, хворою ідеєю — керува-
ти всіма народами, кого тільки 
зможеш загарбати? На якій? 
Хіба це якийсь унікальний на-
род? Так, цей народ створив 
велику літературу, загалом 
культуру. Так, створив видат-
ні речі в царині науки, техніки, 
загалом зробив вагомий вне-
сок у світову цивілізацію. Між 
іншим, за великої участі поне-
волених ним народів: довже-
лезним буде тут список внеску 
українців у досягнення імперії, 
від її створення до скону. Так, 
без України Російській імпе-
рії не бувати. Бо без України 
вона втрачає своє історичне 
коріння. Ну то й що? В історії 
є безліч прикладів, коли ко-
лишня колонія здіймалася над 
метрополією, яка у свою чер-
гу занепадала. Америка була 
колонією Англії. Зараз США 
— наймогутніша держава сві-
ту. То невже Англія має комп-
лексувати через це? Чому Ро-
сію має коробити, що ниніш-
ня її цитадель свого часу була 

далекими колоніальними пів-
нічно-східними землями Київ-
ської Русі? А Юрій Долгорукий 
був онуком Володимира Мо-
номаха. Але чи варто й нам, 
українцям, постійно вихваля-
тися цим? Так уже сталося, що 
Москва, часто на крові й кіст-
ках, здійнялася, а Київ зане-
пав. По суті, в нас не було дер-
жавності не 300, не 700, а до-
брі 900 років, після Володими-
ра Мономаха. Ми були в інших 
державах, і були поодинокі по-
риви до державності, швидко-
плинні квазідержави, чи то ко-
зацька, чи УНР. 

Нарешті тепер у нас влас-
на держава — Україна. І Крим 
— її частина. Беззаперечна. 
До Російської імперії Крим був 
загарбаний, як і все інше, по-
чинаючи з Тверського князів-
ства чи Новгородської респу-
бліки. Новітнім міфом є і «пода-
рунок» Криму Україні 60 років 
тому. Тоді, у 1954 році, Росія 
визнала повну нездатність 
відродити занедбаний Крим і 
«перекинула» це Україні. 

Хвороба шовінізму, зви-
чайно, небезпечна для навко-
лишніх країн. Смертельно не-
безпечна для самої хворої на 
шовінізм держави. Вже багато 
сказано про серйозну загрозу 
розпаду самої Росії, яка й далі 
є склеєною з уламків колиш-
ньої царської імперії. Мова і 
про далекий Схід, і про деякі 
автономії. Татарстан вже дав-
но майже не визнає Кремля. 
Позаторік тут відзначали 460-у 
річницю знищення Москові-
єю під орудою Івана Грозного 
Казанського царства. Патріо-
ти Татарстану ніколи не визна-
вали «входження» до Московії 
і вважають Казань уже п’яте 
століття окупованою Росією. 
Так само, як, скажімо, краї-
ни Балтії ніколи не визнава-
ли входження до СРСР, а лише 
окупацію своїх країн 1939 
року, яка тривала півстоліття. 
У 1989 році прибалти не про-
голошували, а відновлювали 
свою незалежність. 

Але все сказане — то вже 
проблеми Росії. Головне — 
констатувати антилюдський 
діагноз — маніакальний шо-
вінізм. Діагноз країні і, на 
жаль, народові, якщо він буде 
триматися такої ідеології. 

Петро АНТОНЕНКО

Крим — це діагноз для Кремля: 
Росія хвора на шовінізм

Звернення інтелігенції Чернігівщини до земляків
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Влада нині — це недавня опозиція, 
а колишня влада в опозиції

Згідно з відновленою Конституцією за 
редакцією 2004 року у Верховній Раді Укра-
їни створена правляча коаліція депутат-
ських фракцій і груп. Назва її — «Європей-
ський вибір». Коаліцію сформували три до-
недавна опозиційні фракції — «Батьківщи-
на», «УДАР», «Свобода», а також депутатські 
групи «Економічний розвиток» і «Суверен-
на європейська Україна», до яких увійшли 
колишні позафракційні та депутати, що ви-
йшли із фракції регіоналів. 

На момент формування коаліції 27 лютого 
угоду про її створення підписали 250 народних 
депутатів, і їх кількість, напевно, зросте за ра-
хунок входження нових депутатів. 

Рекордне голосування 
за Прем’єра Арсенія Яценюка
27 лютого Верховна Рада України сфор-

мувала новий Кабінет Міністрів. Прем’єр-

міністром призначений Арсеній Яценюк з ре-
кордною для всіх років незалежності кількістю 
голосів, поданих при затвердженні глави уря-
ду, — 371. 

Також понад конституційну більшість на-
брало голосування щодо складу нового Кабмі-
ну — «за» голосував 331 депутат. 

До складу нового уряду на чолі з Арсенієм 
Яценюком увійшли:

перший-віце-прем’єр Віталій Ярема (від-
повідатиме за правоохоронний і силовий 
блок).

Віце-прем’єр — Олександр Сич.
Віце-прем’єр-міністр регіонального розвитку 

та ЖКГ — Володимир Гройсман.

Міністр юстиції — Павло Петренко.

Міністр фінансів — Олександр Шлапак.

Міністр економіки — Павло Шеремета.

Міністр освіти — Сергій Квіт.

Мінсоцполітики — Людмила Денисова.

Мінекології — Андрій Мохник.

Міністр культури — Євген Нищук.
Міністр Кабінету Міністрів — 

Остап Семерак.

Мінохоронздоров’я — Олег Мусій.
Міністр палива та енергетики — 

Юрій Продан.
Міністр молоді і спорту — 

Дмитро Булатов.
Міністр внутрішніх справ — 

Арсен Аваков.
Міністр аграрної політики — 

Ігор Швайка.
Міністр інфраструктури — 

Максим Бурбак.
За поданням в. о. обов’язків Президента 

України Олександра Турчинова Верховною Ра-
дою призначені: в. о. міністра оборони — Ігор 

Тенюх, в. о. міністра закордонних справ — Ан-

дрій Дещиця.
Верховна Рада схвалила програму уряду 

— «за» 294 голоси.

Санкції Європи: Австрія, 
Швейцарія, Ліхтенштейн 

накладають арешти на кошти 
посадовців колишнього режиму

Колишній Президент Віктор Янукович і 
його син Олександр очолили список 18 висо-
копосадовців, проти яких Австрія ввела санк-
ції. Повний список такий: Віктор Янукович, 
Олександр Янукович, Микола Азаров, Андрій 
Клюєв, Віталій Захарченко, Сергій Арбузов, 
Михайло Добкін, Геннадій Кернес, Олександр 
Клименко, Валерій Коряк (колишній керівник 
київської міліції), Олена Лукаш, Олександр По-
пов, Віктор Пшонка, Станіслав Шуляк (колиш-
ній командувач внутрішніх військ), Володимир 
Сівкович, Олександр Якименко, Юрій Іваню-
щенко, Едуард Ставицький.

Австрія заморожує банківські рахунки цих 
громадян України (якщо ці кошти будуть вияв-
лені в Австрії) на вимогу нової влади в Києві, 
про що оголосив міністр закордонних справ 
Австрії. Ці особи підозрюються у порушенні 
прав людини і корупції. 

Подібне рішення ухвалила влада Ліхтен-
штейну. Ця невелика країна була одним з улю-
блених місць вивезення українськими олігар-
хами своїх активів. Список осіб, активи яких 
будуть заморожені, подібний до австрійсько-
го і теж починається з Януковича та його сина 
Олександра. 

Схоже рішення ухвалила влада Швейцарії 
— країни, де олігархи дуже охоче ховали свої 
кошти. У списку — 20 прізвищ осіб, кошти яких 
будуть заморожені в разі виявлення їх у Швей-
царії. Порівняно з австрійським списком, де-
кого тут нема. Натомість додатково фігурують 
Раїса Богатирьова, Сергій Клюєв, Борис Ко-
лесников, Юрій Колобов, Микола Присяжнюк, 
Олександр Єфремов. 

Уряд Великої Британії заявив, що працює з 
партнерами по Євросоюзу щодо імплементації 
санкцій проти колишнього українського керів-
ництва. Про згоду застосувати санкції в разі 
ухвалення такого рішення на рівні Євросоюзу 
заявили Італія, Іспанія.

Оголошені в розшук 
за підозрою у вбивстві людей
«Генеральна прокуратура України вимагає 

від нових очільників Міністерства внутрішніх 
справ та Служби безпеки України негайно за-
тримати осіб, які причетні до масових убивств 
активістів у центрі міста Києва в період з 18 по 
22 лютого поточного року», — йдеться у повідо-
мленні відомства.

Серед осіб, які розшукуються за підозрою у 
масових убивствах, — Янукович і понад 20 по-
садовців його режиму. В тому числі колишні ке-
рівники і посадовці таких структур: СБУ — Олек-
сандр Якименко, МВС — Віталій Захарченко, 
заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ра-
тушняк, керівник спецпідрозділу «Беркут» Сер-
гій Кусюк, командувач внутрішніх військ МВС 
Станіслав Шуляк, Генеральний прокурор Віктор 
Пшонка, голова Адміністрації Президента  Ан-
дрій Клюєв, його заступник Андрій Портнов, мі-
ністр юстиції Олена Лукаш, керівник спец під-
розділу СБУ «Альфа» Олег Присяжний.

Генеральна прокуратура України заявила, 
що порушить питання про екстрадицію Віктора 
Януковича, коли буде офіційне підтвердження 
інформації про його перебування на території 
Росії.

Рада відправила у відставку 
Нацраду з питань телебачення 

і радіомовлення
Верховна Ради України відправила у від-

ставку склад Національної ради України з пи-
тань телебачення і радіомовлення. Таке рішен-
ня було ухвалено у п’ятницю на засіданні пар-
ламенту. За відставку Нацради проголосували 
242 депутати.

Основною аргументацією щодо необхід-
ності відправити Нацраду у відставку було не-
правдиве висвітлення подій під час Євромай-
дану та цензура з боку влади. Як заявили депу-
тати, Нацрада діяла за дзвінками з Адміністра-
ції Президента.

Парламент скасував 
чимало депутатських пільг

Верховна Рада ухвалила закон, яким ска-
совується низка пільг народних депутатів. «За» 
проголосував 301 депутат.

Зокрема скасовується виплата заробітної 
плати депутатам, які припинили виконання по-
вноважень, протягом одного року після цього, 
в окремих випадках — двох, а в окремих ви-
падках — до виходу на пенсію у розмірі 50%. 
Скасовані також: виплата двомісячної допо-
моги на оздоровлення під час відпустки, ви-
плата 12-місячних посадових окладів при ви-
ході на пенсію депутатів, безоплатне забезпе-
чення путівками під час відпусток, державне 
страхування за рахунок коштів із держбюдже-
ту, право депутата на безплатне користування 
всіма видами транспорту.

 

Уряд ввів жорстку економію 
для органів влади

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення 
зменшити кількість автомобілів, які обслуго-
вують центральні органи виконавчої влади та 
місцеві державні адміністрації. Про це йдеться 
в постанові, прийнятій 1 березня. 

У повідомленні уряду говориться: «У цент-
ральних органах виконавчої влади їх чисель-
ність зменшиться на 1132 одиниці, тобто на 
33,8%. У місцевих державних адміністраціях 
кількість автомобілів скоротиться на 373 оди-
ниці (на 15%). Цей автотранспорт реалізують 
протягом місяця на відкритих торгах під гро-
мадським контролем відповідно до законо-
давства». 

У Кабміні зазначили, що реалізація цієї по-
станови сприятиме економії бюджетних ко-
штів на утримання органів виконавчої влади 
та надходженню додаткових доходів до дер-
жавного бюджету.

Відповідно до рішення Кабінету Міністрів 
для органів влади вводиться заборона на 
придбання форменого одягу, автотранспор-
ту, мобільних телефонів, ноутбуків, проведен-
ня ремонтів, здійснення витрат на обслугову-

вання мобільних телефонів, оплату чартерних 
рейсів.

Без спеціального дозволу уряду заборо-
няється утворювати нові бюджетні установи, 
збільшувати чисельність працівників, запо-
внювати вакантні посади, видавати однора-
зові грошові винагороди держслужбовцям за 
сумлінну безперервну працю, здешевлювати 
вартість харчування для працівників. Встанов-
люється обмеження на здійснення відряджень 
за кордон, використання бюджетних коштів 
для проведення святкових заходів тощо.

Водночас передбачається проведення ін-
вентаризації державних резиденцій, держав-
них дач, будинків відпочинку, оздоровчих за-
кладів, які перебувають на балансі органів 
державної влади та інших державних органів, 
державних підприємств. За результатами цьо-
го Фонд державного майна повинен внести 
пропозиції щодо їх подальшого використання.

Також постанова встановлює обмеження 
щодо кількості заступників керівників органів 
виконавчої влади — міністрів, голів обласних і 
районних адміністрацій. 

Органам місцевого самоврядування та 
суб’єктам управління об’єктами державної 
власності рекомендовано вжити додаткових 
заходів щодо економного та раціонального ви-
користання державних коштів.

Бізнес підтримує нову владу
Представники  великого бізнесу, якому 

давно набрид економічний терор попередньо-
го режиму, не лише підтримали нову владу 
України, а й в цей складний для економіки час 
безпосередньо входять до її структур. Один з 
найбільших бізнесменів України Ігор Коломой-
ський погодився очолити  рідну Дніпропетров-
ську область, а  голова Індустріального сою-
зу Донбасу Сергій Тарута — Донецьку. Обох 
їх указом виконуючого обов’язки Президента 
України Олександра Турчинова призначено го-
ловами обласних державних адміністрацій від-
повідних областей. 

  Фото з Майдану Петра АНТОНЕНКА

ОНОВЛЕННЯ КРАЇНИ
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Україна і світ

Літопис Шевченкового дому
У Москві у видавництві «Домашня бібліотека» вийшла книга 

«Національний культурний центр України — Шевченків дім у Мо-
скві». Цей солідний, обсягом майже в 600 сторінок, щедро ілю-
стрований том підготовлений до друку Національним центром. 
Автори книги — генеральний директор Центру, доктор історич-
них наук, лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка 
Володимир Мельниченко та наукові співробітники Центру.

Ось що пише в передмові Володимир Мельниченко: «Назва 
цієї книги відображає саму суть історичного призначення Наці-
онального культурного центру України в Москві — бути справді 
Шевченковим домом у російській столиці, що пропагує україн-
ську мову, культуру, духовність українського народу. Книга ви-
йшла напередодні великого свята — 200-ї річниці від дня наро-
дження Тараса Шевченка і є нашим своєрідним звітом про твор-
чу роботу в перед’ювілейні роки».

Вміщено розповіді про масштабні проекти Національного 
центру, зокрема такі: «Діалог культур», «Україна театральна», «Ху-
дожні виставки», «Діаспора», а також розповідь про українську 
недільну школу. 

Рушник Великому Тарасу
У Російській Академії художеств, де Шевченко провів остан-

ні роки життя, Українська національно-культурна автономія 
Санкт-Петербурга за участі громадської організації «Українці 
Москви» провела акцію вишивання Рушника Великому Тарасу.

Благодійний фонд «Український рушник», який очолює Мико-
ла Степаненко, протягом 2013 – 2014 рр. проводить культур-
но-мистецьку громадську акцію «Обніміться ж, брати мої!». Ак-
ція проходить в Україні, Росії, Казахстані, в місцях, пов’язаних з 
життям і творчістю видатного Тараса, а також в інших країнах, де 
живуть українці. В основі акції — створення унікального виробу 
народного мистецтва — «Рушника Великому Тарасу». Розмір по-
лотна, на якому вишивається рушник, — 7 метрів. Обов’язковий 
елемент візерунка — фрагменти з поезій Шевченка: «Обніміть-
ся ж, брати мої! Молю вас, благаю!», «В своїй хаті своя й правда і 
сила, і воля», «Чужому научайтесь, і свого не цурайтесь».

На завершення акції передбачена передача «Рушника Ве-
ликому Тарасу» до Музею Шевченка в Каневі або Києві.

Росіяни аплодують 
українським пісням 
З ініціативи Карельської республіканської громадської орга-

нізації «Товариства української культури «Калина», за сприяння 
Міністерства культури Карелії, у приміщенні Центру національних 
культур і народної творчості відбувся міжнаціональний літератур-
но-музичний вечір, присвячений Міжнародному дню рідної мови 
«Наша мова калинова».

Голова правління «Калини» Світлана Рукавишникова запро-
понувала вшанувати пам’ять загиблих земляків-українців у Киє-
ві хвилиною мовчання. 

У вечорі взяли участь представники кількох національних то-
вариств Карелії. Виконували вірші українською, російською, бі-
лоруською мовами. 

На запрошення «Калини» приїхали солісти студії естрадно-
го вокалу «Альтернатива» із селища Пяльма Пудожського райо-
ну Олена Астратова, Валерія Мініна і Яна Коровіна, які виконали 
українські пісні. Глядачі дуже тепло сприйняли їх. Зі своїми висту-
пами юні артисти вже побували в містах Карелії — Пудожі, Мед-
вєжєгорську, Суоярві, Сортавала, Петрозаводську, а також у Нян-
домі й Каргополі Архангельської області, Витегрі Вологодської 
області, а ще в Санкт-Петербурзі й Москві.

На цьому вечорі студентка Петрозаводської консерваторії 
ім. Глазунова  Анна Шалаєва виконала арію з опери Миколи Ли-
сенка «Наталка-Полтавка», українські народні пісні. Анна — ро-
сіянка, але співала українською мовою як рідною. За це глядачі 
віддячили бурхливими оваціями. 

Солісти хору «Українська пісня» Тетяна Сібілєва, Людмила 
Агапкіна, Орест П’ятибрат, Валентин Рєзник, Олександр Остап-
чук виконали українські пісні. 

Зворушило до сліз, як після привітання вірменською мо-
вою, яке зробила керівник зразкового дитячого ансамблю «На-
їрі» Мері Сашаєвна, діти закружляли у своєму національному вір-
менському таночку. Солістка ансамблю «Наїрі» Седа Багдасарян 
співала вірменську пісню. 

Литовське товариство представило глядачам танцюваль-
ні номери. Керівник ансамблю Кястутіс Баранаускас прочитав 
вірш про Литву.

До 200-літнього ювілею Тараса Шевченка Чернігівська об-
ласна організація Національної спілки письменників України 
спільно з Чернігівською обласною універсальною науковою бі-
бліотекою імені В. Короленка готує унікальне подарункове ви-
дання — книгу «Чернігівська Шевченкіана», до якої увійдуть по-
етичні, прозові та публіцистичні твори чернігівських літерато-
рів, починаючи з 19 століття і до наших днів. Чернігівщина ще не 
мала видання, в якому б ці твори були зібрані так повно.

Письменник з міста Прилук Микола Турківський (він, до речі, 
у лавах обласної організації НСПУ від дня її заснування 1976 
року) щойно видав книгу-альбом під назвою «Тарас». У ній зі-
брав свої поезії та прозові твори, пов’язані з ім’ям Тараса Шев-
ченка, проілюстрував книгу власними скульптурними зобра-
женнями Кобзаря (за освітою Микола Турківський – скульптор) 
та графічними роботами, виконаними в різні роки. Така увага 
до особистості українського генія не випадкова, адже для Ми-
коли Турківського Великий Тарас протягом усього життєвого і 
творчого шляху був і залишається провідною зіркою.

Чернігівський поет і краєзнавець, член Національної спіл-
ки письменників Володимир Сапон підготував до друку книгу 
«Меди і полини історії», яка містить низку есе та оповідань про 
перебування Шевченка на Чернігівщині. Зокрема: «Наш отаман 
Гамалія» (про вченого Гамалію, похованого на Ічнянщині, завдя-
ки якому Тарас написав однойменну поему), «За гусара замо-

вимо слово» (про гусара-остерця, який їхав до Києва разом з 
Шевченком і був свідком його арешту), «П’ять днів у Ніжині» і 
«Тарасова Масляна» (перебування у Ніжині та Чернігові), «Шко-
да того барвіночка…» (про кохання до нашої землячки Ликери 
Полусмак), «Вічної пам’яті достойний князь…» (про Миколу Рєп-
ніна, похованого біля Прилук), «Коли нема кого любить…» (про 
портрет княгині К. Кейкуатової), «Така твоя доле, Тарасе…» (про 
перебування у Седневі та дружбу з юродивим Грицем Золотю-
сіньким) та інші. Якби не проблеми з фінансуванням обласної 
програми підтримки місцевого книговидання і книгорозповсю-
дження, книга вийшла б друком ще торік.

Крім видавничої діяльності, ми запланували протягом року 
проведення низки зустрічей-бесід про роль Великого Кобзаря у 
житті українців з учнями навчальних закладів, студентами, чи-
тачами бібліотек та організацію виступів перед громадськістю 
в рамках творчих поїздок по Шевченківських місцях області.

Також спілка готова взяти участь у заходах зі вшанування 
пам’яті Т. Г. Шевченка, запланованих державними, громадськи-
ми і просвітницькими організаціями.

Олена КОНЕЧНА,
голова Чернігівської обласної організації НСПУ

«Північний вектор»

«Реве та стогне» декламували 
1455 чернігівців — 

новий рекорд України

1455 осіб 6 березня одночасно декла-
мували вірш Тараса Шевченка «Реве та 
стогне Дніпр широкий» біля Чернігівського 
національного педагогічного університету 
імені Т. Шевченка.

За словами Олени Коваленко, пред-
ставника Національного реєстру рекор-
дів України, біля університету насправді 
знаходилось більше людей. Чернігівці обі-
йшли кіровоградців, де 500 людей одно-
часно декламували вірш Володимира Со-
сюри «Любіть Україну».

Сертифікат рекорду було передано до 
музею Шевченка, який того дня відкрили 
в університеті. 

У столиці Польщі 
Варшаві, неподалік 
центру міста і посоль-
ства України,  височіє 
красивий пам’ятник 
Тарасові Шевчен-
ку. Поет зображе-
ний тут зовсім юним, 
16-літнім,  яким він 
і  приїздив у Варша-
ву. Сквер, де стоїть 
пам’ятник, носить 
ім’я Шевченка. 

Фото 
Петра Антоненка

Виставка 
«Тарас Шевченко 

у колі чернігівських 
друзів»

У Чернігівському історичному му-
зеї імені В. Тарновського відкрилася 
виставка «Тарас Шевченко у колі чер-
нігівських друзів». 

Чернігівщині належить значна 
роль у житті та творчості Тараса Шев-
ченка. Тут він зустрів вірних і щирих 
друзів, шанувальників свого багато-
гранного таланту. 

Особливе місце в долі поета за-
ймає родина Тарновських, яка запо-
чаткувала Шевченкіану — безцінне 
зібрання реліквій: рукописів, живо-
писних творів, малярського знаряд-
дя, особистих речей Тараса. Зібран-
ня стало складовою частиною ко-
лекції, яку Василь Тарновський-мо-
лодший подарував чернігівському 
земству для створення музею укра-
їнських старожитностей, відкритого 
у 1902 році.

З оригінальних експонатів, що 
залишилися після вилучення свого 
часу Шевченкіани з нашого музею, 
— два автографи поета: на «Кобза-
реві», подарованому Григорію Честа-
хівському, та в альбомі «Качанівка»;  
медальйон із зображенням Тараса 
Григоровича, створений за ескізом 
В. Тарновського для хреста на могилі 
поета в Каневі; бронзове погруддя, 
відлите в Італії. Всі ці реліквії пред-
ставлені на виставці.

Дружні стосунки склалися у Шев-
ченка із братами Лазаревськими. 
Вони першими надали допомогу по-
ету на засланні, піклувалися про ньо-
го після відбуття солдатчини. Олек-
сандр Лазаревський клопотався про 
перепоховання поета в Україні, су-
проводжував його в останню путь. 

Щирі відносини поет підтриму-
вав з подружжям Кулішів. Серед ма-
теріалів архіву Пантелеймона Куліша 
є документи, які стосуються Т. Шев-
ченка, малюнки, в тому числі портре-
ти Тараса Григоровича, що експону-
ються. Через усе життя проніс шану 
до Т. Шевченка поет-романтик Віктор 
Забіла. Великими шанувальниками 
таланту Кобзаря були представни-
ки старовинного козацько-старшин-
ського роду Андрій та Ілля Лизогуби. 
Вони неодноразово приймали мит-
ця у своєму мальовничому маєтку в 
Седневі, де згодом було встановлено 
один з перших в Україні пам’ятників 
Т. Шевченку.

На виставці експонується аль-
бом Надії Жданович, започаткова-
ний нею 1844 року під впливом зу-
стрічі з Т. Шевченком в Яготині. Тут 
залишили автографи Варвара Рєп-
ніна, Віктор Забіла, сестри Олексан-
дра та Глафіра Псьол.

Представники чернігівського 
кола Шевченка цілком відповідають 
його вислову про друзів, коли «…луч-
ше любить і робить, аніж писать і го-
ворить…».

Виставка працюватиме до 
кінця травня.

Виставка 
«Не вмирає душа наша, 

не вмирає воля»
У Чернігівському обласному худож-

ньому музеї імені Григорія Галагана з 
нагоди 200-річчя від дня народження 
Т.Шевченка відкрилася виставка живо-
пису, скульптури та графіки «Не вмирає 
душа наша, не вмирає воля». 

Представлені оригінальні офорти Та-
раса Шевченка «Судня рада» та «Старо-
сти», твори його сучасників і послідов-
ників: Костянтина Трутовського, Василя 
Штернберга, Андрія Маркевича, Коно-
на Юшкевича-Стаховського, Аполлона 
Мокрицького. А також відомих сучас-
них митців: Феодосія Гуменюка, Петра 
Басанця, Григорія Васягіна, чернігів-
ців Володимира Ємця та Анатолія Шкур-
ка. Відвідувачі зможуть ознайомитися зі 
скульптурними роботами, виконаними у 
техніках шамоту, дереворізьблення, мі-
дьогальваніки. 

Уперше експонуються твори худож-
ників Володимира Мацка «Седнівська 
церква», Василя Мешкова «Ревель», Ва-
силя Лопати «Останній промінь» та ін. 

Загалом на виставці представлено 
близько 50 експонатів, датованих 1839 
– 2007 роками.

«Образ 
Тараса Шевченка 

у творчості 
видатних художників»
У Національному архітектурно-істо-

ричному заповіднику «Чернігів старо-
давній» (на Валу, в приміщенні Колегіуму) 
вперше в Чернігові відкрилася виставка 
«Образ Тараса Шевченка у творчості ви-
датних художників» з фондів Національно-
го музею Т. Шевченка. Представлені ори-
гінали картин відомих українських та ро-
сійських художників ХІХ – ХХI ст., зокрема 
С. Васильківського, М. Глущенка, В. Гонта-
ріва, М. Дерегуса, І. Марчука, І. Тартаков-
ського, К. Трутовського, І. Рєпіна, О. Шу-
пляка, об’єднаних шевченківською тема-
тикою.

Виставка «Кобзарів» 
та інших видань Шевченка
У Чернігівському літературно-меморіальному му-

зеї-заповіднику М.Коцюбинського відбулося відкриття 
виставки творів Т.Шевченка різних років, у тому числі з 
особистих бібліотек. Експонується 29 видань, найстар-
ше з яких датоване 1876 роком (з фондів музею). 

Для експонування люб’язно надали книги пись-
менники: лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка 
Дмитро Іванов, Михась Ткач, Сергій Павленко, Володи-
мир Сапон, Олена Конечна, Ганна Арсенич-Баран, пе-
дагоги Ольга Гребницька, Тамара Андрійчук, народний 
художник України Володимир Ємець, заслужений лі-
кар України, активний просвітянин Сергій Богдан, жур-
налістка Любов Боднарук, музейний працівник Ольга 
Єрмоленко. Виставку прикрашають роботи Шевченкі-
ани народного художника України Анатолія Шкурка. 

Сергій Богдан поділився спогадами, як він малим 
хлопчиком під час війни читав «Кобзаря» сільським 
жінкам довгими зимовими вечорами. У виконанні теа-
тральної студії «Слово» Чернігівської школи № 20 про-
звучали поезії Т.Г.Шевченка. 

Виставка триватиме до 30 березня. До-
відки за тел.: 4-10-03. 

Чернігівські прототипи 
у творчості Кобзаря

Презентація електронної версії пе-
ресувної виставки «Чернігівські дороги 
Кобзаря» відбулася в Чернігівському іс-
торичному музеї імені В. Тарновського. 

Виставка складається з 16 планше-
тів з інформацією про перебування Та-
раса Шевченка у населених пунктах на-
шої області в її сучасних адміністратив-
них межах.

Три подорожі Тарас Григорович здій-
снив Чернігівщиною. Саме з нашим кра-
єм пов’язане його повернення в Україну 
1843 року, коли на запрошення Г.С. Тар-
новського він відвідав Качанівку і куди 
привіз свою знамениту картину «Кате-
рина».

Письменники Чернігівщини — 
до 200-літнього ювілею Тараса Шевченка
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Розрита могила 
Світе тихий, краю милий, 
Моя Україно, 
За що тебе сплюндровано, 
За що, мамо, гинеш? 
Чи ти рано до схід сонця 
Богу не молилась, 
Чи ти діточок непевних 
Звичаю не вчила? 
«Молилася, турбувалась, 
День і ніч не спала, 
Малих діток доглядала, 
Звичаю навчала. 
Виростали мої квіти, 
Мої добрі діти, 
Панувала і я колись 
На широкім світі, 
Панувала… Ой Богдане! 
Нерозумний сину! 
Подивись тепер на матір, 
На свою Вкраїну, 
Що, колишучи, співала 
Про свою недолю, 
Що, співаючи, ридала, 
Виглядала волю. 
Ой Богдане, Богданочку, 
Якби була знала, 
У колисці б задушила, 
Під серцем приспала. 
Степи мої запродані 
Жидові, німоті, 
Сини мої на чужині, 
На чужій роботі. 
Дніпро, брат мій, висихає, 
Мене покидає, 
І могили мої милі 
Москаль розриває... 
Нехай риє, розкопує, 
Не своє шукає, 
А тим часом перевертні 
Нехай підростають 
Та поможуть москалеві 
Господарювати, 
Та з матері полатану 
Сорочку знімати. 
Помагайте, недолюдки, 
Матір катувати». 
Начетверо розкопана, 
Розрита могила. 
Чого вони там шукали? 
Що там схоронили 
Старі батьки? Ех, якби-то, 
Якби-то найшли те, що там 

схоронили, 
Не плакали б діти, мати 

не журилась. 
9 октября 1843, 

Березань

* * * 
Чигрине, Чигрине, 
Все на світі гине, 
І святая твоя слава, 
Як пилина, лине 
За вітрами холодними, 
В хмарі пропадає. 
Над землею летять літа, 
Дніпро висихає, 
Розсипаються могили, 
Високі могили — 
Твоя слава... і про тебе, 
Старче малосилий, 
Ніхто й слова не промовить, 
Ніхто й не покаже, 
Де ти стояв? чого стояв? 
І на сміх не скаже!! 
За що ж боролись ми з ляхами? 
За що ж ми різались з ордами? 
За що скородили списами 
Московські ребра??.. засівали, 
І рудою поливали... 
І шаблями скородили. 
Що ж на ниві уродилось??!! 
Уродила рута... рута... 
Волі нашої отрута. 
А я, юродивий, на твоїх руїнах 
Марно сльози трачу; заснула 

Вкраїна, 
Бур'яном укрилась, цвіллю 

зацвіла, 
В калюжі, в болоті серце 

прогноїла 
І в дупло холодне гадюк 

напустила, 
А дітям надію в степу оддала. 
А надію... 

Вітер по полю розвіяв, 
Хвиля морем рознесла. 
Нехай же вітер все розносить 
На неокраєнім крилі. 
Нехай же серце плаче, просить 
Святої правди на землі. 
Чигрине, Чигрине, 
Мій друже єдиний, 
Проспав єси степи, ліси 
І всю Україну. 
Спи ж, повитий жидовою, 
Поки сонце встане, 
Поки тії недолітки 
Підростуть, гетьмани. 
Помолившись, і я б заснув... 
Так думи прокляті 
Рвуться душу запалити, 
Серце розірвати. 
Не рвіть, думи, не паліте! 
Може, верну знову 
Мою правду безталанну, 
Моє тихе слово. 
Може, викую я з його 
До старого плуга 
Новин леміш і чересло.— 
І в тяжкі упруги... 
Може, зорю переліг той, 
А на перелозі... 
Я посію мої сльози, 

Мої щирі сльози. 
Може, зійдуть і виростуть 
Ножі обоюдні, 
Розпанахають погане, 
Гниле серце, трудне, 
І вицідять сукровату, 
І наллють живої 
Козацької тії крові, 
Чистої, святої!!! 
Може... може... а меж тими 
Меж ножами рута 
І барвінок розів'ється — 
І слово забуте, 
Моє слово тихосумне, 
Богобоязливе, 
Згадається — і дівоче 
Серце боязливе 

Стрепенеться, як рибонька, 
І мене згадає... 
Слово моє, сльози мої, 
Раю ти мій, раю! 
Спи, Чигрине, нехай гинуть 
У ворога діти. 
Спи, гетьмане, поки встане 
Правда на сім світі. 

19 февраля 1844, 
Москва

* * * 
Заворожи мені, волхве, 
Друже сивоусий! 
Ти вже серце запечатав, 
А я ще боюся. 
Боюся ще погорілу 
Пустку руйнувати, 
Боюся ще, мій голубе, 
Серце поховати. 
Може, вернеться надія 
З тією водою 
Зцілющою й живущою, 
Дрібною сльозою — 
Може, вернеться з-за світа 
В пустку зимувати, 
Хоч всередині обілить 
Горілую хату. 
І витопить, і нагріє, 
І світло засвітить... 
Може, ще раз прокинуться 
Мої думи-діти. 
Може, ще раз помолюся, 
З дітками заплачу. 
Може, ще раз сонце правди 
Хоч крізь сон побачу... 
Стань же: братом, хоч одури. 
Скажи, що робити: 
Чи молитись, чи журитись, 
Чи тім'я розбити??! 

13 декабря 1844, 
С.-Петербург

* * *  
Не женися на багатій, 
Бо вижене з хати, 
Не женися на убогій, 
Бо не будеш спати. 
Оженись на вольній волі, 
На козацькій долі: 
Яка буде, така й буде, 
Чи гола, то й гола. 
Та ніхто не докучає 
І не розважає — 
Чого болить і де болить, 
Ніхто не питає. 
Удвох, кажуть, і плакати 
Мов легше неначе; 
Не потурай: легше плакать, 
Як ніхто не бачить. 

             4 октября 1845, 
              Миргород

* * * 
Стоїть в селі Суботові 
На горі високій 
Домовина України, 
Широка, глибока. 
Ото церков Богданова. 
Там-то він молився, 
Щоб москаль добром і лихом 
З козаком ділився. 
Мир душі твоїй, Богдане! 
Не так воно стало; 
Москалики, що заздріли, 
То все очухрали. 
Могили вже розривають 
Та грошей шукають, 
Льохи твої розкопують 
Та тебе ж і лають, 
Що й за труди не находять! 
Отак-то, Богдане! 
Занапастив єси вбогу 
Сироту Украйну! 
За те ж тобі така й дяка. 
Церков-домовину 
Нема кому полагодить!! 
На тій Україні, 
На тій самій, що з тобою 
Ляха задавила! 
Байстрюки Єкатерини 
Сараною сіли. 
Отаке-то, Зіновію, 
Олексіїв друже! 
Ти все оддав приятелям, 
А їм і байдуже. 
Кажуть, бачиш, що все то те 
Таки й було наше, 
Що вони тілько наймали 
Татарам на пашу 
Та полякам... Може, й справді! 
Нехай і так буде! 
Так сміються ж з України 
Стороннії люди! 
Не смійтеся, чужі люде! 
Церков-домовина 
Розвалиться... і з-під неї 
Встане Україна. 
І розвіє тьму неволі, 
Світ правди засвітить, 
І помоляться на волі 
Невольничі діти!.. 

        21 октября 1845, 
        Марьинское 

Холодний яр 

У всякого своє лихо, 
І в мене не тихо; 
Хоч не своє, позичене, 
А все-таки лихо. 
Нащо б, бачся, те згадувать, 
Що давно минуло, 
Будить бознає колишнє,— 
Добре, що заснуло. 
Хоч і Яр той; вже до його 
І стежки малої 
Не осталось; і здається, 
Що ніхто й ногою 
Не ступив там; а згадаєш, 
То була й дорога 
З монастиря Мотриного 
До Яру страшного. 

В Яру колись гайдамаки 
Табором стояли, 
Лагодили самопали, 
Ратища стругали. 
У Яр тойді сходилися, 
Мов із хреста зняті, 
Батько з сином і брат з братом 
Одностайне стати 
На ворога лукавого, 
На лютого ляха. 
Де ж ти дівся, в Яр глибокий 
Протоптаний шляху? 
Чи сам заріс темним лісом, 
Чи то засадили 
Нові кати? Щоб до тебе 
Люди не ходили 
На пораду: що їм діять 
З добрими панами, 
Людоїдами лихими, 
З новими ляхами? 
Не сховаєте! над Яром 
Залізняк витає 
І на Умань позирає, 
Ґонту виглядає. 
Не ховайте, не топчіте 
Святого закона, 
Не зовіте преподобним 
Лютого Нерона. 
Не славтеся царевою 
Святою войною. 
Бо ви й самі не знаєте, 
Що царики коять. 
А кричите, що несете 
І душу і шкуру 
За отечество!.. Єй-богу, 
Овеча натура; 
Дурний шию підставляє 
І не знає за що! 
Та ще й Ґонту зневажає, 
Ледаче ледащо! 
«Гайдамаки не воины — 
Розбойники, воры. 
Пятно в нашей истории...» 
Брешеш, людоморе! 
За святую правду-волю 
Розбойник не стане, 
Не розкує закований 
У ваші кайдани 
Народ темний, не заріже 
Лукавого сина, 
Не розіб'є живе серце 
За свою країну. 
Ви — розбойники неситі, 
Голодні ворони. 
По якому правдивому, 
Святому закону 
І землею, всім даною, 
І сердешним людом 
Торгуєте? Стережіться ж, 
Бо лихо вам буде, 
Тяжке лихо!.. Дуріть дітей 
І брата сліпого, 
Дуріть себе, чужих людей, 
Та не дуріть бога. 
Бо в день радості над вами 
Розпадеться кара. 
І повіє огонь новий 
З Холодного Яру. 

Вьюнища, 
17 декабря 1845

* * * 
Минають дні, минають ночі, 
Минає літо, шелестить 
Пожовкле листя, гаснуть очі, 
Заснули думи, серце спить, 
І все заснуло, і не знаю, 
Чи я живу, чи доживаю, 
Чи так по світу волочусь, 
Бо вже не плачу й не сміюсь… 
Доле, де ти! Доле, де ти? 
Нема ніякої, 
Коли доброї жаль, боже, 
То дай злої, злої! 
Не дай спати ходячому, 
Серцем замирати 
І гнилою колодою 
По світу валятись. 
А дай жити, серцем жити 
І людей любити, 
А коли ні… то проклинать 
І світ запалити! 
Страшно впасти у кайдани, 
Умирать в неволі, 
А ще гірше – спати, спати 
І спати на волі, 
І заснути навік-віки, 
І сліду не кинуть 
Ніякого, однаково, 
Чи жив, чи загинув! 
Доле, де ти, доле, де ти? 
Нема ніякої! 
Коли доброї жаль, боже, 
То дай злої! злої! 

21 декабря 1845, 
Вьюнища

Заповіт 
Як умру, то поховайте 
Мене на могилі, 
Серед степу широкого, 
На Вкраїні милій, 
Щоб лани широкополі, 
І Дніпро, і кручі 
Було видно, було чути, 
Як реве ревучий. 
Як понесе з України 
У синєє море 
Кров ворожу... отойді я 
І лани, і гори — 
Все покину і полину 
До самого бога 
Молитися... а до того 
Я не знаю бога. 
Поховайте та вставайте, 
Кайдани порвіте 
І вражою злою кров'ю 
Волю окропіте. 
І мене в сем'ї великій, 
В сем'ї вольній, новій, 
Не забудьте пом'янути 
Незлим тихим словом. 

25 декабря 1845, 
в Переяславі

 
    На ілюстраціях: фото 

поета; живописні роботи  
Т. Шевченка. 

«НА СТОРОЖІ КОЛО НИХ 
ПОСТАВЛЮ СЛОВО…»

Тарас ШЕВЧЕНКО
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«Разом з Кримом» 
і боргами — в Росію, 

де їх спишуть? 
Спікер Верховної Ради Криму 

Константинов винен українським 
банкам понад мільярд

Компанія «Консоль ЛТД» та інші фірми, 
пов’язані зі спікером Верховної Ради Кри-
му Володимиром Константиновим, забор-
гували банкам понад мільярд гривень. Про 
це стало відомо з матеріалів судових справ, 
розміщених в Єдиному реєстрі судових рі-
шень, пише «Тиждень.ua«.

Найбільше боргів у бізнесу Констан-
тинова перед українським державним 
«Укрексімбанком». 

17 лютого Госпсуд Криму розглянув по-
зов цього банку до компаній «Консоль ЛТД», 
«Інвестиційно-фінансової компанії Крим-
Фінанс» та ПП «Цар-Град-Строй».

Банк домагається від відповідачів стяг-
нення майна в сумі $5,28 мільона і 459,89 
мільйона гривень. Компанії Константинова 
позичали гроші у 2006-му та 2013 роках.

Одночасно «Укрексімбанк» виставив 
претензії компанії «Реал Естейт», яка є за-
сновником компанії «Консоль ЛТД». Банк 
через суд вимагає стягнути з фірми 575,54 
млн грн (включно з відсотками, пенею, 
штрафами тощо).

Претензії до фірм Володимира Констан-
тинова є і в інших банків.

Так «Промінвестбанк» веде судову тяж-
бу з компаніями «Консоль ЛТД», «Реал Ес-
тейт», Севастопольським заводом залізо-
бетонних виробів, україно-російським під-
приємством «Джеміет» і ТОВ «Гіпек» про 
стягнення 39,91 мільйонів гривень. Позо-
вні вимоги пов’язані з невиконанням умов 
кредитного договору десятирічної давності.

Ще один позов «Промінвестбанку» 
на суму 25,5 мільйона гривень до компа-
нії «Консоль ЛТД» та її партнерів – «Реал 
Естейт», «Джеміет», «Індустрія-Крим» — 
пов’язаний з претензіями за договором від 
2007 року.

Також суди з «Консоль ЛТД» та спорід-
неними структурами веде банк «Київська 
Русь».

Раніше депутат від «Батьківщини» Ан-
дрій Сенченко заявив, що Константинова 
Росія використовує як маріонетку, через 
те що фірма Константинова також отриму-
вала «дуже великі кредити» в російських 
«Ощадбанку» і «ВТБ-банку». «У Константи-
нова жахливе матеріальне становище, він 
банкрут і величезні гроші винен банкам», — 
розповів депутат. 

Листи читачів газети

Про сучасну ситуацію
Варварська путінська армія фактично 

окупувала Крим і простягає лапу на укра-
їнські землі. Діє гасло: «Там, де став чобіт 
московського солдата, земля наша». А це 
гасло націонал-шовіністичної імперії, ца-
рів, вождів, президентів, починаючи від 
Петра Першого до Путіна.

Нам, українцям, треба Заходові на-
стирливо пояснити, що Янукович і всі уря-
дові установи БУЛИ ОБСАДЖЕНІ АГЕНТУ-
РОЮ постокупаційної влади. Назва Украї-
на була їм рекламною для обману. Реально 
це п’ята колона Москви, яка замаскувала-
ся під прапором Партії регіонів, яка стави-
ла здійснення кремлівського плану — лік-
відація Української Унітарної Незалеж-
ної Держави. Всі міністерства, установи і 
Церква були обсаджені агентурою Москви.

Усунувши це урядування, треба при-
ступити до нормального керівництва. Ви-
никло багато проблем, бо ж не треба забу-
вати, що московська імперсько-НКВДист-
ська система залишила багато засекрече-
ної агентури, яка під плащиком «патріотів» 
буде нам робити різні саботажі та здійсню-
вати агентські дії.

Якщо західні країни, США не спромо-
жуться ОБОРОНИТИ УКРАЇНУ від Путін-
ської агресії, то вони матимуть подібність 
дії проти них, як Гітлер проти Чехословач-
чини, Хрущов — проти Угорщини, Путінську 
Чечню, Осетію, Абхазію, а в сьогоденні він 
прагне Україну ввести у стан Чечні.

Так само підкоривши Україну, Москов-
ська імперія мілітарно стає удвічі потужні-
шою, економічно сильнішою, тому загроза 
Заходові набагато збільшується.

Федір ГАБЕЛКО, 
Австралія

Жители Тверской области об-
ратились к президенту Россий-
ской Федерации Владимиру Пу-
тину с убедительной просьбой о 
введении к ним войск и присо-
единении к России, «посколь-
ку положение русскоговорящих 
жителей Верхневолжья намного 
хуже, чем в Крыму».

Об этом сообщает инфор-
мационный портал Твери eTver, 
разместивший это обращение.

«Дорогой Владимир Влади-
мирович! Вчера мы, жители Твер-
ской области, с горячим внима-
нием слушали Ваше интервью. 
Выражаем Вам глубокую под-
держку за неравнодушие и ре-
шимость помочь русскоговоря-
щему населению за пределами 
России. У нас, живущих на исто-
рической территории России, по-
сле Ваших слов впервые за мно-
гие годы тоже появилась надеж-
да. Мы, жители Тверской области, 
обращаемся к Вам как к защит-
нику русскоговорящего населе-
ния по всему миру. Обращаемся с 
убедительной просьбой о введе-
нии к нам войск и присоединении 
к России, поскольку положение 
русскоговорящих жителей Верх-
неволжья намного хуже, чем в 
Крыму», — сказано в обращении. 

«Во-первых, у нас намно-
го хуже климат. Восемь меся-
цев в году у нас сыро, темно и 
холодно. При этом в Тверской 
области почти весь декабрь 
электричества не было в сотнях 
населенных пунктов. Круглый 
год в сотнях тверских деревень 
электричество подаётся с боль-
шими перебоями. Многие линии 
электропередач у нас ремонтиро-
вали, ещё когда мы жили в РСФСР. 

После сильного ветра взрослые и 
детишки сутками сидят без света. 
Всенародного газового достоя-
ния — как у вас в России, в боль-
шинстве наших населённых пунк-
тов тоже нет. А там, куда газ про-
водят, он неподъёмен, и многие 
сельские жители для подключе-
ния газа берут кредиты. Шутка ли 
— заплатить около 40000 тысяч 
рублей за подключение газа при 
нашей нищете! Дрова на зиму в 
наших краях стоят около 15000 
– 20000 рублей. Введите к нам 
войска — они по крайней мере 
помогут заготовить дрова для 
наших пенсионеров! И возьмите 
нас в Россию!» — просят жители 
Тверской области.

«Тверичи вчера с интере-
сом узнали о том, что средние 
зарплаты у вас в России — 29 700 
рублей. А на Украине, как Вы ска-
зали, — около 11000. Счастливые 
россияне и украинцы! У нас в 
Тверской области около 400000 
человек живет на селе, и зарпла-
та у них — около 6000 – 8000 ру-
блей, при этом работы чаще все-
го нет, потому что работать не-
где. Надеемся, что скорое вве-
дение Верхневолжья в состав 
России поможет решить пробле-
му безработицы, особенно на 
селе», — надеются тверичи.

«Крымская казна пуста, и, 
вероятно, Россия будет её на-
полнять. Но и Тверская область 
скоро станет банкротом. Её дол-
ги уже превышают годовой бю-
джет. Пожалуйста, введите к нам 
российские войска, чтобы уро-
вень нашей жизни стал похож 
хотя бы на уровень жизни росси-
ян из некоторых регионов Север-
ного Кавказа», — говорится в об-
ращении.

Жители Тверской области 
отмечают, что они по большей 
части простодушны, позитивны 
и миролюбивы. Они не способны 
устраивать теракты. «Но они мо-
гут организовать тихую, много-
летнюю диверсию в своём стиле 
— молча вымирать в 200 км от 
Москвы. Общая численность на-
селения Тверской области за пе-
риод с 1990 по 2012 год сокра-
тилась на 328 тыс. человек, или 
19,7%. Численность молодёжи до 
16 лет уменьшилась с 351 тыс. че-
ловек до 182 тыс. человек — по-
чти вдвое. Трудоспособное насе-
ление сократилось на 120 тыс. 
человек (13,6%), людей пенси-
онного возраста стало меньше 
на 13,7%. И помимо этого у нас 
самая низкая рождаемость и 
сверхсмертность. И ещё одно из 
первых мест по количеству са-
моубийств среди трудоспособно-
го населения», — рассказывают 
россияне.

Они поведали Путину о 
мародёрстве в Верхневолжье, «как 
и на послемайданной Украине».

По их словам, дороги в Твер-
ской области хуже, чем после 
бомбёжек.

«У нас царит послевоенная 
разруха. Как гарант стабильнос-
ти и мира возьмите нас в Рос-
сию и помогите нам восстано-
вить народное хозяйство... Мы, 
русскоязычные жители Твер-
ской области, готовы помочь 
российской армии восстано-
вить на территории Тверской 
области конституционный по-
рядок и в помощь российским 
военным создать отряды твер-
ской самообороны для защиты 
Верхневолжья от мародёров, 
некомпетентных чиновников, 

нечестных полицейских. Мы 
готовы указать командирам 
спецподразделений российской 
армии основные места сборищ 
коррупционеров, жуликов и об-
манщиков Тверской области», — 
сказано в обращении.

«А после принятия нас в со-
став России и восстановления на 
территории Верхневолжья кон-
ституционного порядка и победы 
над разрухой россияне могли бы 
приезжать к нам отдыхать. Это 
недалеко, гораздо ближе Крыма. 
У нас красота: грибочки, ягод-
ки, рыбалка и охота. Если Рос-
сия даст нам умных, талантливых 
правителей, то из нашего края 
постепенно может вырасти на-
стоящая туристическая жемчу-
жина. Вы же не понаслышке зна-
ете, как у нас красиво — ваши 
предки родом из-под Твери, да 
буквально в прошлом году вы 
прилетали на Селигер. На маши-
не туда доехать, конечно, слож-
но, слишком плохие дороги, но на 
самолёте-амфибии — от России 
рукой подать. С ожиданием ско-
рого освобождения и единства 
с Россией, жители Тверской об-
ласти», — говорится в обраще-
нии жителей Тверской области к 
Путину.

«Главком»

Ця водночас дотепна й 
гірка публікація з’явилася 
на сайті старовинного ро-
сійського міста Твер як від-
повідь на ось цю публікацію 
чесного російського журна-
ліста з Вологди. Цитуємо її з 
коментарем українського ко-
леги. 

Залежно від виду та напрямку діяль-
ності бізнес останніми роками був зму-
шений віддавати на хабарі до 50% від 
своїх оборотів. Таку цифру оприлюднив за-
ступник голови Ради Федерації роботодав-
ців України Дмитро Олійник під час розши-
реного засідання роботодавців міста Києва. 
«Ми розуміємо, що саме підприємці часто є 
об’єктом вимагання хабарів з боку чиновни-
ків, але, коли бізнесмени відмовляться за-
довольняти неправомірні вимоги представ-
ників влади і вступати з ними в корупційну 
змову, корупція як соціальне зло в бізнесі і 
в державі загалом буде переможена», — на-
голосив Олійник.

За даними експертів роботодавців, тіль-
ки за основними корупційними напрямками 
з легального обороту до кишень чиновників 

виводилося понад 160 млрд гривень націо-
нальних багатств щороку, а значить суспіль-
ство і національна економіка позбавлялися 
необхідних ресурсів для розвитку.

А скільки підприємств в Україні взага-
лі щезло від надто «тісних» контактів із ко-
румпованими чиновниками — зауважують 
у ФРУ.

«Саме тому український бізнес виходить 
з антикорупційною ініціативою», — наголо-
шують у Федерації роботодавців України.

Як зазначається, ця ініціатива полягає в 
тому, що відтепер ФРУ буде проводити влас-
ні антикорупційні розслідування. ФРУ за-
проваджує так звану антикорупційну мапу 
України, на якій по регіонах та всіх органах 
державної і місцевої влади відстежуватиме 
прояви корупції, після чого бізнес готовий 

системно та публічно оприлюднювати всі 
виявлені корупційні схеми.

Крім того, Федерація роботодавців 
України, враховуючи цікавий міжнародний 
досвід, зокрема досвід об’єднань бізнесу ін-
ших країн, вже напрацювала конкретні до-
кументи і законодавчі ініціативи, які допо-
можуть ліквідувати та унеможливити в май-
бутньому виникнення корупційних схем в 
Україні. У ФРУ також готові поділитися цими 
документами з новим урядом, котрий, як 
сподіваються у Федерації, буде професій-
ним.

Як відомо, головою Федерації робото-
давців України є український бізнесмен 
Дмитро Фірташ.

«Українська правда»

Росія потонула у власних проблемах. 
Чи не тому агресії?

Росіяни вимагають від Путіна не лізти в чужі землі, 
а  зайнятися своєю обідраною Росією 

Роман Романенко, директор медиахолдин-
га из Вологды, написал на своей страничке в 
Facebook, что просит Путина ввести войска в 
Вологду. Привожу текст этого сообщения:

«Уважаемый Владимир Владимирович. Мы 
узнали, что вы хотите ввести войска в Крым, чтоб 
защитить права русскоязычного населения. В 
связи с этим у нас большая просьба — ввести вой-
ска в Вологодскую область. Мы здесь все сплошь 
русскоязычные, и наши права очень ущемляют-
ся. Наши больные не могут получить нужных 
им лекарств и лечения, уровень нашего обра-
зования падает с каждым годом, закрываются 
детские секции и кружки, сельское хозяйство 
практически уничтожено. Мы все очень страда-
ем. А оккупанты, захватившие власть при помо-
щи нечестных выборов, ничего НЕ делают для 

защиты населения. И тратят деньги на себя, на 
свой пиар, на свои кабинеты и загородные дома, 
на покупку квартир и авиачартеры. Мы будем 
вам очень благодарны и гарантируем, что ника-
кой партизанской войны против освободителей 
не будет. Да и международных санкций, навер-
няка, не последует. А ещё мы узнали, что вы со-
бираетесь потратить много денег, чтоб норма-
лизовать жизнь в Крыму. Стесняемся спросить: 
можно ли потратить эти деньги на нормализа-
цию жизни в Вологодской области? А то наша 
область в такой долговой яме, что ни на что де-
нег не хватает. А нам очень нужны мосты, до-
роги, спортивные сооружения, промышленные 
объекты, новые рабочие места... С уважением и 
надеждой на освобождение, русскоязычные жи-
тели Вологодской области».

Я горд тем, что с таким заявлением 
выступил мой сокурсник по военному учи-
лищу — уважаемый мною и любимый побра-
тим по оружию Роман Романенко. Большин-
ство российских журналистов льют грязь на 
Украину, перевирают события, происходящие 
в нашей стране. Я горд тем, что в этой обста-
новке ты, Роман, можешь позволить себе та-
кую роскошь: иметь своё собственное мне-
ние! Вдруг последуют репрессии, мы, твои 
сокурсники по военному училищу, ждём тебя 
в Киеве.

Александр Драников, 
генеральный директор 

ООО «Издательская группа «Наш продукт» 
                    Сайт «Багнет» 

Жители Тверской области просят Путина ввести к ним войска и взять в Россию

Россияне просят Путина ввести войска в Вологду

Система, в якій ми жили

Бізнес  розповів про масштаби корупції при Януковичі
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Міхал Жебровський та  Ізабелла Скорупко 
у фільмі «Вогнем і мечем».

Богуслав Лінда
Б о г у -

слав Лінда 
(п о л ь с ь к о ю 
— Boguslaw 
Linda; на-
р о д и в с я 
27.06.1952, 
Торунь, Поль-
ща) — поль-

ський актор і режисер. Випускник Кра-
ківської академії драматичного мисте-
цтва, співзасновник і викладач у Вар-
шавській кіношколі.

Закінчив Театральну школу в Кра-
кові 1974 року. З 1975 року — актор 
Старого театру в Кракові, потім пра-
цював у Вроцлавському польському 
театрі. З 1981 року — у варшавських 
театрах. Багато фільмів з його учас-
тю під час військового стану в Польщі 
були заборонені цензурою, і ім’я Лін-
ди надовго зникло з титрів польських 
картин. Перелом відбувся лише 1987 
року, коли зняли «з полиці» такі стріч-
ки, як «Випадок» К.Кесьлевського, 
«Мати королів» Я. Заорської, «Самотня 
жінка» А. Холланд, «Магнат» Ф. Байона.

У наступні роки актор активно 
знімався в Польщі, Угорщині, Данії. 
У багатьох фільмах Лінда грає в не-
рвовій, підкреслено «американській» 
манері негативні ролі гангстерів, по-
ліцейських, бізнесменів, людей само-
тніх, жорстоких, безжалісних, але, по 
суті кажучи, психологічно беззахис-
них. Виняток — лірична роль у карти-

ні «Тато» (1995). У 1987 році зняв ко-
роткометражний фільм «Кінець», а в 
1990-му — «Сейшели», у центрі якого 
— доля нового «втраченого покоління» 
в нинішній Польщі. Нашим глядачам 
Б.Лінда добре відомий за головною 
роллю у фільмі «Охоронець для донь-
ки» (1997). 

Був удостоєний зірки на Алеї Сла-
ви в рідному місті Торунь. Дружина — 
Лідія Попель, журналістка, редактор, 
фотограф, кіноактриса, фотомодель. 
Батько двох синів і дочки.

Фільмографія (деякі основні робо-
ти): 1981 — «Людина із заліза», «Само-
тня жінка», «Вільний стрілець». 1989 
– 1990 — «Декалог». 1999 — «Пан Та-
деуш». 2001 — «Камо грядеши». 2007 
— «Світлі блакитні вікна».  2011 — 
«Варшавська битва. 1920».

Поставив фільми: 1988 — «Koniec» 
(режисер і сценарист),1990 — 
«Seszele», 2000 — «Sezon na leszcza», 
2006 — «Світлі блакитні вікна». 

Агнєшка Влодарчик
( A g n i e s z k a 

W l o d a r c z y k ; 
13.12.1980 р., 
м.Славно) — 
польська актриса 
і співачка.

Свої перші 
кроки як актриса 
зробила в театрі 

Баффо у Варшаві. Її акторський де-
бют — польський варіант мюзиклу 
«Метро». У 1996 році була обрана для 

ролі Сари у фільмі «Охоронець для до-
чки» серед понад ста кандидаток.

Міхал Жебровський
(Michal Zebrowski; 17.06.1972 р., 

м.Варшава) — польський актор теа-
тру, телебачення, радіо і кіно. Міхал 
з дитинства мріяв про акторське ре-
месло. 1991 року вступив на актор-
ський факультет Державної вищої те-
атральної школи (тепер Театральна 
академія ім. А. Зельверовіча) у Вар-
шаві, яку закінчив 1995 року.

Його дебютом на сцені стала 
роль Джиммі Портера в п’єсі Джона 
Осборна «Озирнись у гніві» (1994) у 
постановці Маріуша Бенуа в Громад-
ському театрі ім. З.Хюбнера. Після 
цього грав у варшавських театрах: 
Ateneum ім. Стефана Ярача (з 1997), 
Національному (2004), Студії ім. Ста-
ніслава Ігнація Віткевича (2005), Но-
вій Празі (2006), Комедії (2007) та 
Великому (2007). 2002 року перебу-
вав на другому місці в голосуванні 
читачів газети «TeleRzeczpospolita» 
на звання найпопулярнішого актора, 
отримав нагороду Фридерика в кате-
горії «Альбом року — авторська/по-
етична пісня» за диск «Люблю, коли 
жінка» (2001), записаний з Ганною 
Марією Йопек, Касею Носівською і 
Касею Станкевич. 2004 року вийшла 
серія дисків «Почитай мені, тату», де 
Міхал Жебровський читає класику 
польської поезії для дітей. Знявся в 
біографічній військовій драмі Рома-
на Поланскі «Піаніст» 
(2002). Визнання крити-
ки, «Золоту качку», ста-
туетку Яньча Водника 
на Всепольському фес-
тивалі кіномистецтва 
«Провінціоналія», а та-
кож чергову номінацію 
на «Орла» приніс йому 
образ 30-річного Вой-
цеха Вінклера у психо-
логічній драмі Магдале-
ни Пекож «Удари».  2007 
року зіграв роль геть-
мана Кібовськи в російському філь-
мі «1612».

20 червня 2009 року в Татрах, 
недалеко від свого будинку, обвін-
чався з Олександрою Адамчик. 30 
березня 2010 р. у них народився син.

З березня 2010-го є співзаснов-
ником і директором (разом з Є.Корін) 
варшавського театру «Шостий по-
верх».

Українському глядачеві добре 
відомий за фільмом Яна Гоффмана 
«Вогнем і мечем», за романом Нобе-
лівського лауреата Генріка Сенкеви-
ча, де зіграв одну з головних ролей 
— шляхтича Яна Скшетуського. Се-
ред інших найвідоміших кіноробіт — 
«Слава і хвала», «Пан Тадеуш», «Коли 
Сонце було Богом», «Варшавська бит-
ва. 1920», «Дорога в порожнечу» (Ро-
сія, Україна, 2012 р.), «Таємниця Вес-
терплатте». 

Ізабелла Скорупко
(Izabella Scorupco, 4.06.1970 р., 

м.Білосток). Коли їй був усього рік, 
батьки розлучилися, і дочка залиши-
лася з матір’ю. У 1978 році вони пе-
реїхали до Стокгольма. Ізабелла по-
чала свою акторську кар’єру 1988 
року, коли шведський режисер Стаф-
фан Хілдебранд запросив її на роль 
у фільмі «Ніхто так не любить, як ми». 
На початку 1990-х Ізабелла спробу-
вала себе як співачка, випустивши 
альбом, який став золотим у Швеції.

З 1996 по 1998 рр. Ізабелла 
була одружена з польським хоке-
їстом, гравцем NHL Маріушем Чер-
кавскі. У вересні 1997 року в них 
народилася дочка Юлія. 30 січня 
2003 р. Ізабелла вийшла заміж за 
американця Джеффрі Реймонда. 

24 липня 2003 р. у них народився 
син Яків.

Нашим глядачам відома за од-
нією з головних ролей — шляхтянки 
Гелени у фільмі «Вогнем і мечем».

Павел  Делонг
( P a w e l 

D e l a g , 
29.04.1970 р., 
м.Краків). У 
1993 році за-
кінчив Вищу 
т е а т р а л ь -
ну школу ім. 
Л.Скольського 
в Кракові. З 
1993 року — 
на театральній 

сцені. Грав у театрах Варшави, Кельце, 
Вроцлава. Дебютував у фільмі Стівена 
Спілберга «Список Шиндлера» (1993).

Павел Делонг — один з найпопу-
лярніших польських акторів нового по-
коління в Росії та країнах СНД. Актив-
но знімається в Росії, Білорусі, Франції. 
Має сина Павла (народився 1993 року).

Найбільш помітна кіноробота — го-
ловна роль патриція Вініція у фільмі Єжи 
Кавалеровича «Камо грядеши» (2001) 
за романом Генріка Сенкевича.

Магдалена Мельцаж 
(Magdalena 

M i e l c a r z ; 
3 . 0 3 . 1 9 7 8 , 
м.Варшава) — 
польська актри-
са і модель. По-
стійно мешкає в 
Нью-Йорку, США.

У 1997 
році закінчила 

Jaroslaw Dabrowski High School у Вар-
шаві й на рік пізніше почала навчання 
на факультеті журналістики і політич-
них наук у Варшавському університеті.

Дебютувала як акторка 1989 
року в дитячому міні-серіалі 
«Paziowie», граючи королеву Ядвігу. 
Кількома роками пізніше її ім’я зга-
дується у зв’язку з молодіжним ан-
самблем «Gaweda». Деякий час про-
працювала фотомоделлю в агент-
стві «Модлі Плюс», а потім — у Схід-
ному модельному агентстві. 

Знімалася в Європі з Венсаном 
Пересом, Пенелопою Крус і Даніе-
лем Отеєм. Зіграла одну з головних 
ролей у фільмі Єжи Кавалерови-
ча «Камо грядеши» (2001). Зіграла 
доньку воєводи у російському філь-
мі «Тарас Бульба», який вийшов на 
екрани 2009 року.

Перемишль — чарівне 
старовинне місто на Схо-
ді Польщі, всього за кіль-
ка кілометрів від кордону з 
Україною, з Львівською об-
ластю. Місту тисяча років, 
воно має багато пам’яток 
історії. Тут велика україн-
ська громада, діє кілька 
українських навчальних 
закладів, церков. 

Вже понад 10 ро-
ків у місті працює  уні-
верситет — Державна 
Вища  Східноєвропей-
ська Школа, польською — 
Panstwowa Wyzsza Szkola 
Wschodnioeuropejska w 
Przemyslu.

Одною з цілей  ство-
рення цього найбільш 
східного університету 
Польщі тут, на прикор-
донні, є зміцнення поль-
сько-українських науко-
вих контактів. Заклад має 
угоди про співпрацю з ря-
дом університетів Украї-
ни. А ще охоче запрошує 
на навчання українських 
юнаків і дівчат.  З близь-
ко тисячі студентів універ-
ситету сто — це студенти з 
України.

На 11-ти факультетах 
закладу можна здобути 

найрізноманітніші сучасні 
професії. Серед них —  між-
народні відносини, соціо-
логія, політологія, історія, 
механотроніка, інженерія 
середовища, польська, ан-
глійська і українська філо-
логія. Випускники отриму-
ють диплом європейсько-
го зразка, який дає можли-
вість працювати у країнах 
Євросоюзу. Випускники 
української філології зна-
ходять роботу  як вчителі в 
українських школах  Поль-
щі,  перекладачі на мит-

ниці, в спільному поль-
сько-українському бізнесі, 
який розвивається дедалі 
швидше. 

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

Навчання в універси-
теті платне, втім, як нині  і 
в більшості вузів України.  
Але існують стипендії для 
студентів. Є  гарний сучас-
ний гуртожиток. А для сту-
дентів з України, які ма-
ють Карту поляка (вона ви-
дається тим, хто має в ро-

доводі польське коріння), 
встановлено суттєві піль-
ги: навчання для них без-
коштовне, а стипендія зна-
чно підвищена. 

У вільний від навчан-
ня час на студентів чекає 
захоплююче дозвілля:  ту-
ристичні мандрівки по  
польському Прикарпаттю, 
спорт, культурно-мистець-
кі акції.

Отож, якщо вас заціка-
вило навчання в сусідній 
з нами країні Євросоюзу, 
звертайтеся до Державної 
вищої східноєвропейської 
школи — університету Пе-
ремишля. 

Ось поштова адреса 
університету:

PWSW, ul. Tymona 
Terleckiego,  6, 37-700 
Przemysl, POLSKA.

 (Писати слід польською, 
український переклад: 
вул. Тимона Терлецько-
го,  6,  37-700, Перемишль, 
Польща).  Тел. (з кодами 
Польщі і Перемишля):  48-
16-73-55-100, факс 48-
16-73-55-101. Електрон-
на адреса: rektorat@
pwsw.pl.  Детальнішу ін-
формацію можна отрима-
ти, написавши на адресу: 
studiujwpolsce@pwsw.pl.  Ін-
тернет-сторінка університе-
ту: www.pwsw.ue 

ЗІРКИ ПОЛЬСЬКОГО КІНОЗІРКИ ПОЛЬСЬКОГО КІНО
Свого часу на радянських екранах були дуже популярні поль-

ські фільми, в тому числі режисерів, які здобули потім світову сла-
ву: Єжи Гоффман, Анджей Вайда, Єжи Кавалерович. Досить на-
звати такі фільми, як «Попіл і діамант», «Лялька», «Панночки з Віл-
ково», «Березняк», «Ва-банк». Відповідно, добре знаними були і 
польські актори: Беата Тишкевич, Єва Шикульська, Збігнев Ци-
бульський, Даніель Ольбрихський, Єжи Штур, Ольгерд Лукаше-
вич. Останні два зіграли в дуже популярному свого часу фільмі 
«Секс-місія», який у СРСР йшов під більш цнотливою назвою — 
«Нові амазонки». А Єжи Штур блискуче зіграв головну роль у відо-
мій комедії «Дежа вю». Популярним був і телефільм «Чотири соба-
ки і пес» з кінозіркою Станіславом Мікульським. 

Нові часи, нові імена. Представимо популярних акторів Поль-
щі нового покоління. З них лише Богуслав Лінда старшого віку, ре-
шта — молодші, але теж дуже популярні в Польщі й загалом у Єв-
ропі. Знають їх і наші глядачі, проте за небагатьма відомими у нас 
фільмами. 

Польський університет Перемишля запрошує  студентів з України

Один з  корпусів університету розташований у 
старовинному палаці Любомирських ХVІІІ століття.

Фото Петра Антоненка. 

Українські і польські студенти.

Вища освіта у Польщі 
«українізовується»

Станом на 2013 рік у 
Польщі найбільше навчається 
українців (майже 9,8 тисячі). У 
польських вищих навчальних 
закладах з 2005 року уп’ятеро 
(до 10 тисяч) збільшилася 
кількість студентів з України.

За кількістю студентів з 
України Польща випередила 
Німеччину і стала другим піс-
ля Росії напрямом, куди укра-
їнці приїжджають навчатися. 
Станом на 2013 рік у Польщі 
найбільше навчається укра-
їнців (майже 9,8 тис.), білору-
сів (близько 3,4 тис.), а також 
норвежців (1,5 тис.), іспанців 
(1,3 тис.) та шведів (1,1 тис.).

Іноземні студенти як на-
прям навчання найчасті-
ше обирають медицину (по-
над 30%), економіку та бізнес 
(25%), а також соціальні (16%) 
та технічні дисципліни (13%). 
Загалом у Польщі на сьогод-
ні навчається понад 29 тисяч 
іноземних студентів із 142 
країн світу, що на 17% більше, 
ніж торік. Ця група становить 
1,74% від загальної кількос-
ті студентів у Польщі. Поки що 
цей відсоток значно менший 
не лише ніж у США чи країнах 
Західної Європи, а й у сусід-
ніх Чехії, Словаччині чи Латвії, 
Литві й Естонії.

      Світ планети. Польща
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«Шифровка», яка наказувала знищити 1256 людей. 
Таких документів Сталін та його опричники підписали тисячі.

Примара інтернаціоналізму. 
«Народы Украины в «особой папке» Сталина»

Що читаємо? Книгу відомо-
го російського історика Миколи Бу-
гая «Народы Украины в «особой 
папке» Сталина» (Москва, видав-
ництво «Наука», 2006).

Після зливи інформацій і тек-
стів про Голодомор важливо зафік-
сувати у свідомості й інші численні 
репресивні акції НКВС, які мали чіт-
ку «національну» прив’язку. Моно-
графію присвячено акціям як проти 
українців, так і німців, поляків, євре-
їв, греків, кримських татар, вірменів 
та інших національних меншин Укра-
їнської РСР.

Що цікавого? Більшовики й 
зокрема перший секретар ЦК това-
риш Сталін вважали себе крупними 
фахівцями з національної пробле-
матики. Крутили вони тими етноса-
ми, як хотіли.

Промовистий факт. У 1926 році 
під час перепису в анкетах було за-
фіксовано 194 назви народів Радян-
ського Союзу. Через тринадцять ро-
ків їх залишилося… 62! Решту «роз-
кидали» по інших національностях. 
За часів хрущовської відлиги інтер-
націоналістський пасок було трохи 
ослаблено, і їх стало 123.

За тим таки першим радянським 
переписом в УРСР жили понад 38 
млн людей, а в 1939-му — орієнтов-
но 28 млн. Різниця — мінус десять 
мільйонів, а попереду була ще й ві-
йна…

«В 1930 – 1950-е годы выход 
из трудных проблем урегулиро-
вания национально-политичес-
ких конфликтов Сталин усматривал 
именно в депортациях, «в погре-
бении действующих внутренних и 
потенциальных врагов социализма 
в земле или в глубоком тылу» (теза 
в лапках належить досліднику Б. Ку-
рашвілі).

Уперше в радянських докумен-
тах пропозиція виселити представ-
ників певного етносу звучить 1923 
року. Тоді товариші делегати партій-
ної конференції Примор’я постано-
вили виселити за межі краю всіх ко-
рейців як «авантюристов и мошен-
ников».

І справді, незабаром 700 – 800 
корейців-робітників депортували із 
Сахаліну до Японії. Почин більшови-
ків підхопили японські мілітаристи, 
виселивши за роки Другої світової 
війни з рідних земель 444 тисячі ко-
рейців.

Узагалі за перші десятиліття ра-
дянської влади близько 60 етносів 
відчули, що таке примусове пересе-
лення. Якщо у випадку із кримськи-
ми татарами влада сформулювала 
нехай брехливе, але пояснення мо-
тивів і, головне, колективної «вини»-
відповідальності, то для греків по-
шкодували кількох рядків чорнил. Їх 
виселили без обвинувачення, про-
сто так.

Перші більшовицькі репресії за 
національною ознакою можна від-
нести до 1918 року, коли за зброй-
ний спротив було депортовано в по-
вному складі населення двох коза-
чих станиць з Терської області, що на 
Північному Кавказі. Землі висланих 
було обіцяно чеченцям та інгушам. 
У 1919 – 1920 рр. подібні акції були 
влаштовані також на Кубані та Дону.

Сталін, ще будучи наркомом у 
справах національностей, в одній зі 
своїх робіт сформулював цей метод 
як спосіб «ослабления обострявших-
ся межнациональных отношений, 
достижения стабилизации обста-
новки в том или ином отличавшемся 

напряжённостью многонациональ-
ном регионе страны».

В іншому місці секретар ЦК, не 
криючись, розмірковував про необ-
хідність «розвантаження» Тбілісі від 
вірменського населення, але при 
тому наголошував, що мала б збе-
рігатися «видимость интернациона-
лизма».

Кінець 1920-х — шалений тиск 
на селянство по всьому Союзу. Лу-
ною котиться вал селянських по-
встань, тільки взимку 1930-го їх 
було понад 2200. Роком раніше кіль-
кість убитих селянських активістів і 
партійців сягнула фантастичної циф-
ри — 10 тисяч!

У лютому 1930 р. доповідь 
ОГПУ, підготовлена на підставі уря-
дових розпоряджень, містить вимо-
гу «массового переселения (в пер-
вую очередь из районов сплошной 
коллективизации и пограничной 
полосы) наиболее богатых каза-
ков… и их семейств в отдалённые 
северные районы Союза ССР с 
конфискацией их имущества». Вже 
протягом ближчого часу клімат на 
сибірський змінили 30 тисяч кур-
кулів. За етнічним походженням — 
німці, росіяни, українці, поляки, бі-
лоруси…

Загалом у 1930 – 1931 рр. було 
депортовано 380 тисяч родин, біль-
ше 1,8 млн селян. Зокрема, з тери-

торії України — 277465 осіб. Зага-
лом на початок Великої Вітчизня-
ної війни на спецпоселенні перебу-
вали понад 930 тисяч куркулів, на 
1945 р. їх залишилося понад 600 
тисяч.

У 1937 – 1938 рр. було зааре-
штовано майже 268 тисяч громадян. 
Російський дослідник історії України 
цього періоду Андрій Марчуков, до 
слова, подає відомості, що росіян 
України в цей період було репресо-
вано більше, ніж українців (називає 
цифру у 192 тисячі).

Серед перших етнічних спіль-
нот, які відчули на собі увагу крем-

лівських «інтернаціоналістів», стали 
радянські поляки та німці. Ще 1936 
року Рада Міністрів СРСР ухвалила 
постанову «О выселении из УССР и 
хозяйственном устройстве в Кара-
гандинской области Казахской ССР» 
15 тисяч домогосподарств (понад 45 
тисяч осіб), члени яких, на біду, меш-
кали у 800-метровій зоні уздовж ра-
дянсько-польського кордону. Істо-
рик Віктор Земсков вважає, що на-
справді під роздачу потрапили 69 
тисяч осіб.

1937-го нарком держбезпе-
ки Микола Єжов підписав наказ, 
який вимагав «разгромить польские 
шпионско-диверсионные и повстан-
ческие группы». 1938-го — постано-
ва ЦК ВКП(б) про продовження роз-
грому «шпигунів» і «терористів» се-
ред поляків, латишів, німців, естон-
ців, фінів, греків тощо.

Після приєднання Західної Укра-
їни та Західної Білорусії до СРСР на-
прикінці 1939 року ухвалюється 
окреме рішення щодо репресій сто-
совно так званих «осадників», яких 
НКВС розглядало як «остатки воен-
но-политической агентуры польско-
го правительства».

Проведення операції проходи-
ло «под благовидным предлогом, не 
под нимая шума и не расшифровывая 
целей». У шести західноукраїнських 
областях нарахували 13354 осад-

ники і понад 70 тисяч членів їхніх ро-
дин, а також понад 14 тисяч лісни-
ків та їхніх близьких. В акції з їхньо-
го виселення було задіяно 40 тисяч 
представників найгуманнішої у світі 
влади, червоноармійців, міліціоне-
рів, співробітників безпеки.

За два роки між «золотим верес-
нем»  і «вероломным нападением не-
мецко-фашистских захватчиков» із 
приєднаних Сталіним територій було 
виселено понад 177 тисяч осіб, зо-
крема й утікачів з окупованих на-
цистами територій. Абсолютна біль-
шість — поляки (96593 особи) та єв-
реї (59031). Також українці (9334), 

білоруси (9084) та інші.
2 березня 1940 р. Рада Народ-

них Комісарів СРСР ухвалила «сов-
секретное» рішення про виселен-
ня із заходу України та Білорусії всіх 
«неблагонадійних»: фабрикантів, по-
міщиків, куркулів, торгівців, домо-
власників, жандармів, офіцерів, 
кримінальників і… повій.

Через кілька днів настала чер-
га родичів представників польської 
влади, військових, поліцейських 
тощо, яких тримали в тюрмах. За 
цим етапували на схід, здебільшого у 
Казахстан, майже 27 тисяч обивате-
лів. І знову більшість з них — поляки 
(майже 18 тисяч), українців — 6321.

Що вже казати, якщо з дитячих 
будинків нових територій були вилу-
чені 639 дітей і також спрямовані до 
Сибіру й Середньої Азії.

Умови, в яких опинялися меш-
канці Галичини, Волині та Поліс-
ся, були жахливими. До двох метрів 
житлоплощі на одну людину — у ба-
раках та непристосованих примі-
щеннях, антисанітарія, епідемії, від-
сутність шкіл для дітей, роботи для 
дорослих. Понад 12,3 тисячі людей 
померли в дорозі чи загинули в міс-
цях спецпоселення, не переживши 
першої зими.

Особливо цинічно обійшлися з 
тими, хто відреагував на пропози-
цію повернутися на території, які 
увійшли до зони інтересів Великоні-
меччини. Їх обрахували (під вигля-
дом видачі паспортів!) і відправили 
«годувати білих ведмедів» у Мурман-
ську область, на Алтай, у Карелію. З 
території Української РСР депорту-
вали 45 тисяч наївних…

Тільки під час німецько-ра-
дянської війни поляки і громадяни 
Польщі були амністовані. Бо СРСР 
встановив відносини з польським 
еміграційним урядом і дозволив ге-
нералам Андерсу та Берлінгу фор-
мувати свої армії, відтак разом із 
вояками покинули межі країни і чле-
ни родин.

Місця поселення депортованих 
визначалися спецслужбами — але 
обов’язково «не ближе 50 км от ма-
гистралей железных дорог и не бли-
же 100 км — от государственной 
границы».

На початку 1940-х було «еваку-
йовано» із Кримської області РРФСР 
50 тисяч німців. Ті, хто залишилися, 
були депортовані 1944-го разом із 
кримськими татарами, греками, вір-

менами, болгарами.
Вже на початку Великої Вітчиз-

няної завантажили в ешелони 63 ти-
сячі німців Запорізької області, 41 
тисячу — зі Сталінської (Донецької), 
майже 13 тисяч — із Ворошилов-
градської (Луганської), 6 тисяч — з 
Одеської тощо. І вже після війни, у 
1946 – 1949 рр., коли жодної небез-
пеки німецька «п’ята колона» не ста-
новила, «органи» вивезли за Урал 
не менше 2,5 тис. німців із щойно 
«возз’єднаного» з УРСР Закарпаття.

У документах НКВС міститься ін-
формація про ліквідовані під час ві-
йни 7163 повстанські групи на тери-
торії всього Союзу, до складу яких 
входили понад 54 тисячі осіб. Звіс-
но, не всі вони мали визвольний, по-
літичний характер, деякі були чисто 
кримінальні, але цифра вражає.

Відзначимо й таке. Коли йде 
мова про те, що партія ще 1956 
року засудила практику депортації 
цілих народів, то варто пам’ятати, 
що останні зі сталінських жертв — 
кримські татари — почали поверта-
тися у Крим, але не додому, тільки че-
рез тридцять років! І то явочним по-
рядком, а не внаслідок розпорядчих 
дій влади.

Дотепер в Узбекистані, Казах-
стані мешкають доволі великі кон-
тингенти представників репресова-
них народів — передусім кримських 
татар, корейців, німців. Отже, ця 
сторінка геноцидної політики СРСР 
остаточно не перегорнута.

Фраза. У знаменитій доповіді 
ХХ з’їзду КПРС «О культе личности 
и его последствиях» перший секре-
тар Микита Хрущов сказав, і це за-
фіксовано у стенограмі: «Украинцы 
избежали этой участи [мова про 
поголовну депортацію] потому, что 
их слишком много и некуда было 
выслать. А то бы он [Сталін] и их 
выселил». 

Історикам є що дослідити: чи 
справді в архівах є докази такого 
наміру, чи Хрущов просто викорис-
тав ефектний полемічний прийом.

Вахтанг КІПІАНІ, 
журналіст, історик, 

головний редактор сайту 
«Історична правда» 

«Українська правда» — 
«Історична правда»

Один зі сталінських погромних документів. 
Зверніть увагу на чималий перелік етносів, 

представників яких пропонувалося «погромити»...
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Столиця 
князівства

На початку XI ст. розпо-
чався новий етап історії Черні-
гова. Після смерті  київського 
князя Володимира Хрестите-
ля його сини почали міжусоб-
ну боротьбу за владу на Русі. 
Київським правителем став 
Ярослав Володимирович, зго-
дом названий Мудрим. Однак 
йому кинув виклик молодший 
брат Мсти слав. Він був дріб-
ним удільним  князем у дале-
кій Тмутаракані на Дону, але 
1024 року рушив на Київ. Ки-
яни не прийняли його, тоді 
Мстислав зайняв Чернігів. 
Ярослав намагався вигнати 
брата, але в битві під Листви-
ном на північ від Чернігова 
Мстислав переміг.

Через кілька років вони 
помирилися і поділили Русь 
по Дніпру на дві частини. На 
правобережній Русі правив 
Ярослав, на лівобережжі — 
Мстислав. Таким чином, Чер-
нігів став центром великого 
князівства та одним із най-
важливіших політичних цен-
трів Русі. Перетворивши Чер-
нігів на столицю князівства, 
Мстислав Володимирович 
прищепив чернігівцям по-
чуття гордості й упевненос-
ті у своїх силах. Він намагав-
ся у всьому зрівняти Чернігів 
з Києвом. Суперництво двох 
князів-братів виявилося і в 
тому, що вони одночасно по-
чали будувати величні храми: 
Ярослав — Софійський собор 
у Києві, а Мстислав — Спась-
кий собор у Чернігові. Однак 
1034 року Мстислав перед-
часно номер, і Чернігів повер-
нувся під владу Києва. 

Після смерті Ярослава 
його сини знову ділять Русь. 
Чернігів дістався князю Свя-
тославу Ярославичу. Він пра-
вив у Чернігові понад два де-
сятиріччя, з 1054-го до 1076 
року, при цьому останні три 
роки був одночасно князем 
київським. Святослав про-
довжив справу попередни-
ка з розбудови міста. За його 
правління був добудований 
Спаський собор, і заснова-
ні два знамениті чернігівські 
монастирі.  Поява Єлецько-
го Успенського монастиря 
пов’язана з дивом, коли на 
ялині проявився образ Божої 
Матері. На цьому місці князь 
наказав спорудити величний 
Успенський собор. Свято слав 
також запросив до Чернігова 
вже відомого на той час мона-
ха Антонія, який вирив печери 
на Болдиних горах. Згодом 

над ним збудували Іллінську 
церкву, і так виник печерний 
Іллінський монастир, другий 
на Русі після Києво-Печер-
ського.  Святослав Ярославич 
прославився і війнами проти 
половців, які щойно з’явилися 
на кордонах Русі. 1068 року 
в битві на річці Альті полов-
ці розбили об’єднане військо 
князів і почали пустошити 
руські землі. У листопаді на 
Чернігів рушила 12-тисячна 
орда хана Шарукана. Святос-
лав мав під рукою лише 3 ти-
сячі воїнів, але  вийшов назу-
стріч до річки Снов. Незважа-
ючи на перевагу противника, 
чернігівці не злякалися. Свя-
тослав сказав: «Ударимо на 
них! Нам уже немає куди по-
дітися!»  Чернігівці кинулись 
в атаку, розгромили полов-
ців, а хана взяли в полон. Це 
була перша в історії перемога 
русичів над новим небезпеч-
ним степовим сусідом.  Свя-
тослав Ярославич став засно-
вником династії чернігівських 
князів, відомої під назвою 
Святославичів, або Святос-

лавичів-Ольговичів, яка пра-
вила в Чернігові понад двіс-
ті років. Представники цього 
роду належали до найвпливо-
віших правителів країни. Здо-
бути й утримати таке стано-
вище Святославичам вдало-
ся у виснажливій політичній 
боротьбі зі своїми основни-
ми політичними конкурента-
ми — Мономаховичами.  Піс-
ля смерті Святослава Черні-
гів потрапив до рук Володи-
мира Мономаха. Володимир 
разом з батьком, київським 

князем Всеволодом Яросла-
вичем, вигнав дітей Свято-
слава із Чернігова, одного з 
них убили, а Олега Святосла-
вича заслали до Візантії на 
острів Родос. Володимир пра-
вив у Чернігові шістнадцять 
років (1078 – 1094) і згодом 
згадував про них як про най-
кращі роки у своєму житті. Він 
розбудовував Чернігів, спо-
рудив на Дитинці один із хра-
мів і кам’яний терем, від яких 
збереглися лише фундамен-
ти. Мирні справи перерива-
лися частими війнами проти 
половців, які успішно вів Во-
лодимир.  Володимир був най-
ближчим помічником свого 
батька у державних справах і 
постійно їздив до нього в Київ. 
Очевидно, саме він обладнав 
дорогу від Чернігова до Киє-
ва, адже за необхідності до-
лав її протягом одного дня. На 
той час це була надзвичайно 
висока швидкість, яку мож-
на було подолати, лише пе-
ресідаючи з одного коня на 
іншого.  Цікаво, що інформа-
ція літопису про швидку їзду 

дорогою з Чернігова до Киє-
ва у часи Мономаха відбила-
ся у давньоруській билині про 
Івана Гостинного сина. Пев-
ною мірою вона є прообра-
зом відомої казки про Горбо-
коника, яка дійшла до нашого 
часу. Сюжет оповіді почина-
ється з бенкету у Володими-
ра в Києві, під час якого князь 
пропонує незвичне завдання. 
Він шукав молодця, який змо-
же на одному коні доїхати з 
Києва до Чернігова і поверну-
тися назад до обідньої служ-

би в церкві. Іншими словами, 
князь ставив умови, які було 
неможливо виконати. Однак 
знайшовся сміливець — мо-
лодий чернігівський боярин 
Іван Гостинний син. Він почу-
вав себе впевнено, тому що 
мав маленького коника, яко-
го ласкаво називав Боруш-
ком Кошлатим. Коник був не-
звичайним, здатним на будь-
які подвиги, та ще й добрим 
другом і порадником своєму 
господарю. Рано-вранці ви-
їхав Іван з Києва і вже на ран-
кову церковну службу прибув 
до Чернігова. Там йому на-
писали грамоту, що він дій-
сно побував у місті, а вже під 
обід Іван повернувся до Ки-
єва. Князь був присоромле-
ний.  На старості років Моно-
мах згадував про своє улю-
блене заняття — полювання 
в лісах поблизу Чернігова на 
ведмедів, диких коней, лосів, 
оленів, вепрів та іншу дичину. 
Своєрідним свідченням цьо-
го є золотий змійовик — ме-
дальйон Володимира, загу-
блений ним у лісі понад річ-

кою Білоус, а потім випадко-
во знайдений і збережений.  
Правління Володимира Моно-
маха в Чернігові було довгим 
і щасливим, однак його права 
на місто і Сіверську землю не 
визнавали діти Свято слава 
Ярославича. Втративши бать-
ківські землі, вони могли на-
завжди перетворитися на 
князів без престолів, вічних 
вигнанців або слуг сильніших 
князів. Та вони знайшли сили 
для продовження бороть-
би. Олег Святославич повер-
нувся з Візантії й 1094 року 
разом  із братами рушив на 
Чернігів і взяв його в обло-
гу. Справа закінчилась уго-
дою, за якою Володимир Мо-
номах покинув Чернігів.  Між-
усобна боротьба тривала ще 
кілька років, аж поки у 1097 
році князі зібралися на з’їзд у 
Любечі, де ухвалили рішення 
про поділ Русі поміж різними 
династіями.  Святославичам 
справедливо дістався Черні-
гів з усією Сіверською зем-
лею. Так вони повернули собі 
Чернігів і вже ніколи не посту-
палися ним жодному супер-
нику.  Чернігівським князем 
став Давид Святославич. За 
його правління в місті велося 
велике будівництво, зокрема 
споруджено Борисоглібський 
собор.  Наступниками Дави-
да на чернігівському престолі 
були понад десяток князів із 
династії Святославичів. Їхнє 
життя було сповнене полі-
тичної боротьби, найчастіше 
— проти Мономаховичів, але 

нерідко і поміж собою. 
Постійну загрозу Сівер-

ській землі становили полов-
ці, проти яких чернігівські 
князі виступали як поодинці, 
так і разом з київськими пра-
вителями. Водночас, оскільки 
половці були близькими сусі-
дами, з ними часто встанов-
лювали дружні, а іноді навіть 
родинні стосунки. Кілька чер-
нігівських князів були одру-
жені на доньках половець-
ких  ханів. Шлюбні стосунки 
чернігівських князів поширю-
вались і на європейських во-
лодарів — польських, угор-
ських, німецьких.

Кілька чернігівських кня-
зів займали київський пре-
стол і відігравали провід-
ну роль у політичному житті 
України-Русі. Найуспішнішим 
серед них у XII ст. слід визна-
ти Святослава Всеволодови-
ча, який з 1164 року правив 
у Чернігові, а в 1176 – 1194 
роках — у Києві, але не за-
бував про рідне місто. Він 
спорудив у Чернігові Михай-
лівську церкву і Благовіщен-
ський собор, які, на жаль, 
не збереглися до нашого 
часу. Святослав Всеволодо-
вич мав надзвичайний авто-
ритет не лише серед руських 
князів, а й серед іноземних 
володарів. Він став одним 
із персонажів знаменито-
го «Слова о полку Ігоревім». 
Цікаво, що головний герой 
«Слова» — Ігор Святославич 
— наприкінці  життя теж був 
чернігівським князем. 

Кілька представників 
чернігівської династії були 
визнані святими. Один із них, 
Микола Святоша, прославив-
ся тим, що відмовився від 
князівських почестей, став 
ченцем Києво-Печерського 
монастиря і  неодноразово 
мирив своїх родичів-князів 
під час численних конфліктів 
між ними.  Чернігівських кня-
зів без перебільшення мож-
на назвати творцями Черні-
гова. Вони створили політич-
ні умови для піднесення міс-
та і піклувалися про нього 
як про свою столицю. Тери-
торія Чернігівського князів-
ства, якщо брати її в найшир-
ших межах, сягала на заході 
Дніпра, а на сході — басейну 
Дону. Високий статус сприяв 
економічному й культурному 
розвитку Чернігова. Тут про-
живали князівські родини,  
бояри-дружинники, духовен-
ство, рядові воїни, числен-
ні ремісники й обслуга кня-
зів. Завдяки єпископській 
кафедрі та відомим монас-
тирям місто перетворилося 
на один із духовних центрів 

Русі.  Яскравим свідченням 
величі давньоруського Чер-
нігова є його монументальні 
споруди, що підкреслювали 
значення міста як столиці ве-
ликого князівства. Нині відо-
мо про існування в Чернігові 
до двадцяти давньоруських 
кам’яних споруд — храмів, те-
ремів і воріт. П’ять храмів ча-
сів Київської Русі збереглися 
до наших днів. Для міст Русі, 
які будувалися з дерева, такі 
обсяги кам’яного зодчества 
були значними. Основним бу-
дівельним матеріалом слу-
гувала давньоруська  цегла 
— плінфа. Про масштаби міс-
цевого будівництва свідчать 
знайдені великі печі для ви-
робництва плінфи.  Відповід-
но до збільшення населен-
ня відбувалось і невпинне 
розширення території міста. 
Місто складалося з Дитинця, 
Окольного града, Передгоро-
ддя і Посаду (Подолу). Дити-
нець займав площу сучасно-
го парку, який зберіг давню 
назву — Вал. На ньому стоя-
ли величні Спаський і Бори-
соглібський собори, які збе-
реглися  донині, а також Бла-
говіщенський собор понад 
Стрижнем і ще три кам’яні 
церкви.  Тут же були князів-
ські та єпископський двори. 
У літописі, зокрема, згадуєть-
ся Красний князівський двір. 
Окольний град простягався 
від Дитинця до Єлецького мо-
настиря на заході й до Стриж-
ня на сході, а на півночі сягав 
сучасних Красної площі та ву-
лиці Полуботка. На цій тери-
торії збереглася П’ятницька 
церква, збудована, очевидно, 
не князями, а купцями і ре-
місниками. Окольний град, як 
і Дитинець, оточував потуж-
ний вал, а на одному з виїздів 
з нього стояли великі  кам’яні 
ворота. Далі на північ і схід, 
аж до сучасних вулиць Щорса, 
Київської та П’яти кутів, роз-
кинулося просторе Передго-
роддя. Його частиною був По-
діл, розташований у заплаві 
Стрижня і Десни попід Валом і 
Єлецькими горами.  Загальна 
площа міста складала від 160 
до 250 гектарів. Існують під-
рахунки, що Дитинець займав 
територію близько 16 га, 
Окольний град — 40 га, Пе-
редгороддя — понад 120 га, 
а Поділ — до 50 га. Щодо чи-
сельності населення припус-
кають, що на початку XIII ст. 
у місті жило до 20 тисяч осіб. 
А це значить, що Чернігів був 
одним із найбільших міст 
не лише Русі, а й того-
часної Європи.  

Сергій Леп’явко

«КОРОТКА ІСТОРІЯ ЧЕРНІГОВА»

Спасо-Преображенський собор

Борисоглібський собор

Іллінська церква
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Сергій Леп’явко Календар всесвітньої історії
«КОРОТКА ІСТОРІЯ ЧЕРНІГОВА» 13 березня 

1881 — російського імператора Олександра II смертельно поранено на набережній Єка-
терининського каналу в Петербурзі бомбою, яку кинув народоволець Гнат Гриневицький. 
1961 — більше 1500 мешканців Куренівки в Києві загинули після прориву дамби й зато-
плення району потужним селевим потоком із відходів виробництва Петровських цегляних 
заводів.

14 березня 
1879 — народився Альберт Ейнштейн, видатний німецький фізик, автор теорії відносності. 
1891 — народився Амвросій Бучма, український радянський актор театру і кіно, режисер 
і педагог.
1984 — Київський міський суд засудив за обвинуваченням в українському націоналізмі та 
антирадянській діяльності Валерія Марченка, українського письменника й журналіста. Це 
була друга судимість дисидента Марченка. Йому дали 10 років особливого режиму та 5 ро-
ків заслання. Через півроку Марченко помер у тюремній лікарні в Ленінграді.
1990 — позачерговий III з’їзд народних депутатів СРСР обрав Михайла Горбачова прези-
дентом Радянського Союзу. Із Конституції СРСР виключена стаття 6 про керівну і спряму-
вальну роль КПРС. 

15 березня 
44 до н. е. — під час засідання сенату вбили римського імператора Гая Юлія Цезаря.
1892 — у США винахідник  Джесс  Рено запатентував ескалатор. 
1917 — імператор Микола II зрікся престолу на користь брата, великого князя Михайла 
Олександровича. Однак той відмовився прийняти корону. У Росії сформували Тимчасовий 
уряд на чолі з князем Георгієм Львовим.

16 березня 
1664 — поляки розстріляли колишнього українського гетьмана Івана Виговського.
1882 — народилася Христя (Христина) Алчевська, українська письменниця й педагог.
1884 — народився Олександр Бєляєв, російський радянський письменник-фантаст.
1960 — у Нью-Йорку представлено перший автомобіль на сонячних батареях.

17 березня 
1847 — народився Федір Вовк, український антрополог, археолог, етнограф. 
1856 — народився Михайло Врубель, російський художник, що жив і творив у Києві.
1874 — народився Августин Волошин, український громадський і політичний діяч, свяще-
ник, президент Карпатської України (1939), перед тим — прем’єр-міністр (із 1938 р.). Помер 
у Лефортівській в’язниці в Москві 1945 р. Герой України (2002).
1917 — у Києві на Володимирській, 42, у приміщенні українського клубу «Родина», з ініціа-
тиви Товариства українських поступовців за участю українських політичних партій, військо-
виків, робітників, духовенства, кооператорів, студентства, громадських і культурних орга-
нізацій оголошено про утворення Української Центральної Ради. Головою обрано Михайла 
Грушевського. Згодом УЦР стане парламентом незалежної України.
1937 — у СРСР ухвалили закон, що позбавив селян свободи пересування.

18 березня 
1584 — смерть Івана IV Грозного. Влада перейшла до його третього сина Федора I. 
1596 — король Сигизмунд III переніс столицю Польщі з Кракова у Варшаву. 
1874 — народився Микола Бердяєв, російський філософ. 
1931 — у США компанія «Schick» випустила у продаж першу електробритву.

19 березня 
1864 — народився Василь Липківський, український церковний діяч, перший митрополит 
Київський і всієї України відродженої у 1921 р. УАПЦ. Страчений у 1937 р. за присудом трій-
ки НКВС. 
1895 — народився Максим Рильський, український поет, перекладач.
1904 — народився Марко Вороний, український поет і перекладач.
Онук Вербицького, автора гімну «Ще не вмерла Україна».
Репресований і розстріляний на Соловках. 
1930 — народилася Ліна Костенко, українська письменниця.

20 березня 
1632 — народився Іван Мазепа, визначний український політичний, державний і громад-
ський діяч.

22 березня 
1842 — народився Микола Лисенко, український композитор, піаніст, диригент.
1895 — у Парижі Огюст і Луї Люм’єри провели демонстрацію кінофільму для спеціально за-
прошеної публіки; цей день вважається початком публічної демонстрації кіно. 
1904 — у лондонській газеті «Іллюстрейтед міррор» уперше у світі опублікована кольоро-
ва фотографія. 

23 березня 
1903  — американські брати Райт отримали патент на перший літак. 

24 березня
1794 — у Польщі виступом у Кракові почалося повстання під проводом Тадеуша Костюшка 
проти знищення сусідніми імперіями польської держави. 
1802 — англійський винахідник Річард Тревітік отримав перший патент на паровоз. 
1900 — народився Іван Козловський, радянський співак. Уродженець села Мар’янівки на 
Київщині.
1906 — народилася Клавдія Шульженко, радянська співачка й акторка. Уродженка 
Харкова.

25 березня 
1807 — почалися регулярні пасажирські перевезення залізницею між Суонсі й Мамблзом 
(Велика Британія) — перша залізниця з регулярним пасажирським рухом у світі. 
1918 — представники національних партій та рухів Білорусі оголосили про створення Біло-
руської Народної Республіки (БНР) та її незалежність від Росії.
1999 — на трасі під Борисполем загинув в автокатастрофі лідер Народного руху України 
В’ячеслав Чорновіл.

26 березня 
1827 — помер Людвіг ван Бетховен, видатний німецький композитор.
1989 — у Радянському Союзі вперше на частково альтернативних засадах відбулися вибо-
ри народних депутатів СРСР. 750 депутатів обирали від національно-територіальних вибор-
чих округів, 750 — від територіальних округів (із рівною кількістю виборців), а ще 750 — від 
загальносоюзних громадських організацій, серед яких 100 депутатів — від Комуністичної 
партії Радянського Союзу; 100 — від професійних спілок; 75 — від ВЛКСМ тощо. 

27 березня 
1854 — Кримська війна: Велика Британія і Франція оголосили війну Росії. 

Календар історії Чернігівщини
13 березня 1900 р. у м. Чернігові народився Василь Сердюк, сотник Армії УНР. 
18 березня 1894 р. у с. Вересоч Ніжинського повіту народився Василь Мурашко, льот-
чик, командир Київського авіаційного загону повітряного флоту УНР. 
20 березня 1874 р. у м. Новгороді-Сіверському народився Яків Величковський, старши-
на Дієвої Армії УНР. 

21 березня 1858 р. у с. Баба Сосницького повіту народився Яків Імшенецький, статист, 
член 1-ї Державної Думи, журналіст. 

Окольний град, 
Передгороддя і По-

діл були забудовані са-
дибами бояр, житлом реміс-

ників і князівської обслуги. 
Двори чернігівців мали різні 
розміри, залежно від суспіль-
ного становища і матеріаль-
ного статку. Місто мало досить 
щільну забудову. Маленькі 
двори займали площу лише 1 
– 2 сотки, а великі — до 10 со-
ток і більше. Різними за розмі-
рами були й будинки. Основну 
забудову складали невеликі 
хатинки простих чернігівців. 
Найчастіше вони мали одну 
кімнату  загальною площею 
лише 4 х 4 м разом із відго-
родженими з боку входу сінь-
ми. Частина чернігівців жила 
в напівземлянках. Часто зво-
дили і двоповерхові будівлі, в 
яких перший поверх був на-
півпідвальним, призначеним 
для господарчих потреб. Кож-
не житло обов’язково мало 
невеликі глиняні пічки округ-
лої форми, довжиною понад 
один метр.  Археологічні до-
слідження засвідчують, що в 
Чернігові існувало розвинуте 
ремісниче виробництво. Міс-
цеві майстри володіли всіма 
тогочасними видами ремесел. 
У місті виготовляли металеві 
речі (ножі, сокири, списи, під-
кови, лопати, серпи та ін.), усі 
види одягу та взуття, гончар-
ні й дерев’яні вироби. Загаль-
не поширення мало домашнє 
ткацтво. На території міста ви-
явлено залишки восьми юве-
лірних майстерень, а це зна-
чить, що Чернігів був великим 
центром ювелірного мисте-
цтва. В одній із повністю до-
сліджених майстерень зна-
йдено понад двісті бронзових 
матриць-форм, за допомогою 
яких виготовляли різноманітні 
коштовні прикраси: колти, на-
миста,  браслети, хрести та ін. 
Чернігівські ремісники воло-
діли всіма тогочасними вида-
ми ювелірної техніки, такими 
як кування, скань, грануляція, 
чеканка, тиснення та ін.  На-
явність ювелірних майстерень 
свідчить про високий рівень 
кваліфікації чернігівських ре-
місників, а також про багат-
ства місцевої знаті, яка була 
основним замовником ко-
штовних виробів.  Про зна-
чну концентрацію матері-
альних цінностей у кня-
зівському Чернігові 
свідчить і той факт, 
що в місті знайдено 
півтора десятки дав-
ньоруських скарбів. 
Частина з них зни-
кла безслідно, але 
інші зберігаються в 
музеях Чернігова, 
Києва, Мо-
скви та Пе-
т е р б у р г а . 
До скарбів 
п о т р ап ля -

ли срібний і позолочений по-
суд, коштовні прикраси, дета-
лі одягу, ритуальні речі. Один 
зі скарбів містив 16 чернігів-
ських гривень — срібних злит-
ків вагою приблизно 200 г. 
Гривні були основними засо-
бами грошового обігу в Київ-
ській Русі. Їх було три тини: ки-
ївський, новгородський і чер-
нігівський.  Добробут міста і 
стабільність його економічно-
го розвитку значною мірою 
залежали від сільської окру-
ги. За чисельністю поселень 
околиці Чернігова були чи не 
найзаселенішими на Русі. До-
вкола міста розкинулися сотні 
селищ і хуторів, а також чис-
ленні городища — в Шестови-
ці, Гущині, Ялівщині, Анисові, 
на Бобровиці та ін. Це забез-
печувало Чернігів усім необ-
хідним, а городища завдяки 
укріпленням формували сис-
тему оборони підступів до міс-
та.  Цікаво, що під час числен-
них князівських міжусобиць XI 
– початку ХІІІ ст. Чернігів не-
одноразово ставав об’єктом 
нападів військ князів-супер-
ників, однак жодного разу не 
був узятий штурмом. Оборон-
них укріплень міста вистача-
ло для міжусобних війн. Однак 
цього було недостатньо для 
відсічі значно сильнішого во-
рога, яким стали татари.                                                         

* * *
У жовтні 1239 року до Чер-

нігова підійшов хан Менгу. Та-
тарське військо  було вели-
ким і добре навченим, а голо-

вне — вміло брати міста, 
бо мало ефективну об-
логову техніку, запози-
чену в Китаї. Чернігівці 
відчайдушно обороня-

лися. Їм на допомогу при-
йшов Мстислав Глібович. 
Під містом стався лютий 

бій, але князь загинув. 
Потім татари почали 

штурм. Сліди бою 
пр о с т е ж у ю т ь -

ся за архео-
л о г ічними 

с в і д ч е н -
нями. На-
прик ла д , 
у свинце-
вому даху 

воріт одного з князівських 
дворів застрягли татарські 
стріли. Зрештою татари захо-
пили і спалили місто, частину 
населення знищили, а решту 
забрали в полон. Лише тим не-
багатьом, які встигли покину-
ти місто і сховатись у лісах і на 
болотах Полісся, пощастило 
врятуватися.  Під час трагічних 
подій татарської навали про-
славився чернігівський князь 
Михайло Всеволодович. У 
1230-х роках він брав активну 
участь у боротьбі за першість 
у південній Русі. Його осно-
вним суперником був Дани-
ло Галицький. Міжусобиці по-
слаблювали руські землі, й ті 
стали легкою жертвою монго-
ло-татар.  Після навали Батия 
Михайло Всеволодович, який 
спочатку втік за кордон, по-
вернувся додому на рідне по-
пелище. Однак татари спокій-
но правити йому не дали. Хан 
вимагав, щоб усі князі їхали до 
нього в Орду і просили ярлик 
на княжіння. 1246 року в таку 
трагічну путь вирушив і Михай-
ло. Від безвиході він був гото-
вий визнати політичну владу 
татар. Однак, коли в резиден-
ції хана його стали примушу-
вати виконати язичницький 
обряд кочовиків, Михайло від-
мовився і відповів:  «Оскільки 
Бог передав нас і землю нашу 
за гріхи наші в руки ваші, ми 
тобі кланяємося і честь скла-
даємо тобі. А закону отців тво-
їх і твоєму богонечестивому 
повелінню — не кланяємося». 
Розлючений Батий наказав 
його вбити. Михайло Всево-
лодович став символом духо-
вної нескореності Русі перед 
загарбниками.  

Татарська навала стала 
першою і найбільшою ката-
строфою в історії Чернігова. 
Спустошене місто на кілька со-
тень років поринуло в морок 
«темних віків», про які ми май-
же нічого не знаємо. Водно-
час джерела свідчать, що і піс-
ля 1239 року життя в Черніго-
ві тривало, хоч і ледь жевріло. 
Діяв і головний храм міста — 
Спаський собор, який вважав-
ся однією з найбільших святинь 
Русі-України. У 1280-х роках 
впливовий волинський князь 
Володимир Василькович пода-
рував храму коштовно оправ-
лене Святе Писання.  Давньо-
руська спадщина Чернігова 
назавжди позначилася на по-
дальшій долі міста. Завдяки їй у 
наступні сторіччя ніхто не запе-
речував високого адміністра-
тивного статусу Чернігова, а 
численні архітектурні пам’ятки 
залишили нам свідчення ко-
лишньої краси й величі міста. 

Фото Петра АНТОНЕНКА
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Успенський собор 
Єлецького монастиря

П'ятницька церква
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Калі пачую знакамітае 
пастэрнакаўскае «Свеча горела 
на столе, свеча горела...» (а яшчэ 
— калі парэжуся лязом), мяне 
нязьменна агортвае той самы 
ўспамін. У ім за вокнамі таксама 
з прысьвістам круціць завіруха, 
і гарыць на стале сьвечка, і на яе 
дзьме з кута скавыш, але на гэтым 
падабенства сканчаецца: ня па-
даюць на падлогу жаночыя чара-
вічкі, ня капаюць на скінутую су-
кенку гарачыя кроплі воску, агонь 
спакусы не ўздымае, як анёл, сва-
іх крыжападобных крылаў, і двое 
каханкаў не зьнікаюць у сьнегавой 
імгле экзыстэнцыйнага часу.

У тым успаміне на мяне 
не міргаючы глядзяць вочы 
аднаклясьнікаў, каля сьвечкі 
ляжыць аркушык паперы, зь яко-
га я зараз павінен прачытаць 
тэкст прысягі, а клясная кіраўнічка 
працягвае мне лязо: спачат-
ку яго трэба прадэзінфікаваць у 
язычку полымя, потым чыркнуць 
сабе па пальцы й расьпісац-
ца крывёю. Насьмешлівыя по-
зіркі аднаклясьнікаў і спалохныя 
— аднаклясьніцаў робяцца 
нясьцерпнымі. «Не!» — крычу я і, 
дзьмухнуўшы на сьвечку, выбягаю 
ў школьны калідор.

Так зрываецца маё ўрачыстае 
ўступленьне ў атрад чырвоных 
сьледапытаў.

Час дзеяньня — 1968 год. Мес-
ца — наваполацкая школа, куды я 
прыйшоў, пераехаўшы з Полацку, 
дзе ў такія гульні мы не гулялі.

Вядома, мікробы пацыфізму ў 
нашыя правінцыйныя палестыны 
тады яшчэ не заляталі. Колькі 
сябе тагачаснага памятаю, мы, 
як і некалькі пакаленьняў нашых 
папярэднікаў, да самазабыцьця 
захоплена гулялі ў «вайнушку».

Калі я пайшоў у першую клясу, 
трохі старэйшыя хлопчыкі судзі-
лі і, паводле прысуду, павесілі пад 
мостам над Палатой свайго адна-
годка, прызначанага «Гітлерам». 
Кажуць, такія выпадкі, асабліва ў 
першыя паваенныя гады, здаралі-
ся ня толькі ў Полацку.

Ролю эсэсаўца з сваёй ахвоты 
ў нас звычайна выконваў Коля Кір-
пічонак. Ён спрытна пырскаў праз 
шчарбіну асцой і цадзіў «юдэн, 
камуністэн, камісарэн. Буд'ем 
немношко стрэляйт» з такой на-
туральнасьцю, што маленькія 
сэрцы безнадзейна абрываліся ў 
сьцюдзёную бездань. (Мой сябра 
Вова Цымэрман, хоць і быў з усіх 
нас самы дужы, у такія гульні — ві-
даць, дзякуючы геннай памяці — 
ніколі не гуляў, затое ў пятай клясе, 
падпільнаваўшы «эсэсаўца» Колю ў 
вечаровым завулку, моўчкі і з аса-
лодаю зьбіў таго на горкі яблык.)

Сьпярша з гэтай вайной-вай-
нушкаю ўсё было проста й ясна. 
«Нашы» непазьбежна перамагалі 
«немцаў». «Нашы» былі спрэс геро-

ямі, а «іхныя» — мярзотнікамі. Гэта 
была такая ж аксыёма, як і тое, 
што малочнае марозіва ў летамцы 
каля рынку каштавала 9 капеек.

У які час у дзіцячай душы 
зашкрэблася жамярыца сумневу 
— узгадаць, бадай, немагчыма.

Мінецца шмат гадоў, па-
куль хлопчык, што на допыце 
пляваў Колю Кірпічонку ў твар 
і нікога не «выдаваў» (а Коля, 
выціраючы рукавом плявок, ба-
люча біў «партызана» ў бок нагою 
ў «эсэсаўскім» кітайскім кедзе), 
зразумее, што вайна — гэта гера-
ізм і брудная палітычная гульня, 
адвага й баязьлівасьць, разьлік і 
безразважнасьць і шмат чаго ін-
шага, прычым разьмеркаванага 
зусім ня ў строгай адпаведнасьці 
з тым, чыя вайна — справядлівая, 
а чыя — не. І яшчэ больш гадоў 
пройдзе, пакуль той хлопчык 
сустрэне ў Васіля Гросмана раз-
мову начальніка нямецкага 
канц лягеру зь ягоным вязьнем, 
адданым бальшавіком, які бачыў 
Леніна, і ўкормлены фашыст-
інтэлектуал, выпусьціўшы эле-
гантны струменьчык духмянага 
цыгарэтнага дыму, скажа свай-
му зьнясіленаму голадам віза-
ві прыкладна наступнае: вайна 
паміж гітлераўскай Нямеччынай 
і сталінскай Расеяй ёсьць трагіч-
наю недарэчнасьцю, і суцешыцца 
ў гэтай сытуацыі можна толькі 
адным — хто б ні ўзяў верх, нашая 
справа пераможа. А пасьля той 
хлопчык сустрэнецца зь людзьмі, 
якія хацелі ваяваць за Беларусь, 
не залежную ні ад Масквы, ні ад 
Бэрліну, і ўрэшце апынуліся ў ма-
гілах пад Монтэ-Касіно і ў сталін-
скай вечнай мерзлаце або на бе-
рагох Антарыё й на Манхэтэне. А 
пасьля ён сустрэне абчаплянага 
ордэнамі й мэдалямі «вэтэрана 
Вялікай Айчыннай», пра якога бу-
дзе дакладна вядома, што гэты 
чалавек каваў перамогу, усю вай-
ну расстрэльваючы «врагов наро-
да» пад Новасібірскам.

У той час Коля Кірпічонак ужо 
даўно будзе служыць у КГБ, а Вова 
Цымэрман на ўсякі выпадак зье-
дзе ў Ізраіль і, напэўна, не даведа-
ецца, што Хатынь спалілі ўкраінцы, 
асьвейскіх гэбраяў і беларусаў 
стралялі й палілі ў хатах латышы, 
а на Глыбоччыне й Лепельшчыне 
лютавалі, пакуль не перакінуліся 
замольваць грахі да партызанаў, 
«русские воины» з аддзелаў 
Радыёнава.

Шмат чаго будзе потым, але 
пакуль — пра згаданую жамярыцу 
дзіцячага сумневу.

Можа, яна завалтузілася ў 
той далёкі Дзень Перамогі, калі 
я ўпершыню ўбачыў бацьку на 
моцным падпітку. Спачатку ён 
зьняў з свайго пракурорскага кі-
целю ордэн Чырвонае Зоркі й дзя-
сятак мэдалёў, а тады ўзяўся нам 

зь сястрычкаю апавядаць нешта 
падазрона негераічнае, што за-
чапілася ў маёй памяці абрыўкамі 
павучынак з задаўненага бабіна-
га лета: пра панічнае адступлень-
не «нашых» па стэпе да ракі Дон, 
пра вінныя скляпы вугорскага 
графа, дзе ў віне з расстраляных 
бочак патанулі колькі дзясяткаў 
п'яных салдацікаў і пра нейка-
га свайго сябра, якога за не-
йкую Дусю застрэліў чалавек зь 
дзіўным прозьвішчам Сьмер-
шавец... Блытаныя ўспаміны 
скончыліся тым, што бацька 
заплакаў і, мабыць, помсьцячы 
таму Сьмершаўцу, прабіў сваім 
пяціфунтовым кулаком сьценку на-
шае фанэрнае шафы. Я плакаў ад 
страху. Малая сястрычка румза-
ла, бо хацела паглядзець салют. 
Мама таксама плакала, цэлы ве-
чар выцягваючы з разьбітай баць-
кавай рукі стрэмкі. Такім, у сьля-
зах, і запомнілася тое сьвята.

А можа, дзіцячая яснасьць 
успрыманьня мінулае вайны 
ўпершыню ўскаламуцілася, калі 
на іншы Дзень Перамогі бацькаў 
брат дзядзька Санька зацягнуў 
песьню, дзе былі загадкавыя 
ды зь відавочным прысмакам 
неасэнсаванае брыдкасьці словы 
пра савецкага камандзіра, які спа-
чатку камандаваў ротамі, а потым

В Ленинград пробирался 
болотами,

Целку ломая вдовы.

А мо вінаватыя былі асьця-
рожныя маміны прыгады пра 
фольксдойча Паўля зь ня-
мецкага гарнізону іхнае 
прыдняпроўскае вёскі, пра Паўля, 
які паведамляў вяскоўцам, калі 
будуць хапаць моладзь на ра-
боту ў Нямеччыну або забіраць 
каровы, які меў пасьведчань-
не нямецкае антыфашыстоўскае 
арганізацыі, яўна падабаўся маёй 
маме і танцаваў зь ёю на вячор-
ках, які перадаваў патрэбныя 
партызанам зьвесткі і ў выніку 
быў зь нечага загаду застрэлены 
крыху зьбянтэжанымі хлопцамі зь 
лесу проста за хатаю, куды прынес 
ім чарговую паперку зь нейкімі ліч-
бамі й малюнкам?

Мая бабуля Аўгіньня, уда-
ва расстралянага ў 1933-м «вра-
га народа», наконт тамтэйшых 
партызанаў выказвалася зь 
нязвычнай для яе ціхмянага харак-
тару экспрэсіўнасьцю. Найбольш 
запала мне ў памяць гісторыя з 
апошняю карміцелькай вялікай 
сям'і маладой кароўкаю Цясюткай, 
якую хавалі ў адрыне за сенам, але 
сусед Апанас, колішні камбеда-
вец, раскулачвальнік і даносчык, 
штосьці спасьцярог і прывёў у 
адрыну сябрукоў з карабінамі, якія 
слухалі, ці дыхае сена, ды толькі 
разумная рагуля, чуючы пагібель, 
прытаіла дыханьне і ўратавалася, 
уратаваўшы гэтым маму зь яе 

сёстрамі, а маімі будучымі цёткамі, 
што праз паўстагодзьдзя, калі 
мама ўжо будзе ў лепшым сьве-
це, запытаюцца ў мяне, куды ж 
выбралі на самага галоўнага іх зя-
мелю А.Р.Лукашэнку — у Маскву ці 
ў Менск?

Мне здаецца, сумневы нак-
шталт маіх варушыліся ня толькі 
ў маёй душы, проста мы старан-
на хавалі іх, доўжачы сваю «вай-
нушку» зь яе бясспрэчным падзе-
лам на «нашых» і «немцаў», «вай-
нушку», у якой клясе ў пятай у 
шэрагах байцоў нечакана зьявілі-
ся кулямётчыцы, разьведчыцы й 
мэдсястрычкі, і ім было наканава-
на ўжо зусім хутка ператварыць 
нас з загрубелых ваякаў у лю-
дзей цалкам цывільных, здатных 
хіба што на лякальную памежную 
сутычку з рэваншыстамі з ФРГ, 
што — па назову аднаго з полацкіх 
прадмесьцяў — расшыфроўвалася 
як Фэдэратыўная Рэспубліка 
Грамы.

А потым прыйшла завірушная 
зіма, калі мы перабраліся жыць у 
Наваполацак і калі на стале ў музэі 
баявой славы гарэла сьвечка.

Я думаю, што адмовіўся пад-
пісаць прысягу ня толькі праз 
боязь крыві ці з гігіенічных 
меркаваньняў. Мне ўсё ж ішоў 
пятнаццаты год і пры ўсёй тага-
часнай інфантыльнасьці я мог ужо 
зьвязаць некаторыя факты ў ня 
надта артадаксальныя сылягізмы.

Мне, безумоўна, было яшчэ 
рана казаць кляснай кіраўнічцы, 
што больш страшнай за вайну з 
гітлераўцамі была вайна ўлады 
з уласным народам, а сьмерць 
у Курапатах, ці ў нашых полац-
кіх Бельчыцах была нашмат 
больш жудаснай за гераічную 
сьмерць пад Сталінградам ці ў 
апэрацыі «Багратыён». Аднак я до-
бра ведаў, што я ўнук пасьмярот-
на рэабілітаванага дзеда Максі-
ма. Ад бацькі я чуў, што сталінскія 
«перегибы» ацэньваліся (тады) у 
дзясяткі тысяч жыцьцяў, і адна-
го разу на ўгаворы кляснай усё-
такі (няхай і бяскроўна) уступіць у 
сьледапыты, запрапанаваў зьбі-
раць зьвесткі ня толькі пра герояў 
Вялікай Айчыннай, але і пра тых, 
каго замучылі ў НКВД. Клясная 
паглядзела на мяне быццам на 
жыхара паўдзённага паўшар'я 
Юпітэру або як на чалавека, што 
ўцёк з колішняга бэрнардынскага 
кляштару ў полацкім Задзь-
віньні, дзе была вар'ятня і дзе 
прыкладна ў той час псыхіятарам 
спатрэбілася цэгла, пасьля чаго 
бабінец кляштарнага касьцёлу 
разабралі, а косткі з пахавальняў 
пад ім раскідалі па двары пад на-
гамі ў хворых.

Вынікам маёй прапановы ста-
лася сур'ёзная размова кляс-
най з маці. Я быў дэфініяваны 
ідэйна нявыхаваным падлеткам. 
Пагатоў, вылазка лічылася ня пер-
шай. Аднойчы на ўроку гісторыі, 
пачуўшы ад настаўніцы, што Ле-
нін у эміграцыі «жил впроголодь 
и ходил в бедной, поношенной 
одежде», мы з выдатнікам Мішам 
Пеньяўскім, абурыўшыся гэткай 
міталягізацыяй, гучна зарагата-
лі. Другім разам мы спрабавалі 
выступіць супраць рэпэтаваньня 
на ўроку літаратуры літман-
тажу да сустрэчы з чарговай 
дэлегацыяй вэтэранаў, дзе мы 
павінны былі сядзець з гасьця-
мі на сцэне школьнае актавае 
залі вакол партызанскага вог-
нішча, зладжанага з вэнтылятару 
й прывязаных да яго піянэрскіх 
гальштукаў. (Трэба, праўда, 
прызнаць, што наш пратэст меў 
досыць банальную прычыну — мы 
ня вывучылі сваіх вершаваных 
тэкстаў, як, зрэшты, і заданьня зь 
літаратуры.)

Сярод тых, хто прыходзіў у 
нашую клясу і ў музэй баявой 
славы ў пінжаках з планкамі 
баявых узнагародаў, трапляліся 
розныя людзі. Сівы партызанскі 
камандзір апавядаў, як адзін 
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фашыстаў і, паказваючы ў музэі 
на партрэт вядомага полацкага 
падпольшчыка, крычаў, што гэта 
«враг», які, працуючы ў гарадз-
кой управе, выдаваў савецкіх лю-
дзей. Падпольшчык, у сваю чар-
гу, расказваў, што выдаваў не 
савецкіх людзей, а фальшывыя 
дакумэнты, зь якімі палачане 
пазьбягалі арышту і вывазу на 
захад, а партрэт свайго ляснога 
апанэнта дапаўняў калярытнымі 
дэталямі кшталту пасылкі 
ардзінарцаў у баявыя рэйды з 
заданьнем зьбіраць па вёсках 
прыгожых дзяўчат і маладзіцаў. 
Памятаю, найбольш мы паверылі 
бязрукаму вызваліцелю Полац-
ка, у якога вісеў на грудзях уся-
го адзін мэдаль «За отвагу», а 
яшчэ — партызанскаму мінёру, 
што ўзгадаў, як дзень навылёт не-
зварушна ляжаў зь мінаю каля 
чыгуначнага насыпу пад носам 
у нямецкіх патрулёў і, абсіканы з 
галавы да ног ляснымі мурашка-
мі, бачыў, як у яго паміж пальцаў 
вырасла трава.

Здаецца, тады я пачуў 
магнітафонавы запіс песьні не-
вядомага маскоўскага барда пра 
роту, празь якую ўвесну бягуць ру-
чаі й цьвітуць пралескі. Хрыпаты, 
пад Высоцкага, голас сьпяваў:

 
Ах эта рота, ах эта рота,
А кто привел ее сюда,
Кто положил ее на снег?
Ах эта рота, ах эта рота.
Нет, не проснется по весне,
Нет, не проснется по весне...
 
Прыпеў быў такі:
 
Наступала по болоту,
А потом пошла назад.
В сорок третьем эту роту
Расстрелял заградотряд.
 
Зьбіраць зьвесткі пра 

заградатрады я кляснай вырашыў 
не прапаноўваць. За лепшае 
палічыў не распытваць яе і пра 
вёску, якую нібыта спалілі разам з 
жыхарамі не фашысты, а — за тое, 
што там на пачатку вайны напаілі 
немцаў малаком — пераапранутыя 
ў іхную форму энкавэдысты, і 
пра тое, ці праўда, што быў за-
гад ліквідоўваць адчыненыя на 
акупаваным абшары беларускія 
школкі, а заадно пускаць у рас-
ход беларускіх настаўнікаў... Гэта 
мы чулі, калі пасьля афіцыйных 
выступаў вэтэраны бралі чар-
ку й пачыналі адхіляцца ад 
генэральнай лініі.

Карацей, чырвоным сьледа-
пытам я ня стаў.

А раскруціўся ўвесь гэты клу-
бок ад таго, што я парэзаў лязом 
палец, а зусім не сабраўся пад-
ступна кінуць цень на вэтэранаў 
2-й сусьветнай, у тым ліку й на таго 
яе двойчы параненага салдата, 
якога звалі Аляксеем Арловым. Я 
ведаю, што для вас (не ўважаючы 
на тое, што на вуліцах нашых 
ачышчаных ад немцаў гарадоў 
замест чорных гестапаўскіх 
машынаў адразу ж завурката-
лі варанкі доблесных чэкістаў, не 
ўважаючы на вяртаньне калгас-
нага прыгону, не ўважаючы на тое, 
што ў Сібір паехалі ўжо ня вёскі, а 
цэлыя народы, не ўважаючы на 
тое, што ўжо празь нейкія два-
тры гады пераможаныя аказалі-
ся сыцейшымі й заможнейшымі 
за пераможцаў, не ўважаючы 
на тое, што краіна-пераможца 
Беларусь у выніку 2-й сусьвет-
най вайны страціла Віленшчыну 
і Беласточчыну) паведамлень-
не пра разгром Гітлера, пэўна, 
назаўсёды застанецца самым 
шчасьлівым днём.

Для вас перамога да апошняе 
хвіліны будзе Вялікаю Перамогай.

Але ж вы таксама ўжо даўно 
зразумелі: выйграўшы вайну, мож-
на прайграць мір.

Травень, 1995
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Несподівані 
думки

Станіслав Єжи Лєц
 Його побили ка-

менями з його власного 
пам’ятника. 

 Про епоху більше 
говорять ті слова, яких не 
вживають, ніж ті, якими 
зловживають. 

 Божевілля прапо-
роносця: уявляє, що він — 
знамено. 

 Люди ростуть. Важ-
ко їм буде сховатися. 

 Не одна тріумфаль-
на арка згодом перетвори-
лася на ярмо для народу.

 І слово може бути 
кляпом. 

 Не варто створюва-
ти собі богів за своїм обра-
зом і подобою. 

 Не слід витягувати 
висновки із бруду.

Було колись...
 Леонардо да Вінчі 

був настільки наляканий 
паризьким смородом, що 
спроектував для короля 
Франциска I туалет зі зми-
вом. У плані Леонардо були 
і труби, що підводять воду, 
і каналізаційні труби, і вен-
тиляційні шахти, але Фран-
циск так і не зрозумів, наві-
що все це потрібно. Туале-
тів не побудували.

 У липні 2001 року ав-
стралійський юрист Джон 
Кет отримав інноваційний 
патент на колесо з форму-
люванням: «Круглий при-
стрій, що застосовується 
для транспортування ван-
тажів». Цим він привернув 
увагу суспільства до недо-
сконалості австралійсько-
го патентного закону.

Куточок 
гумору

— Лікарю, а правду ка-
жуть, що від моркви зір по-
кращується?

— Правду! Ви коли-не-
будь бачили зайця в окуля-
рах?

* * *
— Коли Ви помітили, що 

Вашу машину вкрали? 
— Учора ввечері. Вихо-

джу з ресторану, відчиняю 
двері, сідаю за кермо, хочу 
рушити, а машини нема.

* * *
Під час іспиту професор 

запитує студента: 
— Чому так сильно хви-

люєтеся? Ви боїтеся моїх 
питань?

— О, ні, професоре! Я 
боюся своїх відповідей.

* * *
У суді: 
— Поясніть, чому ви 

розлучаєтесь? 
— Бо ми одружилися…

* * *
— Чому Ви зітхаєте, 

Абраме?
— Ой, оце йду на робо-

ту, а до моєї Сари може при-
йти Зяма й переночувати! 

— Що Ви, Абраме! Те-
пер же день, він не зможе 
переночувати!

— Ви не знаєте Зяму — 
такий може й удень…
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Кошти на видання газети 
можна вносити на банківський рахунок:

Установа банку: ПАТ «Укрсоцбанк», 
МФО 300023

Код отримувача: 1770703038,
Рахунок №26207010411229,

Отримувач: Антоненко Петро Якович.

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 9, тел. (0462) 
973-628, 973-629, (063) 236-18-03 http://intermezzo.
org.ua.  e-mail:kmc.intermezzo@gmail.com       

 ІCQ: 605-110-856
Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, су-

веніри, канцтовари, а також  туризм, екскурсії, прове-
дення презентацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, 
кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича ді-
яльність, сприяння вихованню дітей, відродженню ду-
ховних і національних традицій.  Вул. Шевченка, 9. Тел.  
(066) 760-86-83,  (0462) 973-628, 973-629.

У світі цікавого

Театральна афіша

 Наручний годинник — в 1904 році.
 Посудомийна машина — в 1889 році.
 Ліфт — у 1850 році.
 Зубна щітка — в 1498 році.
 Гра у волейбол — в 1895 році.
 Детектор брехні — в 1921 році.
 Чайний пакетик — у 1908 році.
 Розчинна кава — в 1901 році.
 Канцелярська скріпка для паперів при-

думана норвежцем Йоханом Валером у 1899 
році.
 Винахід телебачення не можна пов’я зу-

вати з кимось одним, бо всілякі складові те-
лебачення були винайдені різними людьми в 
різні роки, але можна точно сказати, що пер-
ша телевізійна станція вийшла в ефір у Чика-
го 12 червня 1928 року.
 Термометр винайшов Галілео Галілей 

1607 року.
 Англієць Роджер Бейкон винайшов лупу 

1250 року.

 Бронежиле-
ти, пожежні схо-
ди, склоочисники і 
лазерні принтери були 
винайдені жінками.
 Попкорн винайшли ще ацтеки.
 Жалюзі були винайдені в Японії.
 Тачку винайшли в Китаї.
 Запальничка була винайдена раніше від 

сірника.
 Президент Америки Томас Джефферсон 

у 19 столітті винайшов прилад, який підрахо-
вує кількість пройдених кроків. Цей прилад 
отримав назву крокомір.
 Перший прототип сучасних ножиць зна-

йшли в руїнах Стародавнього Єгипту. Зробле-
ні з цільного шматка металу, а не з двох схре-
щених лез, ці ножиці датуються XVI століттям 
до нашої ери. А ножиці у тому вигляді, в яко-
му вони відомі зараз, винайшов Леонардо да 
Вінчі.

Чернігівський Молодіжний театр
13 березня — Е.Кішон «Агов, Джульєтто!».
14, 15 березня — М.Рощин «Валентин і Валентина». 
16 березня — К.Хіггінс, Ж.-К. Кар’єр «Гарольд і Мод».
19 березня — Е.Портер «Полліанна». 
20 березня — Е.-Л.Войнич «Овід (Прощай, Арлекіне)». 
21, 22, 23 березня — П.Морозов «Мамаклава». 

Майстерня акторів
26 березня — Л.Андрєєв «Іуда Іскаріот». Моновистава 

Володимира Банюка. 
27 березня — А.Чехов «A sad story prosaic story».
28 березня — А.Клім «Аглая». Моновистава Тетяни 

Салдецької.

Публікації 
нашої газети  газети 
«Світ» не старіютьне старіють

Вас зацікавили публікації  нашої газети?  Цей і  
попередні її номери можете знайти в нашому ко-
респондентському пункті — у Чернігівському куль-
турно-мистецькому центрі «Інтермеццо». Адреса: 
м. Чернігів, вул. Шевченка, 9. 

Що читають в «Інтермеццо»
Будні районного ґебіста 

(Сповідь опера КҐБ СССР)
Володимир Шовкошитний презентував у КМЦ «Інтермеццо» влас-

не видавництво «Український пріоритет». 
Книга Володимира Ушенка «Будні районного ґебіста (Сповідь опе-

ра КҐБ СССР)» — одне з останніх видань «Пріоритету». За минулий рік 
вона витримала три перевидання.

Це автобіографічна сповідь офіцера-оперативника КДБ з україн-
ської глибинки про радянські органи державної безпеки вісімдесятих-
дев’яностих років, у якій ідеться про форми, методи, оперативні сили 
і заходи, що застосовувалися чекістами проти власного народу для 
утримання його в покорі.

Книга описує не тільки Київщину, а й Чернігівщину, адже опера-
тивні інтереси агента КДБ поширювалися і на наш край.

Автор розповідає про те, чому був безпосереднім свідком, про що 
дізнався під час навчальної чекістської підготовки, агентурно-опера-
тивної роботи, зі спеціальної цілком таємної літератури, оповідей колег. 
Наголошує на боротьбі «озброєного загону партії» проти українського 
дисидентського руху, національно-демократичної та націоналістичної 
опозиції останніх років перед здобуттям Україною незалежності.

Дати можливість сучасним дітям зустрітися і поспілкува-
тися з Шевченком — така ідея виникла у письменниці Тетяни 
Пакалюк після відвідання Седнева. Старовинна садиба, сед-
нівські місця, де колись бували Глібов і Шевченко, надихнули 
письменницю. 

Так і виник повчальний віршований твір «Таємниці старого 
Седнева», який було презентовано в культурно-мистецькому 
центрі «Інтермеццо». 

Написана книжка в першу чергу для дітей, проте вона 
буде цікава і їхнім батькам. «Таємниці старого Седнева», як і 
всі твори Тетяни Пакалюк, — про серйозні речі. Письменни-
ця впевнена, що з дітьми потрібно говорити про те, що відбу-

вається в державі. Юні герої твору спілкуються з Тарасом Шевченком. Кобзареві цікаво, як 
живуть українці в ХХІ столітті.

Авторка з приємністю відзначає, що книжка «трохи застаріла», адже у розмові дітей з Та-
расом йдеться про те, що в Україні далеко не все добре. Та останні події в державі показа-
ли, що українці більше не хочуть терпіти несправедливість і не збираються стояти ні перед 
ким на колінах.

Сайт існує на громадських засадах за 
рахунок пожертв. Ми намагаємось донести 
до читачів інформацію, яка не завжди є до-
ступною.

Читачі можуть підтримати сайт, перера-
хувавши кошти на картковий рахунок При-
ватбанку на ім’я Ясенчука Олександра Ана-
толійовича: 5457 0823 9152 9372.

Колектив сайту «Північний вектор» 
щиро дякує за підтримку:

Герою України, багаторічному народ-
ному депутату України Левку Григоровичу 
Лук’яненку; старійшині національно-демо-
кратичного руху, народному депутату IV, V 
та VI скликань Віталію Терентійовичу Кор-
жу; громадському діячу, журналісту Валерію 
Шевчуку (м. Ванкувер, Канада).

Сайт «Північний вектор» є інформацій-
ним партнером Чернігівського культурно-
мистецького центру «Інтермеццо».

Суспільно-інформаційний Інтернет-ча-
сопис «Північний вектор» було створено у 
квітні 2012 року при Чернігівській міській 
громадській організації «Суспільна служба 
України».

Контакти: Олександр Ясенчук.
Тел.: (063) 236-18-03, (0462) 973-629. 

ІCQ: 605-110-856.
E-mail: www.pivnich.info@gmail.com
Адреса для листування: КМЦ «Інтер-

меццо», вул. Шевченка, 9, м. Чернігів, 
14000.

Редакція: шеф-редактор Олекса Пекур, 
журналісти Денис Домоцький, Олександр 
Ясенчук. 

Технічна підтримка: Сергій Лавський. 
Засновник: Олександр Ясенчук.
Розробка: WordPress. Дизайн: Theme 

Junkie.

Рання весна — і вже, на превеликий жаль, запалали наші пришляхові смуги, узлісся і луки. 
Це нерозумні люди, скоріше — просто хами, палять суху траву. Нерозумні — це ті, які не знають 
про шкоду таких вогнищ. А дехто навіть вважає це корисним, що свідчить про глибоке невігла-
ство людей, попри Інтернет, 30 телеканалів на «цифрі» у хаті. Ніякого покращення росту трави, 
як дехто вважає, від цього не буде. Натомість випалювання знищує мікрофлору і мікрофауну 
— тих же корисних комах. А коли горять пришляхові лісосмуги, то часто дуже страждають де-
рева. Адже досить унизу стовбура випалити по колу чи вирізати кору, як воно гине, бо кора для 
дерева — це кровоносні судини. 

Узагалі існує небезпека великих пожеж від такого паління, і це доволі часто трапляється 
весною. Не варто забувати і про такий аспект: від цих вогнищ повзуть цілі хмари диму і дуже 
часто — на ближні населені пункти. Люди, в тому числі старі, хворі, мусять дихати таким задим-
леним повітрям, і це при нашій і так далеко не ідеальній екології. 

Втім, усі ці міркування палії або й самі знають, або знати не бажають. Частіше за все па-
лять здуру, від безкарності. Хоч у нас же є численні державні контролюючі органи: міліція, 
екологічна, санітарна служби. Найближчими тижнями газети та інші ЗМІ ряснітимуть повідо-
мленнями цих служб, де вони роз’яснюватимуть шкідливість паління трави і умовлятимуть не 
робити цього. 

Марна справа. На хамів умовляння не діють, лише покарання. Тому краще б відповідні 
служби нарешті почали виявляти паліїв і карати їх, про що практично не чути. І так щовесни. 
Чи не досить словес? Оштрафувати — не так важливо, на яку суму, але покарати, і прізвища 
та й фото паліїв — на люди: на стенди і в медіа. Подіє, можна не сумніватися. А наше довкілля 
стане набагато чистішим. 
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Що, коли, ким і де було винайдено

Юні чернігівці зустрілися з Шевченком

Суспільно-інформаційний  
Інтернет-часопис «Північний вектор»

Не паліть суху траву


