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Жодного «подарунка Хру-
щова» не було. У 1954 році 
на прохання Кремля Укра-
їна взялася рятувати зруй-
нований війною і украй за-
недбаний Російською РФСР 
Крим — із розваленою еко-
номікою і депортованим на-
селенням.

19 лютого 1954 року Президія 
Верховної Ради СРСР [найвищий ко-
легіальний орган державної влади в 
Радянському Союзі у перервах між 
з’їздами ВР — ІП] видала указ, яким 
Кримська область країни була пере-

дана зі складу Російської Радянської 
Федеративної Соціалістичної Респу-
бліки до Української РСР. Відповідні 
зміни про статус Криму і Севастопо-
ля пізніше були внесені до Конститу-
ції СРСР і обох республік.

Незважаючи на юридичну без-
доганність оформлення передачі в 
1954 році Кримської області Украї-
ні та цілу низку міждержавних і між-
народних угод та експертиз, питан-
ня про легітимність цього акта про-
довжує хвилювати російських полі-
тиків.

Викликає подив, що деякі проро-
сійськи налаштовані депутати крим-
ського парламенту (а вони, до речі, 
є теж громадянами України і мали 

б опікуватися інтересами держа-
ви, в якій живуть і яка їх годує), аби 
підняти свій підупалий політичний 
рейтинг у суспільстві, продовжують 
експлуатувати акт приєднання Кри-
му до України у 1954 році. Намага-
ючись посіяти розбрат та неспокій у 
суспільстві, збурити кримське насе-
лення, яке тільки почало оговтувати-
ся від політичних і етнічних протисто-
янь, вони знову нав’язують своїм ви-
борцям думку про неправомочність 
рішень вищих законодавчих органів 
СРСР, РРФСР та УРСР стосовно при-
єднання Кримської області, назива-
ють це «подарком Хрущёва», якого 
виставляють не те що симпатиком, а 
затятим українським націоналістом.

Аби внести певну ясність у це 
питання і покласти край політич-
ним провокаціям, інсинуаціям, 
спекуляціям і пліткам, ще раз по-
вернемося до визначної події, яка 
відбулася у лютому 1954 року, — 
прийняття рішення про введення 
Кримської області до складу Укра-
їнської РСР.

Ми свідомо не використовуємо 
авторитетні джерела, вирішивши по-
глянути на проблему зсередини, тоб-
то із самого Криму. Для цього нам 
довелося вдатися до вивчення регі-
ональних статистичних матеріалів та 
проглянути кримську пресу, що ви-
давалася напередодні передачі об-
ласті, тобто упродовж усього 1953 

року і з початку наступного 1954-го 
до самого травня.

Опрацювавши ці джерела, 
дійшли висновку, що витоки рі-
шення про передачу Кримської 
області зі складу РРФСР до 
складу Української РСР потріб-
но шукати в трагічному для пів-
острова 1944 році. 

Для Криму Велика Вітчизня-
на війна скінчилася весною 1944-
го. Безперечно, упродовж 1941 – 
1944 років народне господарство 
країни зазнало величезних збитків, 
оскільки півостровом двічі про-
кочувалися руйнівні хвилі 
війни.

Росія  довела Крим  до злиднів 
і  у 1954 році передала рятувати його Україні
60 років разом. Як Україна відбудовувала Крим після війни і депортації

Про високу політику
Сталося безпрецедентне в євро-

пейській політиці. Перекроєно кор-
дони, і одна з держав загарбала час-
тину території іншої. Що категорич-
но заборонено хоча б Гельсінськими 
угодами 1975 року про непорушність 
європейських кордонів. Держава 
може поділитися на кілька (прикла-
ди — Югославія, Чехословаччина, 
той же СРСР), але на нові держави. 
Однак заборонено захоплювати чужі 
території. Звернімо увагу: навіть піс-
ля розв’язаної Росією і виграної нею 
війни проти Грузії остання втрати-
ла (фактично, не юридично) Абхазію і 
Південну Осетію, але Росія не посміла 
приєднати їх до себе, хоч, наприклад, 
Південна Осетія взагалі примикає до 
Північної — частини Російської Феде-
рації. На тих двох територіях утворено 
якісь «держави», не визнані світом. 

У Росії на озброєнні нахабна 
брехня, у стилі Геббельса: чим на-
хабніше — тим швидше повірять. 
Озвучує цю брехню глава держави. 
Чого варта заява Путіна, що й Украї-
на, мовляв, вийшла з СРСР «не дуже 
законно». Путін прекрасно знає, що 
Росія ще раніше від України, в червні 
1990 року, проголосила суверенітет, 
практично незалежність. Знає, що 
саме Росія, Україна і Білорусь були 
засновниками СРСР 1922 року і як 
засновники мали повне право роз-
пустити засноване ними утворення. 
Знає, що в Конституції СРСР завжди 
була стаття про право виходу будь-
якої республіки з СРСР.

А тепер подивімося Конституцію 
України. Ніде нема нічого подібного 

щодо будь-яких територій країни сто-
совно їх «виходу» з держави. Подиві-
мося Конституцію Автономної Респу-
бліки Крим. Там теж жодного слова 
про право автономії вийти зі складу 
держави, натомість чи не в кожній 
статті — посилання, що це таке-то 
положення діє «на підставі Конститу-
ції України» і її законів. 

Лицемірством є цитування Пу-
тіним нинішніх тверджень деяких 
кримчан, що, мовляв, Росія переда-
ла Україні у 1991 році Крим, «як мі-
шок картоплі». По-перше, щось «пе-
редавати» було неможливо, адже 
Крим на той момент уже мало не чо-
тири десятиліття був у складі Укра-
їни, переданий їй 1954 року згідно 
з рішенням не Росії, а всього СРСР. 

По-друге, якщо йдеться про те, що у 
1991 році «благодатний» Крим зали-
шився у складі України, то варто на-
гадати короткопам’ятним, що «благо-
датним» він був далеко не завжди: на 
момент 1954 року Росія безпомічно 
довела Крим до зубожіння і попро-
сила передати його Україні дійсно як 
мішок гнилої картоплі — відновлю-
вати. Це вже потім кримчани розжи-
ріли і зажирували. Хоча не всі: є те-
плий Південний берег Криму, курорт-
ний рай, де непогано живуть не лише 
олігархи, а й рядові кримчани, і є ве-
ликий центральний і північний Крим, 
де треба тяжко трудитися на землі, і 
роблять це не військові відставники, 
що осіли по південному узбережю, а 
українці і кримські татари. 

Про опір окупантам 
Дуже складним є питання: чи мо-

гла Україна противитися агресії Ро-
сії? Багато хто твердить: могла, і пря-
мо звинувачують нову владу України 
у здачі Криму. Озвучимо деякі склад-
нощі щодо опору агресії, тут же наві-
вши контраргументи. 

Росія підло вдарила по Україні 
буквально одразу по перемозі у нас 
Єврореволюції і встановленні нової 
влади, яка ледь спиналася на ноги. 
Дати відсіч було ніяк, тому обрали 
тактику «пасивного спротиву», щоб 
не спровокувати Росію на справжню 
війну і агресію вже проти материко-
вої України. Але ось хронологія. 

Перші російські військові попо-

взли по Криму ще задовго до рефе-
рендуму 16 березня, з кінця люто-
го. Хоч до самого референдуму Ро-
сія (знову із заяви Путіна на прес-
конференції) брехливо твердила, 
що це кримська «самооборона». На 
початку березня «невідомі» з авто-
матами захопили кримський парла-
мент. 

Чи можна було в ці дні знешко-
дити сепаратистів, що не сприйма-
лося б  діями проти Росії? Можливо, 
й можна було і треба. Попри те, що 
спецпідрозділи в Криму — ті ж «Бер-
кут» і ВВ — недавно повернулися пе-
реможеними і деморалізованими з 
Майдану, де стояли за попередній 
режим і проти нової влади, яку мали 
тепер захищати. 

Опір нашої армії. При всій її на-
чебто слабкості проти російської 
(перебільшеній), при розвалі й роз-
краданні армії попередньою вла-
дою (це ще один предмет суду над 
попереднім режимом регіоналів) 
армія могла чинити реальний спро-
тив. Було два етапи. Перший — до 
референдуму. Незалежно від того, 
чи «це кримська самооборона», чи 
перевдягнуті російські військові, 
при нападі на наші військові части-
ни, об’єкти мала б бути збройна від-
січ, а не «пасивний опір». Відсіч без 
додаткових наказів. Згідно з вій-
ськовими статутами, які є законом 
прямої дії для військових. Нападом 
на військові об’єкти було вже навіть 
їх блокування, не кажучи про спро-
би проникнення на них, спроби 
роззброєння, що було й до 
«референдуму».

КРИМ ОКУПОВАНО
Уперше за роки незалежності Україна втратила, якщо не юридично, то фактично, з-під контролю, 

частину території. Хто, окрім, звичайно, Росії, винен? Сама Україна? Європа і світ? Кримчани?
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Другий етап — після рефе-
рендуму, а особливо миттєво-

го «приєднання», вже через два дні, 
Криму Росією. Тут уже відкрито Росія по-

чала атаку на українські Збройні сили. За 
останні тиждень-півтора Росія не просто 
ліквідувала українські Збройні сили в Кри-
му, а загарбала як трофеї величезні вій-
ськові цінності України. Може, наша влада 
сподівається, що їх колись Росія поверне? 
Після всесвітнього засудження агресора? 
Як і поверне загалом Крим? 

Поки що суспільство навіть не може 
отримати правди про так званий «пасив-
ний опір» окупантам. Столична влада пря-
мо звинувачує наших військових у Криму в 
зраді, переході на бік агресора, принаймні 
в тому, що не чинили опору. Після вбивства 
на тому тижні на півострові українського 
військового наша влада заявила, що на-
решті дала наказ на застосування військо-
вими зброї при нападі на них. За більш як 
тиждень з нашого боку так і не пролунав 
жоден постріл. І коли росіяни із сепаратис-
тами спокійно захоплювали наші військові 
частини і брали у полон військових, брали 
як трофей нашу зброю, захоплювали кора-
блі, наш Чорноморський флот, у тому числі 
єдиний підводний човен. Жодного пострі-
лу. А з боку деяких наших офіцерів, які си-
плють звинуваченнями про бездіяльність 
влади, що вона залишила армію напризво-
ляще, знову чути: не було наказу стріляти в 
агресора. «Так був чи ні?» — запитують про-
сті наші громадяни. Здача Криму у військо-
вому плані — це немічність нашої влади чи 
зрадництво військових? 

 

Крим український, 
він і не може бути 

приєднаний до Росії
Отже, 6 березня Верховна Рада Крим-

ської автономії ухвалила рішення про про-
ведення так званого референдуму про від-

хід від України і приєднання до Росії. 11 бе-
резня вона ж ухвалила рішення про оголо-
шення незалежності Криму. Але це навіть 
не було винесено на референдум. 

Агресори завжди поспішають і не зва-
жають на елементарні закони логіки. Крим 
узагалі не може бути приєднаний до Ро-
сійської Федерації. Похапливе рішення 
про «приєднання» суперечить навіть росій-
ським законам: до складу Федерації можна 
вносити тільки нові незалежні суб’єкти і не 
можна приєднувати частину території іншої 
держави. 

Вийшов парадокс: рішення кримської 
влади про «незалежність» Криму не може 
бути легітимним, оскільки воно не підтвер-
джене референдумом, навіть таким фарсо-
вим. Питання про незалежність НЕ БУЛО в 
бюлетенях для голосування! Було питання 
одразу про «приєднання». 

Треба було б проводити два референду-
ми: один — про незалежність, а другий — 
про приєднання. А оскільки незалежність 
не підтверджена на референдумі, Крим за-
лишається територією України. 

Але облишмо й це, що, втім, дає всі під-
стави світові не лише не визнавати загар-
бання Криму, а й вимагати відновлення 
контролю України над ним. 

Справа ще й в іншому. Конституцій-
ний Суд України визнав рішення кримсько-
го парламенту і про референдум, і про не-
залежність такими, що грубо суперечать 
Конституції України. На цій підставі ще пе-
ред референдумом Верховна Рада України 
ухвалила рішення про розпуск Верховної 
Ради Криму. Відтак, юридично не було кому 
навіть затвердити підсумки того «референ-
думу». Тож чи надовго окупований Крим, по-
каже час. 

Зомбування
Боротьбу за інформаційний простір 

Криму Українська держава давно програ-
ла. Хоча, істини ради, основні українські те-

леканали, які останніми місяцями практич-
но транслювали українську Єврореволю-
цію і доволі прихильно, в Криму діяли і були 
відключені лише незадовго до референду-
му. Чому ж кримчани все одно такі зомбо-
вані? Невже така продажність притаманна 
нашому народу, частиною якого є і кримча-
ни?

Послухаймо аргументи, мотивацію 
кримчан, чому все-таки значна частина їх, 
нехай на 97 відсотків, як «намалювали» на 
референдумі, хотіла вийти з України і при-
єднатися до Росії. Взагалі про якусь моти-
вацію говорилося найменше цими тижня-
ми — враження, що просто діяв ефект ота-
ри баранів: куди ведуть, туди й ми. Першою 
часто називали мотивацію економічну, гро-
ші. Це що — продажність? Не кажучи вже 
взагалі про міф «благоденствія» Росії, яке 
закінчується, варто трохи від’їхати від Мо-
скви. Дехто із кримчан торочить, що, мов-
ляв, українська влада мало що робила для 
Криму. Але вона так само мало що робила 
і для всієї України, а в останні кроки про-
сто грабувала народ. Ще які аргументи? 
Від чого треба було кликати Росію захища-
ти кримчан? Які там проблеми? Мовні? На 
весь Крим, де українців усе ж відсотків 30, 
менше відсотка українських шкіл. Це «укра-
їнізація»? Релігійні проблеми? Може, крим-
чани стануть торочити про «засилля мусуль-
ман» і прагнення до православної Росії? Так 
«православна Росія» вже давно напівму-
сульманська, в тому числі столиця Москва. 
Ще від чого захищати? Він «безладу» в Укра-
їні? Так у Криму вже почався такий безлад, 
та й був при регіоналах і буде далі, що крим-
чани скоро заголосять знову. Такий народ? 
На жаль… 

Так хто винен у тимчасовій втраті Кри-
му? І як бути далі? Давайте спокійно роз-
биратися, адже народу треба зараз буду-
вати нову Україну. 

Петро АНТОНЕНКО

Відзначили день народження 
гетьмана Івана Мазепи

Батурин став столицею козацької держави і до-
сяг зеніту свого розвитку за правління гетьмана Івана 
Мазепи. 1708 року, коли Іван Мазепа в союзі зі Шве-
цією виступив проти зростаючого контролю Москви 
над Гетьманщиною, цар Петро І послав 20 тисяч вій-
ська оволодіти повсталим Батурином. Російське вій-
сько захопило, пограбувало і спалило місто, знищило 
всіх його жителів. 

Щороку в Національному історико-культурному 
заповіднику «Гетьманська столиця» в день народжен-
ня Івана Мазепи відправляється поминальна літургія, 
проходять урочисті заходи. Так було й нині, у 375-ту 
річницю від дня народження гетьмана. 

У Чернігові пам’ятник славному гетьману роботи 
Геннадія Єршова став першим в Україні ще 2009 року. 
Зважаючи на сьогоднішні події, у зв’язку з російською 
агресією навіть скептики щодо величі постаті Мазе-
пи зрозуміли: Іван Мазепа боровся за незалежність 
України, він національний герой. Це підкреслив у сво-
єму виступі й відомий мазепознавець Сергій Павлен-
ко, який взяв участь в урочистостях з нагоди дня наро-
дження гетьмана.

Спартакіада «Повір у себе» 
серед дітей-інвалідів

У приміщенні ДЮСШ ФСТ «Україна» пройшли зма-
гання з шахів і шашок серед дітей-інвалідів з вадами 
слуху та зору. 

Брали участь діти Чернігова й області (Сосницька 
ЗОШ-інтернат), загалом 18 спортсменів. Переможця-
ми стали: Борис  Миронов (м. Чернігів), Юлія Сивун (м. 
Чернігів). 

Наступного дня відбулися обласні змагання спар-
такіади «Повір у себе» серед дітей-інвалідів. Змаган-
ня проходили у спортивному залі кооперативного тех-
нікуму за участю дітей-інвалідів Чернігова й області: 
Прилуцька, Батуринська, Городнянська, Березнян-
ська, Сосницька школи-інтернати для дітей-інвалідів з 
вадами розумово-фізичного розвитку і вадами слуху.

Перші місця зайняли: Микола Харченко (м. Прилу-
ки), Тимофій Бутенко (м. Чернігів), Микола Красняник 
(м. Прилуки), Григорій Макаренко (смт Сосниця), Кате-
рина Шабалтас (м. Прилуки), Ірина  Курбаль (м. Прилу-
ки), Ліза Фалько (смт Сосниця). 

Переможці та призери змагань нагороджені гра-
мотами і медалями. 

Вони поїдуть на фінальні змагання Всеукраїнської 
спартакіади «Повір у себе».

Пожежі на природі
Наша газета в минулому номері в публікації «Не па-

літь траву» попереджала про небезпеку безконтроль-
ного випалювання сухої трави, що відбувається через 
бездумність людей і через безкарність їх з боку числен-
них контролюючих служб. І ось перші сумні наслідки. 

У лісі поблизу с. Короп’є 23 березня пообіді горів 
настил (ділянка належить належить ДП «Козелець-
райагролісгосп»). Великому лиху ледве запобігли пра-
цівники пожежно-рятувальної частини та лісгоспу. 20 
гектарів лісу вдалося врятувати. Хоч вогнем таки зни-
щено 0,1 га лісового настилу.

Лише за два тижні, з 8 по 23 березня, на Чернігів-
щині внаслідок необережного поводження з вогнем 
виникло 75 пожеж сухої трави, сміття на відкритій те-
риторії та підстилки в лісі. Загальна площа, пройдена 
вогнем, складає близько 334 га.

У зв’язку з цим Управління державної служби над-
звичайних ситуацій України у Чернігівській області ще 
раз попереджає населення про неприпустимість нео-
бережного поводження з вогнем. 

Люди відгукнулися і підгодовують 
тварин Менського зоопарку

Особливості нинішнього режиму роботи системи 
Держказначейства призвели до неможливості при-
дбати корми для мешканців Менського зоопарку. Але 
на допомогу прийшли небайдужі люди.

Станом на кінець минулого тижня внесли понад 10 
тисяч гривень. Передають допомогу не лише меняни, 
а й жителі сусідніх районів та обласного центру.

«Я дуже вдячна всім, — говорить директор зоопар-
ку Зінаїда Максименко. — Нашим тваринам благодій-
ники вже зібрали 63 кілограми хліба, по 14 кілограмів 
м’яса та риби, 25 літрів варення, 4 літри меду, 44 кіло-
грами капусти та інших продуктів. Хлібом допомогли, 
зокрема, і прихожани менської Свято-Троїцької церкви 
на чолі з отцем Василем Томишиним. А Петро Пінчук із 
Бірківки надав 600 кілограмів буряку і 123 — моркви. 
Від громадської організації «Менська сотня» привезли 
хліб, рибу, комбікорм, олію, яблука — загалом на суму 
близько 500 гривень. Чернігівське приватне підприєм-
ство «Реаль» надало кошти. Навіть є пенсіонери, які пе-
рераховують по 10 гривень або несуть тваринам яблуч-
ка. А є допомога і в сумі кілька тисяч гривень».

Уже створено місячний запас кормів для тварин. І 
допомога продовжує надходити, отримали її також від 
жителів Щорса, Бірківки Менського району, Холмів 
Корюківського району, працівників відділення Пен-
сійного фонду в Менському районі. 

КРИМ ОКУПОВАНО
1

Наша газета «Світ-
інфо», культурно-мистець-
кий центр «Інтермеццо» і 
сайт «Північний вектор» іні-
ціювали круглий стіл жур-
налістів області «Медіа но-
вої України: на порозі ре-
формування». Пройшов він 
у клубі «Експертна думка», 
участь узяли журналісти пре-
си, радіо, телебачення, Інтер-
нету, медіа-експерти. Вів захід 
редактор нашої газети Петро 
Антоненко. Окрім нього, актив-
ну участь у дискусії взяли, зо-
крема, Олег Головатенко, Юрій 
Паперний, Сергій Соломаха, 
Любов Потапенко, Олександр 
Ясенчук, Павло Пущенко. Про-
відною темою дискусії стало 
роздержавлення величезного 
масиву державної преси — ви-
дань місцевих органів влади. 

Існування їх — явище, непри-
пустиме для демократичного 
суспільства, для країни. Багато 
разів деклароване, це роздер-
жавлення поки що й далі лише 
у планах. Чи наважиться на це 
нова влада — це й буде тест 
для неї на демократичність. 
Адже тоді треба бути готовим, 
що саме через ЗМІ громадяни 
зможуть реально контролюва-
ти владу. 

До речі, було роз’яснено, 
що згідно з нашим законодав-
ством органи влади у нас, на 
жаль, мають право тримати 
свої засоби інформації. І все 
роздержавлення полягає в 
тому, щоб вилучити цей рядок із 
законодавства. Але ті ж органи 
влади зовсім НЕ ЗОБОВ’ЯЗАНІ 
мати свої ЗМІ. Отже, якщо будь-
яка обласна, районна адмі-
ністрація, обласна, районна, 

міська рада ухвалять рішення 
про роздержавлення своїх ви-
дань, про їх «розкріпачення», 
тобто юридично вийдуть із чис-
ла засновників ЗМІ, вони не 
порушать жодного закону. І цей 
процес уже може починатися. 
Як приклад, говорилося, що 
можна спокійно роздержави-
ти газету Чернігівської міської 
ради «Чернігівські відомості», в 
якої один господар, засновник 
— міська рада. Для цього до-
сить рішення цієї ради. Як далі 
існуватиме газета, це вже пи-
тання до тих прихильників сво-
боди слова, незалежних медіа, 
які готові були б узятися за ви-
дання таких газет. 

Також говорилося про на-
зрілі переміни в електронних 
медіа — радіо і телебаченні. 
Очевидно, ми на порозі ство-
рення громадського мовлення, 

так само, як і громадських дру-
кованих ЗМІ. Йдеться про те, 
що самі громадяни, журналісти 
беруться за створення і випуск 
таких мас-медіа, без жодних до-
тацій з бюджету, від влади. Але 
для цього потрібна наполегли-
вість, уміння це робити. При-
клади творення нових ЗМІ у нас 
на Чернігівщині вже є. Ство-
рюються все нові незалежні 
видання обласного і районно-
го рівня, нові газети, Інтернет-
сайти.

Переміни вже почали-
ся. І нова Україна просто 
зобов’язана творити новий, 
державницький, а не одержав-
лений, справді національний, 
демократичний медіа-простір. 
Починаючи з районів і облас-
тей. Чи готові, чи беруться за це 
громадяни, самі журналісти? 

Засоби інформації — на порозі оновлення

Звернення голови обласної 
державної адміністрації та голови 

обласної ради до релігійних організацій та 
представників усіх національностей області

Шановні керівники релігійних організацій, представники 
всіх віросповідань та національностей Чернігівщини!

У цей непростий час закликаємо вас до солідарності, молит-
ви за Україну, об’єднання заради толерантності, взаємоповаги 
і зваженості в ім’я збереження Незалежної і Соборної України.

У нашій області немає і ніколи не було утисків та обмежень 
за мовними, національними та релігійними ознаками. Ми — 
єдина родина і маємо лише дружні, братерські почуття до всіх, 
хто проживає на теренах Чернігово-Сіверщини.

Нині всі ми є не лише свідками, а й активними учасниками 
процесів подальшого відродження релігійних традицій та дже-
рел духовності в українському суспільстві.

Віримо, що разом ми здолаємо всі виклики, які ставить пе-
ред нами доля, не допустимо розбрату і спільними зусиллями 
відстоїмо мир і свободу на нашій рідній землі.

Голова обласної державної адміністрації 
Володимир ІВАШКО

Голова обласної ради Микола ЗВЄРЄВ

Національна гвардія  
України запрошує 
на захист Вітчизни 

Вербувальні служби працюють з 7.00 до 22.00 
години щодня.

Вербувальні служби надають інформацію щодо 
прийому на військову службу, порядку укладання 
контракту, присвоєння військових звань, прохо-
дження служби, навчання, забезпечення, пакета 
соціального та правового захисту військовослуж-
бовців.

Контактні телефони вербувальних служб, які 
займаються набором до Національної гвардії 
України:

Управління Північного 
територіального командування

Київська, Черкаська, Чернігівська області — 
мобільний тел. 093-431-23-77.
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Бліц-інформ
Підготовка до відзначення 

120-річчя від дня народження 
Олександра Довженка

В облдержадміністрації пройшло 
засідання організаційного комітету 
з підготовки та відзначення у цьому 
році 120-річчя від дня народження 
Олександра Довженка, яке провів 
співголова комітету, голова обласної 
ради Микола Звєрєв.

Вже здійснені заходи щодо 
приведення до належного стану 
під’їзних доріг до смт Сосниця; виго-
товлена проектно-кошторисна доку-
ментація з розширення площ Сосницького літературно-
меморіального музею О.Довженка; складено тематико-
експозиційний план майбутньої експозиції музею; виго-
товлено перекидний календар «Довженківські місця» та 
путівник по Сосниччині «Довженковими стежками»; Со-
сницький музей О. Довженка взяв участь у створенні до-
кументального фільму «Мислитель і поет» (студія «Глас», 
фільм вийшов на екрани у січні 2014 року). 

Чернігівський район: 
знешкоджено 69 артснарядів 

та 10 підривників
У Чернігівському районі під час проведення інже-

нерної розвідки групою розмінування 8-го навчального 
центру Держспецслужби транспорту Міністерства інф-
раструктури України у смузі відводу залізничної станції 
Левковичі були виявлені вибухонебезпечні предмети 
часів Великої Вітчизняної війни. Серед них — 69 арти-
лерійських снарядів калібром 122 мм, 76 мм, 45 мм та 
10 підривників.

До місця пригоди прибула група піротехнічних робіт 
аварійно-рятувального загону спецпризначення Управ-
ління ДСНС у Чернігівській області. Вибухонебезпечні 
предмети спецавтомобілем транспортували у визначе-
не місце за межами населеного пункту і знищили.

Органи прокуратури виявили 
порушення вимог законодавства 

при виконанні покарання 
у вигляді обмеження волі

На території області таке покарання виконується в 
Домницькому виправному центрі № 135 (Менський ра-
йон), в його діяльності виявлено ряд порушень вимог за-
конодавства. Про це повідомила прокуратура області.

Зокрема, працівники виправного центру скоїли пору-
шення при листуванні засуджених, наданні їм короткочас-
них виїздів, застосуванні стягнень та пільг, передбачених 
ст.ст. 81, 82 КК України; засуджені не забезпечуються на-
лежною роботою, порушуються вимоги з питань охорони 
праці. Також виявлені факти залучення засуджених до робіт, 
які адміністрацією виправного центру відповідним чином не 
обліковувалися, заробітна плата не нараховувалася.

За результатами перевірок внесено 8 документів 
прокурорського реагування з вимогою усунення пору-
шень, причин та умов, що їм сприяли, а також притяг-
нення винних службових осіб до дисциплінарної відпові-
дальності. Виявлені порушення щодо оплати праці засу-
джених усунуто, заробітна плата нарахована.

Прес-служба прокуратури Чернігівської області на-
гадує громадськості, що про всі факти порушень прав 
засуджених можна повідомляти у прокуратуру області 
за тел. 69-81-40, 77-40-92 або в управління Державної 
пенітенціарної служби України в області за тел. 4-20-71.

Кооперативний технікум дає 
нову професію безробітним 
З метою підвищення конкурентоздатності безробіт-

них на ринку праці служба зайнятості Чернігівщини ор-
ганізовує підготовку, перепідготовку та підвищення ква-
ліфікації безробітних, співпрацюючи з навчальними за-
кладами та підприємствами. 

Групи на навчання формуються на замовлення робо-
тодавців. Наприкінці 2013 року про потребу у продавцях 
продовольчих товарів заявило ТОВ «Альянс Маркет». Під-
приємство стабільно працює з 1995 року, постійно розши-
рюється, тому виникла нагальна потреба у кваліфікованих 
працівниках. Результат — 13 безробітних жінок з Черніго-
ва навчаються у Чернігівському кооперативному технікумі.

Обласна служба зайнятості не перший рік співпра-
цює з цим закладом, де забезпечується якісна профе-
сійна підготовка фахівців.

Технікум заснований 1922 року. За час свого існу-
вання підготував більше 25 тисяч фахівців з різних спе-
ціальностей: «бухгалтерський облік», «товарознавство та 
комерційна діяльність», «правознавство», «виробництво 
хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчо-
концентратів», «експлуатація та ремонт обладнання хар-
чових виробництв», а також за робітничими професіями 
«кухар», «кондитер», «продавець». При технікумі діє фа-
культет заочного дистанційного навчання Полтавського 
університету економіки і торгівлі зі спеціальностей «об-
лік і аудит», «товарознавство та комерційна діяльність». 

Сьогодні на базі цього закладу навчаються безро-
бітні жінки, які протягом п’яти місяців здобуватимуть 
професію «продавець продовольчих товарів». Після те-
оретичного курсу вони проходитимуть практику безпо-
середньо на робочому місці. 

На Чернігівщині, за нашими міні-
мальними підрахунками, налічуєть-
ся майже 190 тисяч осель, мешканці 
яких нині мають доступ до Інтернету. 
Ця цифра ніби суперечить офіційній 
статистиці (понад 80 тисяч користу-
вачів). Та насправді до останньої не 
потрапляє чимало даних.

Наприклад, абоненти кабельно-
го телебачення не завжди облікову-
ються як користувачі інтернетного 
зв’язку. Лише в обласному центрі ка-
бельний оператор «Основа» обслуго-
вує 55 тисяч таких користувачів. А ще 
є схожі структури у Прилуках, Ніжині. У 
райцентрі Куликівці інтернетні послу-
ги надають два приватні підприємці. 
Не відстають й інші містечка.

Глобальна павутина 
зваблює

«Ми маємо в області 53 тисячі або-
нентів, — повідомив директор Чернігів-
ської філії ВАТ «Укртелеком» Олексій Си-
доренко. — Щороку їх кількість зростає 
на п’ять тисяч і більше».

Крім того, на Придесенні активно 
впроваджують бездротовий Інтернет 
мобільні оператори «МТС», «Київстар». 
Найкращі показники у цьому плані має 
«Інтертелеком», оскільки використан-
ня його модемів із зовнішніми антена-
ми дає непоганий результат у сільській 
місцевості.

Останнім часом активно стали отри-
мувати послуги глобальної мережі жи-
телі сіл.

«У Кучинівці доступ до Інтернету ма-
ють 100 родин, — каже завідувачка 
клубу Наталія Лагута (Щорський район). 
— Ось мої дві дочки-студентки, напри-
клад, через телефонну лінію входять 
у Всесвітню мережу і шукають там по-
трібну інформацію. Більшість школярів 
також мають комп’ютери».

«У Монастирищі мало школярів, але 
30 інтернетників є, — розповідає се-
кретар сільської ради Валентина Су-
хенко (Ічнянський район). — Старші 
зв’язуються по «Скайпу» з дітьми з ін-
ших міст. Це дуже зручно.

У Менському районі, крім двох га-
зет, функціонують два сайти цих ви-
дань».

Редактор «Нашого слова» Олек-
сандр Назаренко оцінює районну Ін-
тернет-аудиторію в 5000 осіб. Керівник 
«Менщини» Сергій Лавський знає про 
офіційно зареєстрованих 2000 корис-
тувачів швидкісного дротового Інтерне-
ту. На думку останнього, у селах усе-та-
ки прогресують бездротовий зв’язок і 
соціальні мережі.

Справді: у віддалених від райцен-
трів населених пунктах, де телефон то 
працює, то мовчить, люди закупову-
ють модеми, спеціальні антени, завдя-
ки чому мають надійний вихід у Всесвіт-
ню павутину.

Усе це дає підстави стверджувати, 
що цей передовий вид зв’язку став до-
ступним майже кожному третьому меш-

канцю Чернігівщини (адже з наявних в 
області 448,7 тисячі домогосподарств у 
190 тисяч він є). Кількість Інтернет-ко-
ристувачів можна з упевненістю подво-
їти-потроїти, оскільки вдома спілкують-
ся в соціальних мережах, як правило, і 
діти, і їхні батьки.

У Чернігівській міській бібліотеці ім. 
М. Коцюбинського навчають користу-
ватися Інтернетом пенсіонерів. Старше 
покоління приваблює можливість відео-
спілкування з родичами, близькими.

Новини із сайтів 
чи газет?

У зв’язку з активним поширенням 
Інтернету нині є невтішні прогнози для 
газет. Вони ще тримаються. Але... їх до-
сить потужно витісняють Інтернет-ЗМІ. 
Останні заснувати не надто й складно. 
У Корюківці блогер Андрій Навродський 
веде на громадських засадах інфор-
маційний сайт. Інший — «Корюківка — 
наше місто» — наповнює Анатолій Сав-
ченко.

«Мій син-школяр створив сайт, — 
розповідає громадський діяч-опозиці-
онер. — А я наповнюю його новинами 
про місто, політичне життя району. Є тут 
і фото, і відео».

Загалом в області, за деякими авто-
ритетними оцінками, працює понад 600 
сайтів. Ми переглянули найповніший на 
сьогодні каталог блогера Олексія Пись-
менного з 575 чернігівських Інтернет-
ресурсів. Та й він як фахівець-практик 
визнає, що їхня кількість за останні мі-
сяці істотно зросла.

«У Срібнянському районі, — розпові-
дає редактор Сергій Бебик, — свої сай-
ти мають редакція газети «Срібнянщи-
на», райдержадміністрація, відділ осві-
ти РДА, методкабінет відділу освіти, цен-
тральна районна бібліотека, 6 шкіл з 12, 
два професійні ліцеї — Сокиринський 
і Дігтярівський. Останні кілька місяців 
у районі активно працює оператор «Ін-
тертелеком», який забезпечує швидкіс-
ний доступ до Інтернету в будь-якому на-
селеному пункті району. Досі така мож-
ливість була лише у Срібному (послуга 
«ОГО!» від «Укртелекому»). Незабаром 
швидкісний Інтернет від «Інтертелекому» 
буде в усіх школах району.

В обласному центрі кількість ре-
дакцій Інтернет-інформаційних ресур-
сів перевищила кількість традиційних 
друкованих видань. Новини області по-
спішають донести 20 сайтів («Високий 
Вал», «Події і коментарі», «Чернігівський 
монітор», «Сіверщина», «Північний век-
тор», 0462.UA, Sіver Іnfo, Gorod.cn.ua, 
«Чернігів. інфо», «Чернігівський фор-
мат», chernіgіv.bіz.ua, ecіty.cn.ua, yes.
cn.ua, www.ch.ua, chernіgіv.osp-ua.іnfo, 
«ПОЛІС», «Європейська Україна», «Хвиля 
Десни», «Чиста політика»). Плюсом де-
яких (наприклад, «Високий Вал», «Час 
чернігівський», «Події і коментарі») є ві-
деотрансляції важливих суспільно-по-
літичних подій. Відвідуваність найбільш 
розкручених сайтів становить 7 – 15 ти-
сяч осіб на день.

Інвестори почали 
вкладати кошти 

в інформаційні портали
У штаті редакцій «Події і коментарі» 

працює три журналісти, 0462.UA — два 
співробітники. Мають фотокорів та по-
заштатних кореспондентів й інші Інтер-
нет-видання.

Через них і діяльність регіональних 
інформ-сайтів з Прилук, Ніжина, Вар-
ви, Городні, Корюківки, Мени, Боброви-
ці газетні новини відстають від мереже-
вих на 3 – 7 днів. Адже районні й облас-
ні паперові видання надходять читачам 
переважно раз на тиждень (у четвер 
або п’ятницю). Єдине, в чому останні ви-
грають, — це аналітика, статті про різні 
життєві чи економічні проблеми. Співро-
бітникам багатьох Інтернет-ЗМІ поки що 
бракує досвіду в розкритті суспільних 
тем, оскільки вони освоюють новий вид 
діяльності «з коліс», без належної про-
фесійної підготовки. Тому 80 відсотків 
інформпродукції з сайтів — матеріали 
сируваті, часто неграмотні.

Але попри всі недоліки спожива-
чі дедалі частіше віддають перевагу Ін-
тернету, а не передплаті газет. А молодь 
взагалі звикла до глобальної мережі 
як до необхідного інструмента пізнання 
дійсності.

Крім новинних порталів, діяльність 
влади, місцевих органів самоврядуван-
ня досить широко висвітлюють сайти 
обласної та районних райдержадміні-
страцій, рад, управлінь, департаментів. 
Є вже навіть Інтернет-сторінки сіл. Так, 
сайт «Родное Жадово» розповідає, чому 
в січні в їхньому населеному пункті зне-
сли пам’ятник Леніну. На сайтах Марків-
ців, Линовиці та інших знаходимо чима-
ло краєзнавчої інформації.

На Чернігівщині також працюють 
десятки історичних, культурно-просвіт-
ницьких порталів. Мають свої сайти ар-
хітектори, письменники, зокрема поете-
си Ірина Кулаковська, Олена Загреба. 
Персональні сторінки в Інтернеті відкри-
ли десятки тисяч чернігівців. А ще діють 
сотні сайтів магазинів, кафе, рестора-
нів, туристичних фірм, готелів, реклам-
них агенцій.

Зрозуміло, Інтернет дедалі глибше 
входитиме в побут місцевих жителів. А 
відтак політикам, громадським діячам, 
представникам влади і бізнесу треба під 
час реалізації багатьох проектів брати до 
уваги ці серйозні можливості сучасності.

До речі
Майже 80 відсотків студентів області 

(30 тисяч), школярів (93 тисячі) уже й дня 
не можуть прожити без спілкування в «Од-
нокласниках», «Фейсбуці». Досить зазна-
чити, що в освітніх закладах регіону вста-
новлено понад 8500 комп’ютерів. Як по-
відомив начальник управління освіти 
Чернігівської міської ради Володимир Ку-
пріяненко, у 36 школах учні мають можли-
вість користуватися швидкісним Інтерне-
том на 883 комп’ютерах.

Сергій ПАВЛЕНКО,
«Голос України»

http://www.golos.com.ua 

Інтернет-сайт існує на громадських засадах за ра-
хунок пожертв. Читачі можуть підтримати сайт, пе-
рерахувавши кошти на картковий рахунок Приват-
банку на ім’я Ясенчука Олександра Анатолійовича: 
5457 0823 9152 9372.

Сайт «Північний вектор» є інформаційним парт-

нером Чернігівського культурно-мистецького цен-

тру «Інтермеццо».

Суспільно-інформаційний Інтернет-часопис «Пів-

нічний вектор» було створено у квітні 2012 року при 
Чернігівській міській громадській організації «Сус-
пільна служба України».

Контакти:  засновник 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 «Інтермеццо», вул. 

Шевченка, 9, м. Чернігів, 14000.
Редакція: шеф-редактор Олекса Пекур, журналіс-

ти Денис Домоцький, Олександр Ясенчук. 

На чернігівські міста і села 
наступає... Інтернет

Суспільно-інформаційний часопис «Північний вектор»
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Значний резонанс викликало в Чернігові скасування кон-
церту знаменитого Кубанського козачого хору. Колектив не раз 
з успіхом виступав в Україні, зокрема в Чернігові. В його репер-
туарі багато не лише російських, а й українських пісень, які ар-
тисти виконують чудовою українською мовою. І не дивно, адже 
кубанські козаки — нащадки українських, та й Кубань — давні 
українські землі, де й досі відчутний український елемент. І ось 
концерт було скасовано на вимогу чернігівської громадськості. 
Причина — шовіністична позиція хору у зв’язку з агресією пу-
тінської Росії проти України, українського Криму. Ось що кубан-
ці написали на сторінці хору в Інтернеті: «Незаконный захват 
власти на Украине и волна русофобии и нацизма острой болью 
отзываются в сердцах кубанцев. В тяжелейшие для жителей 
Крыма дни на полуостров приехали артисты Кубанского каза-
чьего хора — чтобы поддержать и ободрить тех, с кем многие 
связаны не только соседскими, но и кровными узами. И всему 
миру продемонстрировать позицию: мы вместе, мы едины!»

По-перше, дивує, що так холопськи висловлюються митці. 
Письменникам, митцям більше личить або промовчати в полі-
тичних баталіях, або бути в нормальній опозиції до влади, при-
наймні не холопствувати перед нею. По-друге, болісно чути таке 
від нащадків українських козаків. 

Слід зазначити, що цей концерт у Чернігові, загалом ви-
ступи по Україні мали бути присвячені 200-річчю від дня наро-

дження Тараса Шевченка і 75-річчю керівника хору — відомо-
го митця Віктора Захарченка. Він українець за національністю, 
добре відомий в Україні, має найвище наше мистецьке зван-
ня — народний артист України. І ось таке холопство і шовінізм 
його колективу, а сам Захарченко опинився серед  тих придвор-
них митців Росії, які підписали сумновідомий лист на підтримку 
агресії Кремля в Криму. 

Але кубанські козаки є різні. За кілька днів до планова-
ного концерту хору в Чернігові проходило чергове засідання 
Ради отаманів Кубанського крайового козачого товариства 
«Молоде козацтво Кубані». Серед іншого, на ньому розгляну-
ли лист військового отамана, козачого генерала П.Кошового 
щодо поїздок у Крим деяких кубанців в обозі російських 
військ, замаскованих під «самооборону» Криму. Ось що гово-
риться в листі:

«Совет атаманов категорически запрещает такие поездки, 
а тем казакам, которые уже отбыли в Крым с вышеуказанными 
миссиями, приказывает вернуться на Кубань, в свои станицы. 

Совет атаманов с большим сожалением вынужден до-
вести до казачьих обществ информацию о том, что, начиная с 
февраля 2014 года, группы лиц, которые скрыто представля-
ют Российские вооруженные силы, проникают, вооружённые 
стрелковым оружием и техникой, на территорию братской 
праматери Украины — и там, угрожая мирным гражданам, 

пытаются оккупировать Республику Крым и установить в ней 
власть криминальных авторитетов и проходимцев из числа 
местных предателей. 

Казаки, совет атаманов и правление Молодого казаче-
ства Кубани осуждают незаконную оккупацию территории на-
шей праматери — Украины! И в ближайшее время рассмотрят 
возможность братской помощи нашим братьям-украинцам со 
стороны наших казацких организаций!

РУКИ ПРОЧЬ ОТ БРАТСКОЙ УКРАИНЫ!
СЛАВА УКРАЇНІ!

Совет атаманов МКК» 

В дни, когда решается судьба Крыма и на-
ших соотечественников, деятели культуры Рос-
сии не могут быть равнодушными наблюдате-
лями с холодным сердцем. 

Наша общая история и общие кор-
ни, наша культура и её духовные истоки, 
наши фундаментальные ценности и язык 
объединили нас навсегда. 

Мы хотим, чтобы общность наших народов 
и наших культур имела прочное будущее. 

Вот почему мы твердо заявляем о под-
держке позиции Президента Российской Фе-
дерации по Украине и Крыму. 

Адабашьян А.А., режиссер.
Бабенко А.О., заслуженная артистка России.
Бабкина Н.М., народная артистка России.
Баталов А.В., народный артист СССР.
Башмет Ю.А., народный артист СССР.
Безруков С.В., народный артист России.
Бондарчук Н.С., 

заслуженная артистка России.
Бондарчук Ф.С., режиссер.
Боярский М.С., народный артист РСФСР.
Булдаков А.И., народный артист России.
Бурляев Н.П., 

народный артист России.
Быстрицкая Э.А., 

народная артистка 
РСФСР.

Валерия, народная 
артистка России.

Газманов О.М., 
народный артист России.

Гальцев Ю.Н., 
художественный ру-

ководитель СПб ГУБК 
«Театр эстрады им. А.Райкина».

Говорухин С.С., народный артист России.
Гуськов А.Г., народный артист России.
Дружинина С.С., 

заслуженный деятель искусств РСФСР.
Задорнов М.Н., писатель-сатирик.

Захарченко В.Г., 
художественный руководитель 

Государственного академического 
Кубанского казачьего хора.

Кобзон И.Д., народный артист СССР.
Куравлёв Л.В., актёр.
Лановой В.С., 

народный артист СССР.
Лещенко Л.В., 

народный артист РСФСР.
Михайлов А.Я., 

народный артист России.
Никоненко С.П., 

народный артист РСФСР.
Образцова Е.В., 

народная артистка 
СССР.

Панкратов-Чёрный А.В., актёр.
Расторгуев Н.В., народный артист России.
Сенчина Л.П., народная артистка России.
Соломин Ю.М., 

художественный руководитель 
Государственного академического 

Малого театра России.
Спиваков В.Т., народный артист СССР.
Табаков О.П., 

художественный руководитель 
МХТ им. А.П.Чехова.

Талызина В.И., народная артистка России.
Теличкина В.И., народная артистка России.
Хазанов Г.В., народный артист РСФСР.
Харатьян Д.В., народный артист России.
Хотиненко В.И., режиссер.
Чурсина Л.А., народная артистка СССР.

Хотиненко В.И., режиссер:
«Я в первый раз в жизни подписал коллек-

тивное письмо, поскольку меня волнует то, что 
происходит в Крыму, волнует судьба этих лю-
дей, поскольку я — украинец». 

Шахназаров К.Г., генеральный дирек-
тор киноконцерна «Мосфильм»:

«Мой покойный отец, будучи чистокровным 
армянином, принимал участие в освобожде-
нии Крыма и штурме Севастополя и, будь он 
жив, не понял бы меня, если бы я не подписал 
это письмо». 

Говорухин С.С., народный артист России:
«Двадцать лет я жил и работал в Одессе, на 

Одесской киностудии, и хорошо знаю, что та-
кое украинский национализм. На себе неодно-
кратно испытывал». 

Табаков О.П., художественный руководи-
тель МХТ им. А.П.Чехова:

«Я подписал коллективное обращение де-
ятелей культуры в поддержку Президента, по-
тому что во мне течёт четыре крови — русская, 
украинская, мордовская и польская. И больше 
ничего не надо объяснять». 

Талызина В.И., народная артистка России:
«Мне жаль, что новая власть в Киеве идёт 

через штыки при помощи фашиствующих 
элементов. Это страшно. Они распоясались 
там. Я помню войну — это страшно. Поэтому у 
меня не было сомнений, что нужно подписать 
обращение». 

Фокин В.В., народный артист России, 
художественный руководитель Александрин-
ского театра:

«Мы просто не должны быть равнодушными 
к тому, что происходит. Мы должны делать всё 
для защиты наших соотечественников и пред-
ставителей русского мира». 

Сайт Министерства культуры России
Загалом станом на 23 березня під листом 

було 511 підписів. Ми даємо імена добре відо-
мих в Україні митців, частина яких є українця-
ми за національністю або вихідцями з України.

На фото: українець з Одещини Ва-
силь Лановий; уродженка Києва, випуск-
ниця Ніжинського медучилища Еліна Би-
стрицька. 

Не первый раз в русской истории людей, 
не согласных с агрессивной имперской поли-
тикой государства, объявляют пораженцами и 
врагами народа. Не первый раз верноподдан-
ничество ценится выше гражданской позиции. 
События в Крыму стремительно развиваются и 
чреваты если не кровопролитием, то позором 
для России и бедами для народов двух стран. 
Надежды остановить происходящее доводами 
разума становится все меньше. Но тем стыднее 
молчать и пассивно стоять в стороне. Мы, не 
называющие себя «деятелями» культуры или 
науки, а просто российские интеллигенты, ра-
ботающие каждый в своей области, заявляем:

Мы против вторжения на территорию дру-
гого государства.

Мы против войны с Украиной и вражды с 
мировым сообществом.

Мы солидарны со всеми, кто не прогибает-
ся и не поддаётся лжи.

Людмила Улицкая, писатель.
Юрий Шевчук, музыкант.
Борис Гребенщиков, музыкант.
Андрей Смирнов, кинорежиссёр.
Вероника Долина, литератор.

Дмитрий Крымов, 
режиссер.

Валерий Гарка-
лин, актёр.

Алексей Си-
монов, писатель, 
кинорежиссёр, пра-
возащитник.

Александр Архан-
гельский, писатель.

Мариэтта Чудакова, писатель, историк 
литературы.

Ольга Кучкина, писатель, журналист.
Ирина Петровская, журналист.
Евгений Сидоров, критик, литературовед.

Алексей Девот-
ченко, актёр.

Нина Катерли, 
писатель.

Илья Штемлер, 
писатель.

Евгений Лунгин, 
режиссёр.

Денис Драгунский, писатель, журналист.

Сайт «Новой газеты», 13.03.2014
Вже в перший день цього листа підписали 

близько ста представників інтелігенції Росії. 
Тут дано деякі найбільш відомі у нас імена. 

Под обращением в первые же дни подпи-
сались также известная актриса Лия Ахеджа-
кова, режиссёр Гарри Бардин, писатели Влади-
мир Войнович, Борис Акунин, главный редак-
тор журнала «Театр» Марина Давыдова, актёр 
Игорь Ясулович.

Украину поддержал и выступил против рос-
сийской агрессии также самый знаменитый 
кинорежиссёр России и бывшего Союза 
Эльдар Рязанов. Вот его заявление: «Нет необ-
ходимости говорить Вам и всем Вашим колле-
гам и зрителям, как я отношусь к этой позорной 
для России и для всех здравомыслящих граж-
дан ситуации. Всеми возможными средствами 
я это демонстрирую. Всей душой я со всеми, кто 
противостоит безумной идее рассорить наши 
народы. С уважением, Эльдар Рязанов».

Кубанські козаки є різні

Митрополит Черкаський 
Московського патріархату 
закликав земляків, що служать 
«бандиту Путину», схаменутися

Митрополит Черкасский и Каневский Со-
фроний (Дмитрук), управляющий местной 
епархией Украинской православной церкви 
(Московского патриархата), выступил с обра-
щением к землякам-черкасчанам, которые 
состоят на государственной службе России и 
поддерживают президента РФ Владимира Пу-
тина в военной интервенции против Украины. 

«История ценит тех людей, которые не-
зависимо от обстоятельств, места прожи-
вания и гражданства всегда помнят, откуда 
они происходят, где их родина, где укоренён 
их пуп, — отметил митрополит Софроний. — 
Однако за всю свою историю Украина знала 
много случаев измен. Никуда не делись пре-
датели и в наше время. Понимаю — деньги, 
слава, влияние, власть, а совесть где? Где 
проявлена совесть к своему народу?»

Он обратился к представителям высшего 
эшелона власти России, в частности, к пред-
седателю Совета Федерации РФ Валентине 
Матвиенко, которая законодательно под-
держала обращение президента России о 
введении войск на территорию Украины, а 
также к министру культуры России Влади-
миру Мединскому, который был одним из ор-
ганизаторов сбора подписей среди россий-
ских деятелей культуры в поддержку дей-
ствий Путина в Крыму.

«Мне стыдно за Вас, Валентина Матви-
енко, я же с Вами встречался, когда Вы при-
езжали в Черкассы..., обидно за Ваших род-
ственников, которые ещё живут в Черкас-
сах. Здесь Ваша школа, медучилище, воздух 
днепровский — Вы же выросли на этом, то 
как же смогли так подло поступить по отно-
шению к своему народу, призывая бандита 
Путина (его нельзя иначе назвать) посылать 
сюда, на Ваших земляков, войска? Я хотел 
бы посмотреть в глаза министра культуры 
России из Смелы (город в Черкасской облас-
ти — ред.). Какая у него культура? Знает ли 
он историю, знает о страданиях украинцев? 
— обратился митрополит к бывшим земля-
кам. — Люди добрые, опомнитесь! Кому вы 
служите? Почему вы предали родину, уеха-
ли из Украины и строите счастливую жизнь 
для россиян, которой там на самом деле и 
нет. Почему не хотите строить её для укра-
инцев? Если вы такие умные и ваш мозг ра-
ботает більше, чем на четыре процента, то 
опомнитесь. Исправьте свои страшные и 
преступные ошибки против своего народа, 
потому что Бог вам этого не простит!»

«Главком»

Крим розділив російську творчу еліту
Деятели культуры России — 

в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму

Не прогибаться. Не поддаваться лжи 
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«А до чого тут одне до од-
ного?» — запитає читач. Не 
поспішаймо — може, все-
таки тут зв’язок найпрямі-
ший. 

Ми ще навіть не зовсім усвідом-
люємо трагічності того, що стало-
ся: вперше за історію незалежної 
України вона втратила з-під контро-
лю фактично, якщо не юридично, ве-
лику територію — півострів Крим. 
Більше того: під загрозою — втрата 
й інших територій і (або) формуван-
ня на решті території маріонеткової 
підконтрольної Росії квазідержави. 
Фантастика? Але подібною фантас-
тикою кілька тижнів тому видавала-
ся втрата Криму.

У минулому номері газети у стат-
ті «Крим — це діагноз для Кремля: 
Росія хвора на шовінізм», визнаю-
чи давню мудрість «Сила ворога — 
в нашій слабкості», я все ж заявив: 
«Сила ворога — в його нахабстві». 
Це про Росію. Зараз же давайте таки 
повернемося до тої тези про нашу 
слабкість як передумову перемог 
ворогів. Нема сумніву, що агресія в 
Україну інспірована також залишка-
ми режиму Януковича, конкретніше 
— главою цього режиму, котрий схо-
вався саме в Росії. Саме «проханням 
Януковича, законного Президента 
України», як про це говорить Путін, 
він і Росія й мотивували втручання 
у внутрішні справи України, яке ді-
йшло до прямої агресії. Отже, про 
цей наш недавній режим. 

Зараз люди дивуються, як швид-
ко розвалився той режим. Але диву-
ватися треба, як він міг існувати аж 
4 роки, а ще більше дивуватися й го-
ловне — серйозно аналізувати, як 
цей режим міг постати у ХХІ століт-
ті у великій демократичній європей-
ській країні? 

Насамперед потребують деталь-
ного аналізу 5-річні чвари між полі-
тичними силами Помаранчевої ре-
волюції, силами першого Майдану. 
Адже саме це зумовило реванш ре-
гіоналів. Як оцінити тих чи інших фі-
гурантів тих чвар? Це окрема тема. 
Якщо політикум у нас звикли пер-
соніфікувати за іменами, то мова 
про тодішнього Президента Віктора 
Ющенка і тодішню двічі прем’єрку 
Юлію Тимошенко. Вони після Криму 
знову на виду. Ющенко — в ролі по-
літичного гуру, навчителя нації, вже 
заявивши, що цього року в прези-
денти не балотуватиметься. Юлія 
Тимошенко рішуче повернулася у ве-
лику політику: в ролі «матері україн-
ської демократії», лідера колишньої 
опозиції — нинішньої влади, реаль-
ного лідера нинішньої партії влади 
«Батьківщина». Дійсно, партія влади, 
і вже не «пополам» з «Нашою Украї-
ною», як після Помаранчевої рево-
люції, а на перших ролях. Формаль-
но «на трьох» з іншими переможцями 
Єврореволюції, але «УДАР» і «Свобо-
да» у владі на других ролях, принай-
мні в центральній. А так і Турчинов — 
Голова Верховної Ради і в.о. Прези-
дента, і Яценюк — Прем’єр-міністр, і 
Парубій — Секретар РНБО, всі вони 
представляють саме «Батьківщи-
ну». На місцях — теж представники 
«Батьківщини», особливо у нас на 
Чернігівщині. Юлія Тимошенко ось-
ось офіційно оголосить і про балоту-
вання на посаду Президента. 

Повторю: я не збираюсь зараз 
оцінювати цих двох політиків і гово-

рити про їхні перспективи. Не втягу-
юсь, і ніколи не робив цього, в без-
предметні дискусії «Вітя – Юля», дис-
кусії між Вітєманами і Юлєманами, 
аби з’ясувати, хто кращий, про що до 
крику сперечаються навіть 80-річні 
баби в селі. Правда, зараз супереч-
ки йдуть по вектору Юлємани – Юлє-
ненависники. Оцінку цим двом пер-
сонам і їхнім політичним силам має 
дати суспільство. Не час було оці-
нювати в розпал боротьби з попе-
реднім режимом, але після перемо-
ги революції потрібно. І це окрема 
тема. 

Тут же мова піде про одну з голо-
вних, а, може, головну нашу біду — 
слабкість національної еліти, кон-
кретніше — національно-демокра-
тичних сил, ще конкретніше — таких 
партій. І почнімо з головної (в історії) 
— Народного Руху України, який вів 
Україну до незалежності. 

 

Рух у нікуди
Цими днями виповнюється 15 

років розколу Народного Руху Украї-
ни. Про це в напрузі останніх місяців 
і тижнів говорять мало. До цього ж 
примикає ще одна сумна дата: 25 бе-
резня виповнилося 15 років від тра-
гічної загибелі В’ячеслава Чорново-
ла — події, абсолютно пов’язаної з 
крахом очолюваної ним партії.

Не стану переповідати історію 
утворення 1989 року, на сконі СРСР 
і за два роки до його краху, Народно-
го Руху України — сили, аналогічної 
знаменитим «Солідарності» в Польщі 
чи «Саюдісу» в Литві. На жаль, на від-
міну від них, Рух ніколи не приходив 
до влади, а його представник не ста-
вав президентом держави, як Лех 
Валенса чи Вітаутас Ландсбергіс. 

Коротко оминемо такі етапи, як 
балотування Чорновола на перших 
президентських виборах, зайняте 
ним друге місце з результатом 25 
відсотків і перемогу представника 
Компартії Кравчука. Це теж окрема 
тема — нещасне балотування одра-
зу трьох демократичних кандидатів: 
Чорновола, Лук’яненка і Юхновсько-
го. Згадаймо тезисно неучасть (чо-
мусь) Руху, перетвореного на той час 
із дещо аморфного широкого фрон-
ту численних організацій у партію, 
вже у наступних президентських ви-
борах 1994 року. Згадаймо доволі 
успішну участь Руху у виборах пар-
ламенту України перших скликань 
— у 1990 році, ще за Союзу, у 1994 і 
1998 роках, коли партія мала доволі 
значні фракції в Раді. Перейдімо до 
краху партії. 

Криза проявилася вже попере-
днього 1998 року. Це був рік пар-
ламентських виборів, на яких пар-
тія востаннє потрапила до парла-
менту, сформувавши фракцію. Але 
вже тоді щось коїлося. Дозволю собі 
маленький персональний відступ. 
Весною 1998 року я, будучи членом 
Руху, як редактор чернігівської газе-
ти «Сіверщина», на той час дуже по-
пулярної і тиражної, балотувався в 
парламент по округу — північних ра-
йонах області. Це було безнадійне 
балотування на тлі численних кан-
дидатів від місцевої номенклатури 
семи районів округу. У підсумку я й 
посів скромне місце в середині цьо-
го списку. Але балотування було по-
трібним для партії, так було заявле-
но, і, звісно, для газети. Та мене, зі-
знаюсь, здивувала вказівка столич-

ного керівництва партії. Річ у тім, 
що по округу балотувався столич-
ний кандидат, креатура центральної 
влади. Його зарані подали нам, убо-
гим, як майбутнього депутата. Так от 
вказівка керівництва партії щодо 
висування наших кандидатів по цьо-
му й інших округах була геніальною 
у своєму цинізмі, цитую: «ВИСУВАТИ-
СЯ, АЛЕ НЕ ВИСОВУВАТИСЯ». Цей по-
літичний афоризм, вартий закарбу-
вання в камені, став наріжним каме-
нем на подальші роки існування пар-
тії, невдовзі вже розколотої нав піл, 
і всього національно-демократично-
го спектра. 

Що це було? Продажність? Спро-
ба налагодити, в ім’я держави, спів-
працю з Кучмою і його режимом, 
тим, що згодом назвали «кучміз-
мом»? Налагодити те, що не вдало-
ся на початку незалежності — союз 
демократів і колишньої номенклату-
ри. Те, що вдалося в тих же Польщі 
й Литві, при всій їхній люстрації. Ні, 
люстрованих, тобто одіозних пред-
ставників колишніх прорадянських 
режимів, там чітко виставили з вла-
ди. Але основна маса політично ак-
тивних людей, в тому числі з колиш-
ньої влади, та й практично весь по-
літично активний  народ злилися в 
«Солідарності» і «Саюдісі». У нас не 
вийшло. І це теж цікава тема: на-
скільки близькими до союзу з Рухом, 
не кажу вже про злиття з ним, були 
на початку незалежності ті ж Крав-
чук чи Плющ, як  вони й демократи 
розминулися?

«Висувати, але не висовуватися», 
схоже, ставало кредом Руху. Пар-
тія деградувала. У грудні 1998 року 
ми в Чернігові востаннє публічно зу-
стрілися з Чорноволом — на облас-
ній конференції Руху. Про тривожні 
явища в партії чимало делегатів го-
ворили відверто. Наприклад, про не-
вміння вести пропагандистську, агі-
таційну роботу. Як журналіст, можу 
тут деталізувати: буквально за якісь 
два-три роки розвалилася утворена 
під егідою Руху Всеукраїнська асоці-
ація рухівської преси. Коли нас, ре-
дакторів, на її утворення в середині 
1990-х збирали в столиці, під егідою 
партії числилося понад два десятки 
газет, більш-менш помітних, не ра-
хуючи маленьких місцевих видань. 
Невдовзі від них залишилися лише 
«ріжки та ніжки». Говорили на конфе-
ренції про те, що, захопившись ви-
сокими матеріями (мова, символіка, 
національні теми), що обов’язкове 
для такої партії, водночас Рух чомусь 
практично відсторонився від соці-
альних питань, на чому вже тоді ак-
тивно паразитували ліві. Ще одна 
проблема — брак справжньої демо-
кратії у демократичній за визначен-
ням партії, коли не низи формували 
політику партії, а низам привозили 
вказівки верхів. Попереджали: до-
бром це не закінчиться. Вибухнуло 
вже за кілька тижнів. 

Почалося із фракції Руху в пар-
ламенті. Переважна її більшість, 
близько 30 депутатів, висловили 
недовіру голові фракції і голові пар-
тії В’ячеславу Чорноволу і звільни-
ли його з посади керівника фракції. 
Лідером фракції був обраний Юрій 
Костенко, один із шести заступни-
ків голови партії. Усі члени фракції 
за статутом були водночас і члена-
ми Центрального Проводу Руху — 
вищого органу партії між з’їздами. 
ЦП більшістю голосів, нехай не та-

кою, як у фракції, теж висловив не-
довіру голові партії і скликав Х з’їзд 
Руху. 

Треба зазначити, що ІХ з’їзд 
партії був проголошений у два 
етапи. Перший відбувся 12 – 
13 грудня 1998 року. Він ви-
значив кандидатів від Руху на 
президентські вибори 1999 року 
— Геннадія Удовенка та В’ячеслава 
Чорновола. Голова партії зняв свою 
кандидатуру в січні 1999 
року. І це спричинило під-
озру, що Рух на майбутніх 
виборах «підігрує» тодіш-
ньому президентові й, во-
чевидь, знову кандидатові Кучмі. 

Так чи інакше, але більша час-
тина керівництва партії, яка пішла 
проти Чорновола, 28 лютого 1999 
року провела зібрання, назване Х 
з’їздом Народного Руху. На той час 
розкол партії вирував по всій Укра-
їні. На цей з’їзд прибули делегати від 
усіх областей, навіть від тих, де біль-
шість рухівців залишилися з Чорно-
волом. 

З’їзд проголосив, що партія діє, 
просто оновлюються її керівні орга-
ни. Юрій Костенко був обраний го-
ловою НРУ. Його заступниками — 
ще три заступники Чорновола: Во-
лодимир Черняк, Іван Заєць, Богдан 
Бойко. 

У ситуації гострої організацій-
ної кризи за ініціативою 13 крайо-
вих організацій Руху 7 березня 1999 
року в Києві відбувся другий етап ІХ 
з’їзду партії, тієї її частини, яка не ви-
знала розколу, назвала «так званим» 
Х з’їзд і все, що на ньому відбулося. 
З’їзд НРУ підтвердив повноважен-
ня В’ячеслава Чорновола як голо-
ви Руху, обрав трьох заступників, у 
тому числі двох із шести попередніх 
— Олену Бондаренко і Леся Танюка. 

Прикметною стала політична 
доля зазначених лідерів. З Костен-
ком до кінця залишився лише За-
єць. Володимир Черняк відійшов 
від політикуму. А Богдан Бойко вза-
галі додумався невдовзі створити 
«третій Рух» — окрему партію, яка, 
підозрюю, числиться в політикумі 
й нині. Ще до цього, 1998 року, був 
конфлікт по лінії Чорновіл – Лаври-
нович, ще один із заступників голо-
ви партії. Він завершився поразкою 
і відходом від керівництва Олексан-
дра Лавриновича. Але пригадую 
рейтингове таємне голосування на 
проводі обласного Руху: хто пра-
вий? Так от тоді в керівництві Чер-
нігівського Руху Лавринович з вели-
кою перевагою переміг Чорновола. 
Чи варто нагадувати, куди політично 
закотився колишній заступник голо-
ви партії Лавринович, цей кілька-
кратний міністр юстиції, останніми 
роками — вірний слуга режиму регі-
оналів. Щодо «старого» Руху, то зго-
дом Танюк також демонстративно 
вийшов з нього, а Бондаренко при-
билася до БЮТ. 

Партія розкололася. Ми, ті, хто 
пішли проти Чорновола і за новим 
керівництвом, назвали це «Весною 
оновлення», Чорновіл — «привати-
зацією партії». Час усе розставив 
на місця. Колись таки буде деталь-
но досліджена ця політична траге-
дія України. Поза сумнівом, це була 
операція влади, кучмізму. Але знов-
таки: «Сила ворога — в нашій слаб-
кості». Дрібнили, відсували на узбіч-
чя слабких і зачварених. 

У руслі цього процесу — і вбив-
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вшанувати світлу пам’ять патріота, 
видатного українця В’ячеслава Чор-
новола (які б помилки він не робив, 
чи які б йому не приписували). Дав-
но сказано: значимість історичної 
постаті вимірюється зробленим, а 
не незробленим. 

Як розкололася партія кількіс-
но? Точних даних нема. Обидві її час-
тини після розколу спішно відновлю-
вали в областях паралельні струк-
тури. Нам, загіпнотизованим пере-
вагою античорноволівців у центрі, 
з нашої чернігівської дзвіниці ви-
давалося, що під прапорами «весни 
оновлення» пішло мінімум 60 – 70 
відсотків рухівців. Принаймні у нас 
на Чернігівщині — приблизно відсо-
тків 80. З Чорноволом, правда, піш-
ли найбільші районні організації — 
Ніжинська і Прилуцька та ще де які 
районні. Втім, «костенківці» швид-
ко відновили тут свої структури. Але 
з подивом читаю вже сьогодні у Ві-
кіпедії, що тоді, весною 1999 року, 
«перереєстрація членів Руху під-
твердила підтримку абсолютною 
більшістю рішень другого етапу ІХ 
з’їзду (перереєстровано понад 80% 
членів Руху)».

Після смерті Чорновола «старий» 
Рух обрав головою того таки Генна-
дія Удовенка. Забігаючи наперед, 
зазначимо, що у 2003 році Рух на 
цілі 10 років очолив інший міністр 
закордонних справ Борис Тарасюк. 
І перший, і особливо другий голова, 
ніколи не примітні в рухівських ко-
лах, викликали, як мінімум, подив 
серед рухівського (обох частин пар-
тії) загалу, включно до нагадувань 
про їхню номенклатурну комуно-ра-
дянську біографію. Але саме вони 
очолювали Рух майже півтора деся-
тиліття.

Після розколу почалися сумні 
судилища. Врешті, «весна оновлен-
ня» програла в кучмівських судах 
«бренд», назву Народного Руху. Суди 
закріпили це за «старим» Рухом, тоб-
то визнали саме його легітимною 
партією. Довелося «веснооновлю-
вачам» перейменовувати партію в 
Український Народний Рух, а за кіль-
ка років — в Українську народну 
партію. Три назви за якісь кілька ро-
ків — це щось нездорове для будь-
якої партії. Але з останньою назвою 
— УНП — партія, вже як окремий 
суб’єкт політикуму, проіснувала по-
над 10 років. І саме УНП виявилася 
більш структурованою, більш потуж-
ною від НРУ і, очевидно, більш під-
тримуваною бізнесом, що саме по 
собі не є чимось крамольним. 

Але обидві партії, обидві части-
ни колись могутнього Руху чекала 
однаково сумна доля: обидві опи-
нилися на узбіччі політикуму. І це 
стало трагедією національно-
демократичних сил України 
загалом. 

Крим, 15-річчя розколу Руху, 
загибелі В’ячеслава  Чорновола  
і розпад  націонал-демократії
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Крим, 15-річчя розколу Руху, 
загибелі В’ячеслава  Чорновола  
і розпад  націонал-демократії

УНП програла всі сім 
загальнонаціональних ви-

борів: троє президентських 
(1999, 2004, 2010 рр.) і четверо пар-

ламентських (2002, 2006, 2007, 2012 
рр.). Програла в тому сенсі, що або зо-
всім не йшла на вибори, або йшла і 
отримувала нищівну поразку, або, в 
кращому випадку, проходила в парла-
мент у складі якихось блоків. В остан-
ньому варіанті залишалося лише вес-
ти дебати, якою була вага і роль пар-
тії в досягненнях блоку: чи «утяли», чи 
лише «і ми орали»? Показовими ста-
ли вже перші вибори — президент-
ські 1999 року. Обидві партії попхали-
ся на них своїми головами. Результат 
був нищівним: Костенко набрав трохи 
більше 2-х відсотків, Удовенко — тро-
хи більше 1-го, на втіху «веснооновлю-
вачам», слабку втіху. Через 10 років 
було нещасне балотування того ж Кос-
тенка на виборах 2010 року. Резуль-
тат — удесятеро менший від поперед-
нього: 0,2 відсотка, місце в глибині 
«турнірної таблиці» виборів, десь біля 
двох «Б» — Богословської і Бродсько-
го. Велика честь для партії, яка пози-
ціонувала себе наступницею могут-
нього Руху. Балотування, проти якого, 
схоже, було з три чверті партії, але зі 
столиці надійшла вказівка в компар-
тійному дусі: «Єсть мнєніє», що зайве 
говорить про «демократичність» демо-
кратичного середовища. І залишило-
ся лише дискутувати, що то було: недо-
мисліє чи гра на Партію регіонів? 

Не краща доля легітимного, за ви-
сновками судів, НРУ. Він просто дегра-
дував. На загальноукраїнських вибо-
рах політично взагалі розчинився в 
різних блоках і утвореннях, хоча б чес-
но і не намагаючись рипатися на цих 
виборах самостійно.

Деградація обох частин Руху давно 
викликала протест рядових рухівців. 
Але так нічим і не завершилися спро-
би об’єднання двох партій або утво-
рення якихось «Українських правиць». 
Йшлося насамперед про об’єднання з 
УРП «Собор», доля її також прикметна. 
Партія політично продовжила історію 
Української республіканcької партії, 
першої в нашому політикумі в неза-
лежній Україні наступниці Української 
Гельсінської спілки. Далі було нещас-
не об’єднання з очолюваною Матвієн-
ком партією «Собор», далі — чвари по 
лінії Лук’яненко – Матвієнко. Урешті ні 
до якої правиці УРП «Собор» не влила-
ся, а не так давно розчинилася в пар-
тійці «Українська платформа».

Новий-старий Рух
А НРУ і УНП торік таки об’єдналися. 

Але це новий фарс нашого політикуму. 
19 травня 2013-го відбувся все-

український об’єднавчий з’їзд Народ-
ного Руху України і Української народ-
ної партії, на якому  ухвалили рішення 
створити єдину партію. Оскільки в на-
шому законодавстві нема положен-
ня про механічне об’єднання двох чи 
більше партій в одну, довелоcя піти 
шляхом розпуску одної партії і влиття 
до другої. Після довгих дискусій «ба-
зовою» обрали таки партію Народний 
Рух України. З одного боку, в УНП були 
розгалужені структури, фінансування, 
а НРУ була вщент здрібніла, але, з ін-
шого, НРУ — це «бренд», ім’я, історія. 

І ось того дня пройшли два з’їзди 
двох партій. З’їзд УНП ухвалив рішен-
ня про самоліквідацію і злиття з НРУ, 
тобто індивідуальне влиття своїх чле-
нів до об’єднаної партії, юридично той 
же існуючий НРУ. Головою об’єднаної 

політичної сили обрано Василя Куй-
біду. Власне, на той момент він і так 
був головою НРУ, обраним за кілька 
місяців до того замість Тарасюка. Ре-
верансом у бік структурно потужнішої 
УНП стала гібридна назва об’єднаної 
партії — Народний Рух України (Укра-
їнська народна партія) і те, що першим 
заступником голови був обраний Іван 
Заєць, на той момент перший заступ-
ник і навіть в. о. голови УНП. Костенко, 
ще балотуючись восени 2012 року до 
парламенту (звичайно, безуспішно), 
склав повноваження голови і навіть 
мусив призупинити членство в партії. 

Далі протягом літа – осені тривала 
перереєстрація членів обох досі окре-
мих партій у тому ж Народному Русі, а 
також «переформатування» структур 
— осередків, районних і обласних ор-
ганізацій. Для цього пройшли збори і 
конференції. У нас в області при здріб-
нілому, особливо в обласному центрі, 
НРУ, конференції пройшли просто: це 
були по суті зібрання УНП із вкраплен-
ням руїн НРУ, і голова міської УНП ав-
томатично став головою міського НРУ, 
обласної — обласного. Просто пере-
йменування. Слід зазначити, що де-
градація УНП зайшла так далеко, що 
ця партія не має жодного депутата в 
парламенті, жодного в обласній раді, 
жодного в Чернігівській міській і на-
віть у районних у місті. І чи ми багато 
чули про вже об’єднаний Рух за ці кіль-
ка місяців Єврореволюції?

Але на цьому не завершилося. У 
жовтні того ж 2013 року несподівано 
відбувається дійство під назвою «Дру-
гий етап травневого з’їзду УНП». На 
ранок того дня виринає з політично-
го небуття в якості відновленого голо-
ви УНП Юрій Костенко, котрий у трав-
ні нарешті пішов у політичну відстав-
ку, не претендуючи на жодні посади 
в об’єднаній партії і сказавши багато 
гарних фраз про це об’єднання. Кос-
тенко і його прихильники проводять 
цей так званий з’їзд, на якому Костен-
ко офіційно подає у відставку з голови 
УНП. З’їзд оголошує себе «другим ета-
пом» травневого з’їзду, анулює його 
рішення про самоліквідацію партії і 
влиття в НРУ. А ще обирає нового голо-
ву УНП. Ним був названий Олександр 
Клименко, що входив у попереднє ке-
рівництво партії, був одним з кількох її 
депутатів у попередньому парламен-
ті, донецький бізнесмен і, як кажуть, 
один з давніх спонсорів партії. 

За кілька днів після цього я був в 
УНІАН на прес-конференції «воскрес-
лої» УНП, де Клименко назвався пресі 
в ролі «голови УНП» і представив «нове 
керівництво» партії. Жодні аргументи 
журналістів і присутніх представників 
об’єднаного Руху не діяли. Запитували, 
зокрема, про який «другий етап» з’їзду 
УНП можна говорити, коли тоді, у трав-
ні, не йшлося про жодні «етапи»: про-
йшов повноцінний з’їзд, який завер-
шився, ухваливши рішення про роз-
пуск партії і злиття її з НРУ. Або, якщо 
це «другий етап», що бувало на з’їздах, 
то в ньому, згідно зі статутом, беруть 
участь винятково делегати першого 
етапу. Хтось з них може не прибути, але 
серед делегатів не повинно бути ЖОД-
НОГО, хто не був делегатом першого 
етапу. На тій прес-конференції пред-
ставники НРУ показали журналістам 
офіційний список делегатів від одної 
з областей, десь 20 осіб, і «делегатів» 
цього «другого етапу» від цієї ж області: 
майже повний незбіг імен!

Жодна логіка не діяла. Клименко і 
його «заступники» заявили, що тоді, в 
травні, УНП не мала повноцінного го-

лови, відтак рішення з’їзду незакон-
ні, партія не ліквідована, ліквідувати 
її неможливо, вона продовжує існу-
вання, відновлює структури в облас-
тях і успішно діє. Хто за всім цим стоїть, 
можна було лише здогадуватися. 

Цей фарс не такий уже фарсовий. 
Річ у тім, що слухняне регіоналівське 
Міністерство юстиції так і не узако-
нило рішення травневих з’їздів двох 
партій про об’єднання, натомість хут-
ко узаконило жовтневий «другий етап 
з’їзду УНП», тобто ця партія юридично 
досі в політикумі. Продовження буде?..

 

Ненаша 
«Наша Україна»
Значно коротше — про ще одну 

партію, ще одну потугу об’єднання де-
мократів. Ющенко переміг на виборах 
як кандидат Блоку партій «Наша Укра-
їна». Логічною була його пропозиція, 
щоб ці 10 партій об’єдналися в одну, 
насамперед через наближення вес-
ною 2006 року парламентських вибо-
рів, на яких треба було закріпити пе-
ремогу Помаранчевої революції. Ні-
чого з цього не вийшло. Жодна партія 
не пішла на об’єднання. Воно відбуло-
ся лише на базі очолюваної Порошен-
ком партії «Солідарність» та чиновни-
цтва нової влади. Далі були чвари сил 
Майдану — БЮТ і «Нашої України», що 
почалися з осені 2005 року, за півро-
ку до виборів. Результат — ці сили не 
здобули більшості у Раді. Далі все ві-
домо й сумно — ще кілька років чвар 
і прихід регіоналів. 

Правда, після першого в нашій іс-
торії розпуску парламенту і перших 
же дочасних парламентських виборів 
восени 2007 року на них знову пішов 
блок під керівництвом «Нашої Украї-
ни»: блок «Наша Україна» – «Народна 
Самооборона». Ось якою була перша 
п’ятірка Блоку: Юрій Луценко — лідер 
«Народної Самооборони», В’ячеслав 
Кириленко — голова партії «Наша 
Україна», Арсеній Яценюк, Анатолій 
Гриценко, Микола Катеринчук. У моє-
му фотоархіві збереглося цікаве фото, 
зроблене мною на сходах Українсько-
го дому 27 липня 2007 року, на мітингу 
цього Блоку. Ось вони, його лідери, на 
фото: Арсеній Яценюк, Анатолій Гри-
ценко, Юрій Луценко, В’ячеслав Ки-
риленко, Микола Катеринчук. Як їх 
потім розкидала партійна доля! Хто ще 
не мав на той момент своєї партії, не-
вдовзі набув. Про деякі такі партійки 
ходить злий жарт, що вони представ-
лені в парламенті «в повному складі», 

тобто їхнім головою-депутатом.
Але тоді, влітку-восени 2007-го, 

лідери цих та інших партій Блоку (там 
була й та ж УНП) чітко заявили вибор-
цям: після виборів об’єднуються в 
одну партію. Ми, виборці, голосували 
під таку обіцянку, що дозволило Бло-
ку разом із БЮТ цього разу перемогти 
на виборах. Зобов’язання об’єднатися 
було зафіксоване двічі: на з’їздах кож-
ної партії і на об’єднаному з’їзді партій 
блоку. Голови партій двічі поставили 
свої підписи під цими рішеннями. Піс-
ля виборів партії грубо відмовилися 
виконати цю обіцянку. 

А щодо власне «Нашої України»? 
Партія влади миттю розвалилася після 
програшу Ющенком на початку 2010 
року президентських виборів. Пред-
ставники з цієї партії, кого залишили 
при владі, інтегрувалися в нову регіо-
налівську владу швидко. Перед ними 
регіонали поставили кілька завдань. 
Перше: вийти з партії «Наша Україна» — 
дружно вийшли. Друге: вступити в Пар-
тію регіонів — дружно вступили. Третє: 
піти восени на місцеві вибори в облас-
ні та районні ради на чолі списку Пар-
тії регіонів — дружно пішли. Четверте 
(вже як сідати на голову, то сідати) — 
почати лаяти попередню помаранче-
ву владу — лаяли, говорячи, як вони, 
бідні, «мусили» перебувати в тій владі. 
Прізвища можете підставити самі. 

Аж через 8 з лишком місяців 
Ющенко вийшов з політичного пара-
лічу і скликав восени 2010 року з’їзд 
«Нашої України». У знаменитій Київ-
ській політехніці, де утворювався На-
родний Рух (символічно), помпез-
но — понад тисячу делегатів і гостей. 
Було проголошено «оновлення партії». 
Ющенко привів до її керівництва но-
вих політиків, зокрема Наливайченка, 
Огризка. (Скоро вони полишили пар-
тію, розчарувавшись в її оновленні).

Усе завершилося нічим. За на-
ступні три з лишком роки партія так і 
не спромоглася навіть провести чер-
говий з’їзд. А торік узагалі розсипала-
ся. Опоненти Ющенка в партії згурту-
валися, їх очолив Сергій Бондарчук, 
якого Ющенко сам привів у керівни-
цтво. Бондарчук мав посаду голови 
політради партії, за статутом її керів-
ника. Бо Ющенко був у юридично не-
зрозумілому статусі «лідера партії». 
«Бондарчуківці» провели начебто ж 
легітимний з’їзд, який ухвалив рішен-
ня про саморозпуск партії і початок 
формування нової політсили. Нато-
мість Ющенко і його прихильники за-
явили, що партія існує, а «бондарчуків-
ці» — то «розкольники». Тим не менше, 

«існуюча» партія за весь минулий рік 
так і не спромоглася провести партій-
ний з’їзд, оголошуваний і перенесений 
кілька разів. Є ця партія чи нема, ніхто 
толком не розбере, та й, схоже, це вже 
мало кого цікавить. 

Нові безплідні 
потуги
Втім, поки що нічим не завершили-

ся і потуги того ж Бондарчука створи-
ти нову партію. Нічим — спроби полі-
тиків, об’єднаних довкола Володими-
ра Огризка, теж утворити нову партію. 
Восени вони провели в Києві пре-
зентацію політичного бренду «Праві», 
прямо заявивши, що це прообраз но-
вої партії, яка формується знизу. Гур-
тувалися тут переважно колишні «на-
шоукраїнці». Поки що все затухло, тим 
паче вибухнула Єврореволюція.

В Україні й далі понад 200 партій. 
Політичні чвари, отаманство трива-
ють. Мова зараз саме про правоцен-
тристський спектр, про традиційні на-
ціонально-демократичні сили. Дегра-
дували вони повністю чи ні — покаже 
найближчий час.

Як бути? Може, все повинні взяти 
у свої руки самі громадяни, а Євроре-
волюція якраз і спонукала бурхливий 
розвиток громадянського суспільства. 
Самі громадяни, члени громадських 
організацій, як суспільно активні люди, 
що є водночас і членами тих чи інших 
партій, різко, у формі ультиматуму, ма-
ють поставити перед своїми партійни-
ми вождями і вождиками категорич-
ну вимогу об’єднання демократичних 
сил. Саме ультимативно, заявивши, 
що інакше виходять із цих партій. Якщо 
партійні верхи вкотре не прислухають-
ся до низів, до громадян, значить, ми 
ще ніяк не дозріємо до європейського 
демократичного суспільства. 

Розумію, що весь цей аналіз хтось 
назве несвоєчасним, адже довкола 
— такі гарячі події: формування нової 
влади, в небезпеці сама державність, 
незалежність. Але це триває вже тре-
тє десятиліття, оця політична суєта і 
колотнеча, кінця їй поки що не видно. 
І якщо ми хочемо нарешті ставати нор-
мальною європейською державою, то 
не оминути процесу нормальної полі-
тичної структуризації суспільства. Тим 
більше, що в цьому році будуть двоє, 
а скоріше троє виборів. Йдеться про 
структуризацію нормальну, а не кари-
катурну, зачварену. Бо таки ж сила во-
рога — у нашій слабкості, насамперед 
політичній. 

Петро АНТОНЕНКО
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Система, в якій ми жили

Раритетні авто 
з «Межигір’я» належали 
кіностудії ім. Довженка 

У резиденції колишнього 
Президента Віктора Янукови-
ча «Межигір’я» виявлено три 
раритетних автомобілі, що 
раніше належали кіностудії 
ім. Довженка.

Про це повідомив прес-
секретар Антикорупційного комі-
тету з боротьби з корупцією в ор-
ганах влади Олександр Герасимов, 
якого цитує УНІАН.

Зокрема, Герасимов розповів 
про оборудку, в результаті якої ра-
ритетні радянські автомобілі опи-
нилися у власності Януковича.

За його словами, ще в 2009 
році генеральний директор кіно-
студії ім. Довженка Ігор Ставчан-
ський взяв кредит у комерційно-
му банку «Камбіо», а заставою вніс 
майно кіностудії — практично весь 
автопарк із 27 автомобілів. Серед 
них були і раритетні радянські авто 
— 2 «Чайки» і один ЗІЛ-114.

Згодом, коли кіностудія не змо-
гла розрахуватися за взятий кре-
дит, автомобілі перейшли у влас-
ність банку. Це сталося у березні 
2010 року.

Потім банк виставив ці автомо-
білі на аукціон. Автомобілі придбав 
благодійний фонд «Підтримка роз-
витку одеського кінематографа» в 
особі директора Дениса Лошако-
ва.

При цьому Герасимов підкрес-
лив, що автомобілі було продано 
за ціною, яка в десять разів ниж-
ча, ніж можуть коштувати такі ав-
томобілі: за кожне авто заплатили 
всього по 200 тис. грн.

Після цього автомобілі було пе-
редано до управління справами 
«Межигір’я». За яких обставин від-
булась передача, поки що невідо-
мо.

Герасимов вважає винним у 
цій шахрайській оборудці директо-
ра кіностудії Ігоря Ставчанського, 
який і до сьогодні продовжує обі-
ймати цю посаду.

Також Герасимов додав, що, 
за його інформацією, директор кі-
ностудії має стосунок до так зва-
ної «сім’ї Януковича»: він має тісні 
стосунки з екс-заступником міні-
стра внутрішніх справ Сергієм Ле-
карєм.

Крім того, Герасимов сказав, 
що має підозри стосовно того, що 
до другого президентського термі-
ну Януковича планувався повний 
розвал кіностудії Довженка та пе-
редачу її земель під забудову. За 
його словами, останніми роками 
кіностудія фактично не здійснює 
статутної діяльності, там не зніма-
ються фільми. Студію свідомо до-
водили до стану занепаду, щоб 
ліквідувати її як господарюючий 
суб’єкт і передати землю під забу-
дову.

«Українська правда» 

З одного боку, україн-
ська влада обрала в Криму 
тактику «пасивного спроти-
ву», щоб не допустити прово-
кацій і не дати приводу Росії 
почати справжню війну про-
ти України, атакувати укра-
їнські Збройні сили в Криму. 
З іншого, як бути, коли Росія 
й так їх атакує? А після так 
званого «референдуму» про 
приєднання Криму до Росії і 
миттєвого рішення Росії про 
це «входження», вона, тепер 
уже не прикриваючись крим-
ськими сепаратистами, від-
крито атакувала наші Зброй-
ні сили в Криму. Захоплюють 
військові частини, наші вій-
ськові кораблі, інші військові 
об’єкти, роззброюють їх, за-
володівають зброєю та іншим 
військовим майном. Став-
лять ультиматум українським 
військовим — переходити на 
бік Росії, тобто зраджувати 
Україну. 

Від нашої влади — жод-
них чітких пояснень громадя-
нам країни, що означає така 
тактика влади. І жодних чіт-
ких вказівок військовим. Піс-
ля першої жертви війни на 
тому тижні — загибелі україн-
ського військового — наша 
влада начебто віддала наказ 
військовим у Криму застосо-
вувати зброю проти напад-
ників, чинити збройний опір 
агресору при атаках на наші 
Збройні сили. На початок 
цього тижня жодного такого 
опору не продемонстровано. 
Україна продовжує здавати 
не просто Крим, а свої Зброй-
ні сили іншій державі — Росії. 

Від самого початку агресії 
чимало політиків, відкидаючи 
тактику «мирного опору», вва-
жали, що Україні треба піти 
на рішучу збройну відсіч із за-
хисту Криму і загалом Украї-
ни. Серед них — Анатолій Гри-
ценко, котрий узагалі вважає 
останні дії української влади 
зрадою держави. Хто правий 
— покаже найближчий час. 
Може, треба таки довірити-
ся нашій владі? Може, дійсно 
ми такою тактикою уникнули 
великої війни, зберегли вій-
ськових і озброєння? Може, 
втратили все це, а заодне 
віру в те, що можемо давати 
відсіч агресору? 

Друкуємо, з незначним 
скороченням, два звернен-
ня Анатолія Гриценка до Юлії 
Тимошенко, з точним дату-
ванням того, коли він опри-
люднив їх на своєму блозі в 
Інтернет-газеті «Українська 
правда». Звертаємо увагу, які 
величезні військові ресурси 
мала Україна в Криму на мо-
мент агресії і ще мала їх на 
момент цих звернень. Мож-
ливо, декому застережен-
ня Гриценка здадуться пе-
ребільшенням. Але весь по-
передній тиждень Росія ВЖЕ 
ЗАБИРАЛА собі наш військо-
вий потенціал. Він буде по-
вернений? Як? Коли? 

Публічне 
звернення 

до Юлії Тимошенко
Анатолій ГРИЦЕНКО, 
міністр оборони (2005 – 2007), 

голова Комітету ВР України з пи-
тань нацбезпеки і оборони (2007 
– 2012), голова підкомітету з про-
тидії відмиванню брудних коштів (з 
2012), лідер партії «Громадянська 
позиція». Полковник запасу. 

21 березня 2014, 
п’ятниця, 11.58 

Юліє Володимирівно, сьогод-
ні Ви будете в студії Савіка Шусте-
ра і маєте змогу на всю країну (на 
весь світ) заявити свою позицію. 
Саме СВОЮ, адже 2,5 роки у Вас 
такої можливості не було.

Від Вашої позиції значною мі-
рою залежить доля країни. Не пе-
ребільшую. Тому що Ваша партія 
«Батьківщина» — зараз правляча 
партія: Президент (глава держа-
ви), Голова Верховної Ради, Голо-
ва уряду, Секретар РНБО, глава 
АП, ключові міністри — це «Бать-
ківщина», яку Ви очолюєте.

Юліє Володимирівно, за два 
дні до повернення в Україну з лі-
кування в Німеччині Ви попроси-
ли негайної зустрічі зі мною, аби 
почути тверезу, професійну оцінку 
ситуації і моє бачення плану дій. У 
середу, щойно Ви приземлилися 
у Борисполі, ми зустрілися і мали 
двогодинну розмову. Щиру, пряму 
і відверту, без двомовностей і ди-
пломатичних танців. Розмова за-
свідчила, що наші з Вами оцінки 
всього, що відбулося в країні за 
період Вашого перебування у тюр-
мі й до сьогоднішнього дня, — збі-
гаються на 100%. Мої заяви і дії за 
ці 2,5 роки і Ваші пропозиції з-за 
ґрат, до яких не всі дослухалися 
або вони не оприлюднювалися, — 
теж збігаються на 100%.

Я виклав Вам оцінку ситуації, 
внутрішні й зовнішні її аспекти, 
прогноз подальшого розвитку по-
дій і запропонував план дій. Ясна 
річ, Вам було важко сприйняти 
його одразу, і Ви взяли час поду-
мати, проконсультуватися з інши-
ми людьми. 

Юліє Володимирівно, вагати-
ся й консультуватися далі вже не-
має часу. Не у Вас — в України не-
має часу. Не лише Крим, Україну 
зливають. Неспроможність і без-
діяльність Президента і міністрів-
силовиків уже не можна прихо-
вати. Це бачить уся країна, укра-
їнське суспільство. Непрофесій-
ність, бездіяльність, аморфність (а 
ще й злодійкуватість!) влади демо-
ралізують не лише Крим і військо-
вих у Криму — деморалізуються 
армія і силові структури загалом, 
поширюються недовіра до влади, 
неспокій і збурення по всій країні.

Цим користається ворог, який 
з кожним днем діє все більш на-
хабно і без жодних обмежень, без 
жодної протидії чи спротиву з боку 
України, без твердої позиції ке-

рівництва держави щодо зарубіж-
них партнерів, насамперед США і 
Великої Британії, які гарантували 
нам безпеку і мають ДІЯТИ ефек-
тивно.

Юліє Володимирівно, я Вам 
пояснив, що перемогти воро-
га, захистити нашу країну, не до-
пустити війни і масових жертв — 
можна і це реально, навіть якщо 
ворог має сильнішу армію і силь-
нішу економіку. Майдан це довів, 
скинувши владу Януковича, який 
здавався сильним і мав потужні 
ресурси, який думав, що правити-
ме вічно. Де він зараз? І де зараз 
його сила?

Переконаний, така ж сама 
доля чекає і Путіна, якого зараз 
усі бояться і з яким продовжу-
ють загравати навіть сильні дер-
жави. Значить, Україна і її Май-
дан повин ні допомогти світу і це 
зло викорінити, заради спокою на 
планеті — напевно, така наша Мі-
сія, і маємо бути гідними цієї висо-
кої Місії!

Юліє Володимирівно, відкинь-
те свої партійні інтереси, влас-
ні президентські плани, особисту 
симпатію до нинішніх керівників 
держави — все це зараз друго-
рядне й неважливе, повірте. Тре-
ба діяти негайно, і Ви неодноразо-
во доводили, що діяти вмієте.

Для цього дайте команду сво-
їм однопартійцям, нині керівни-
кам парламенту, уряду і держави: 
негайно скликати Раду і ухвалити 
вкрай необхідні кадрові рішення. 
Необхідні для захисту країни!

Друге публічне 
звернення до Юлії 

Тимошенко
22 березня 2014, 

субота, 19.53 
Учора Ви, голова правлячої 

партії (партії влади), заявили, що 
дії керівництва держави за весь 
період воєнної агресії проти Укра-
їни вважаєте виваженими і пра-
вильними. Ви заявили, що кадро-
ві зміни в керівництві державою і 
силовому блоці — не на часі.

Тим самим, замість того, щоб 
діяти відповідально і рішуче для 
протидії агресії, як я Вам це про-
понував, Ви взяли на себе ОСО-
БИСТО відповідальність за дії і 
бездіяльність влади, яка фактич-
но здала Крим і далі здаватиме 
країну. Це перше.

Друге. Учора, у відповідь на 
пряме звернення до Вас військо-
вого командира з Криму з вимо-
гою до Турчинова віддати йому чіт-
кий наказ, як діяти, Ви заявили, 
що рішення щодо подальшої долі 
наших військових у Криму Ваша 
владна команда прийме протягом 
3 – 4 днів.

Якщо Ваша владна команда 
справді планує розмірковувати 
ще 3 – 4 дні, то це буде (народною 
мовою) — свинячий голос! А мо-
вою слідчих ГПУ і СБУ — це зрада, 
здача інтересів країни і держави!

Третє. На момент початку 
агресії військове угруповання 
України в Криму мало достатній 
бойовий потенціал, аби зупинити 
російську агресію і не допустити 
проведення «референдуму». Хиб-
на стратегія Вашої владної коман-
ди «стояти мирно, не провокува-
ти Путіна» не дозволила військам 
цього зробити.

Більше того: невіддання Ваши-
ми партійцями-посадовцями на-
казу щодо виведення з ладу або 
знищення нашої зброї у Криму 
призведе до того, що вся ця зброя 
опиниться у руках ворога, і він по-
тім поверне її проти України!

Четверте. Як СВГК Ви хоч усві-
домлюєте, про що йдеться? Бойо-
ві кораблі з ракетним, артилерій-
ським, мінним і торпедним озбро-
єнням, кораблі управління і за-
безпечення, війська берегової 
оборони, морська піхота, база під-
готовки морського спецназу, мор-
ська авіація (бойові і транспортні 
літаки і вертольоти, аеродроми), 
бази, причали і логістика підтрим-
ки морських операцій, склади і 
арсенали озброєнь (у т.ч. унікаль-
ні в горах, на великий глибині, за-
хищені від ядерних ударів), ракет-
ні комплекси берегової оборони, 
навчальні бази і полігони, бойова 
винищувальна авіація (літаки, ра-
кети, аеродроми), комплекси раді-
отехнічних військ, зенітно-ракетні 
комплекси протиповітряної обо-
рони, командні пункти авіації і сил 
ППО, танки, бронетранспортери, 
бойові машини піхоти, артилерій-
ські системи, переносні зенітно-
ракетні комплекси, гранатомети, 
всіх видів стрілецьке озброєння, 
інженерно-саперна техніка, сис-
теми зв’язку, сили і засоби розвід-
ки, в т.ч. стратегічного для країни 
значення, багато-багато чого ін-
шого...

Це Ваш подарунок Путіну на 
десятки мільярдів доларів?! Це 
втрата воєнного потенціалу Укра-
їни на десятки мільярдів доларів!

А моральні втрати для всієї 
країни? Для всієї армії та інших 
силових структур? Для кинутих на-
призволяще без Ваших наказів 
військових? Для їхніх родин, які 
зараз у небезпеці? Для кримських 
татар та інших мешканців Криму, 
які не хочуть присягати Путіну?

П’яте. Поки писав пост, отри-
мав ще три дзвінки від командирів 
частин із Криму. Жодного наказу 
від Турчинова, попри Ваші публіч-
ні обіцянки вчора в ефірі, вони не 
отримали, додзвонитися ні до кого 
в Києві не можуть. 

Вимагаю: Ви особисто як го-
лова партії влади або Ваш пер-
ший заступник по партії Турчинов, 
він же Верховний Головнокоман-
дувач, негайно, протягом години, 
скликаєте засідання РНБО, при-
ймаєте рішення, фіксуєте його 
Указом — і не пізніше 24.00 до-
водите до військ відповідні чіткі 
накази: щодо збройної оборони 
чи прориву на материк, щодо зни-
щення зброї та мирної евакуації... 
Будь-які накази, які приймете, але 
накази чіткі і зрозумілі! Паралель-
но — доведіть їх до військ через 
телеканали і мобільні телефони 
командирів, бо більшість військо-
вих частин уже давно від штабів 
«відрізані».  Дійте НЕГАЙНО!

«Українська правда»

Стріляти чи не стріляти 
по агресору?
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Хорватія з Україною! 
Українська громадa Хорватії за 

підтримки Хорватської Гельсінської 
групи у Загребі організувала акцію 
протесту проти російського вторгнен-
ня в Україну, на український півострів 
Крим.

Українці і хорвати спільно вийшли 
на центральну площу в хорватській 
столиці під гаслами «Слава Украї-

ні!», «Україна — це Європа! Хорватія з 
вами», «Хорватія з українським наро-
дом», «Крим — це Україна!», «Стоп ро-
сійській окупації!», «Путін, руки геть від 
України!», «Putin, go home!», щоб ви-
словити свою максимальну підтримку 
і солідарність з українським народом 
та рішуче засудити російську агресію 
на Україну, протестуючи ходою цен-
тральними вулицями міста і під стіна-
ми посольства Російської Федерації в 
Республіці Хорватія.

Журналісти створили 
сайт, який відстежує  
дезінформацію 
Українські журналісти створили 

сайт, на якому збирають появу  брех-
ні  у засобах інформації. Сайт назива-
ється StopFake.org. Його автори став-
лять собі за мету спростування різних 
неправдивих повідом лень  у всіх  ЗМІ.

«Над сайтом  працюють журналіс-
ти, які вважають украй небезпечним 
поширення неправдивої інформації 
щодо подій в Україні в цілому і в Кри-
му зокрема», — зазначається в описі 
проекту.

 На  сайті вже є історія, як ІТАР-
ТАРС додумав за Держсекретаря США 
Джона Керрі ряд тез, як російський 
блогер викрив інсценування пере-
стрілки у Сімферополі,  розповідь про 
те, як «харків’янин», який насправді 
виявився москвичем, повісив прапор 
Російської Федерації на Харківській 
ОДА.

 Журналісти просять усіх, хто помі-
тив брехню у ЗМІ, надсилати інформа-
цію на  сайт.

Яке місце Російської 
Федерації у світі?
За темпами вимирання — 3 міс-

це (спад населення — 0,493% на рік).
За рівнем смертності — 16 місце 

(13,97 смертей на 1000 населення).
За рівнем споживання алкоголю 

— 16 місце (13,5 л чистого етанолу на 
рік на душу населення).

За кількістю самогубств — 13 
місце (19,7 на 100 тис).

За споживанням сигарет — 4 
місце (2786 сигарет на людину на рік).

За кількістю ув’язнених — 8 міс-
це (484 на 100 тис. осіб).

За кількістю поліції — 17 місце 
(546 на 100 тис. осіб). 

За витратами на освіту — 119 
місце (3,9% від ВВП).

Кількість слов’ян (росіян) у Росій-
ській Федерації неухильно зменшу-
ється: 2002 року налічувалося 115,9 
млн (79,83% населення), 2010 року — 
111 млн (77,71% населення).

За деякими даними, в Росії налічу-
ється 4,5 млн бомжів, 654 тисячі дітей 
в інтернатах.

Сайт OSP-UA.INFO

Бліц-інформ

У Чернігівському навчально-
методичному центрі профспілок 
відбувся міжнародний україн-
сько-білоруський семінар журна-
лістів «Майдан і медіа». Його про-
вели Гомельська організація Бі-
лоруської асоціації журналістів і 
чернігівська газета «Світ-інфо». 
БАЖ — це потужна, альтернатив-
на старій радянській Спілці жур-
налістів громадська організація, 
до якої входять відомі в Білору-
сі журналісти. БАЖ наполегливо 
бореться, в дуже непростих умо-
вах Білорусі, за свободу слова, 
розвиток демократичних медіа. 
До неї входять, поряд з масти-
тими колегами, багато молодих, 
енергійних журналістів. 

Делегацію гостей очолював 
багаторічний очільник Гомель-
ської організації БАЖ, відомий 
білоруський журналіст Анатоль 
Гатовчиц. Пан Анатоль, як і ряд ін-
ших його колег, не вперше брав 
участь у таких цікавих професій-
них зібраннях у Чернігові, бували 
вони тут на польсько-українсько-
білоруських та білорусько-укра-
їнських семінарах. До нас у гості 
приїхали не лише колеги з Гоме-
ля, а й із Гродно, ряду інших регіо-
нів Білорусі. 

З українського боку в семі-
нарі взяли участь і виступили як 
доповідачі теж відомі в місті й об-
ласті журналісти. Редактор Чер-
нігівського обласного телеба-
чення Ірина Воробей детально 
розповіла про ситуацію в елек-
тронних медіа в нашій області 
й загалом в Україні. Засновник 
найпопулярнішої Інтернет-газети 
області «Високий Вал» Олег Голо-
ватенко розповів про створення 
ВВ, розвиток Інтернет-середови-
ща на Чернігівщині. Білоруські 
колеги, працюючи в різних видах 
мас-медіа, активно працюють і 
в Інтернеті. Засновник Інтернет-
сайту «Північний вектор», коор-
динатор «Народної самооборони» 
в Чернігові Олександр Ясенчук 

розповів про свій сайт, про ре-
волюційні події в Чернігові. А за-
сновник і редактор газети «Світ-
інфо» Петро Антоненко розповів 
не лише про історію створення і 
випуск своєї газети, а й про те, як 
в області створюються нові неза-
лежні мас-медіа — газети, Інтер-
нет-сайти. Для прикладу навів ці-
каву газету «Правий берег Дес-
ни», яку в Новгороді-Сіверському 
створив і видає педагог, громад-
ський діяч Борис Домоцький. 

Групу журналістів Білорусі 
Ірина Воробей запросила до сту-
дії обласного телебачення на за-
пис своєї авторської програми, 
яку наші глядачі невдовзі поба-

чать на екранах. Родзинкою її є 
те, що на запитання Ірини укра-
їнською мовою гості відповідали 
рідною білоруською, яку наші гля-
дачі, напевно, добре зрозуміють. 
І під час усього семінару чернігів-
ці спілкувалися українською, гос-
ті — білоруською.

Гості побували також у Чер-
нігівському культурно-мистець-
кому центрі «Інтермеццо», озна-
йомилися з його роботою. Ви-
конавчий директор КМЦ, шеф-
редактор сайту «Північний 
вектор» Олександр Жогалко під 
час Єврореволюції активно пра-
цював як журналіст на Майдані 
у столиці та в Чернігові. Під час 
протистоянь у столиці був пора-
нений. Олександр розповів про 
напружену і часто доволі небез-
печну роботу журналістів під 
час революції. А ще показав ці-
лий набір бойових «артефактів»: 
сумновідомі гумові кулі, частини 
світлошумових гранат і гранат зі 
сльозогінним газом. 

На семінарі детально обго-
ворювалися теми створення і ді-
яльності незалежних ЗМІ, робота 
журналістів в екстремальних си-

туаціях, зокрема під час україн-
ської Єврореволюції, на Майдані.

Слід зазначити, що білорусь-
кі колеги приїхали з країни, де 
інформаційний простір не про-
сто переповнений, а практично 
окупований російськими мас-
медіа, особливо телебаченням. 
Гості розповіли про ці пропаган-
дистські міфи, наклепи на Украї-
ну, дезінформацію. У все це вони, 
розумні люди, звичайно ж, не ві-
рять, але біда в тому, що цим «пій-
лом» обробляються мільйони лю-
дей братнього сусіднього народу. 

Ми запропонували білорусам 
якнайширше спілкування з черні-
гівцями, щоб побачити все у нас 

особисто і спростовувати зліс-
ну московську пропаганду. Гості, 
ставлячи себе на місце пересіч-
них білорусів, ставили чернігів-
цям наївні запитання: чи працю-
ють у нас театри, магазини, чи хо-
дять автобуси і тролейбуси, чи не 

ловлять і не б’ють людей просто 
на вулицях, чи діє освітлення і во-
догін? Ну і так далі. 

Білоруські журналісти навіч 
побачили і почули, як кондуктор 
міського автобуса спокійно роз-
мовляє російською мовою і її за 
це ніхто не б’є, бо цією мовою 
вільно розмовляють тисячі чер-
нігівців, усупереч брехні москов-
ського агітпропу. А ще почули до-
вкола засилля російської музич-
ної попси і самі переконалися, 
що жодною тотальною насиль-
ницькою українізацією тут і не 
пахне. І що українське місто живе 
звичайним спокійним життям. 

Наступного дня друга части-
на семінару була особливо хви-
люючою. Ми здійснили поїздку в 
Київ, на революційний Майдан. 
Спершу був візит на Громадське 
телебачення України, роботу яко-
го, ще в Інтернеті, як і тут у нас, бі-
лоруси постійно дивилися у себе 
вдома. Громадське ТБ і найпо-
пулярніша наша Інтернет-газета 
«Українська правда» стали справ-
жніми лідерами інформаційного 
поля Майдану, Єврореволюції. 
Офіси обох їх знаходяться на од-
ному поверсі будівлі, неподалік 
Верховної Ради. 

Нашу делегацію зустріли 
дуже відомі в Україні журналіс-
ти. Насамперед — засновник і 
керівник Громадського ТБ Роман 
Скрипін, який детально розповів 
про задум, процес створення і 
нинішню діяльність ГТБ, відповів 
на численні запитання білорусь-
ких колег. Дуже цікавим був і ви-

ступ одного із засновників цьо-
го ТБ, відомого тележурналіста, 
доктора історичних наук Данила 
Яневського. Також ми поспілку-
валися з популярним журналіс-
том Мустафою Найємом, який є 
не лише одним із провідних ав-
торів УП, а й працює на Громад-
ському телебаченні.

Виступи столичних журна-
лістів ще раз підтвердили дум-
ку: годі бідкатися про проблеми 
створення національного демо-
кратичного медіапростору, треба 
журналістам братися і створюва-
ти цей простір. Такою була про-
відна ідея і самого семінару. 

А потім ми пішли по урядово-
му кварталу на Майдан. Пройшли 
повз Верховну Раду України, яка 
і того суботнього дня працювала 
з повною напругою. А біля парла-
менту, до будівлі якого тепер віль-
ний доступ усіх громадян, вирува-
ли стихійні мітинги, пікети, гарячі 
дискусії людей, які ставили ті чи 
інші вимоги вже до нової україн-
ської влади, нашого парламенту. 

На вулиці Грушевського, біля 
барикад поруч зі стадіоном «Ди-

намо», була особливо хвилюю-
ча зупинка. Адже саме тут заги-
нув білорус, земляк наших гостей 
Михайло Жизнєвський, родом із 
Гомельщини. На вулиці, де він за-
гинув, встановлено імпровізова-
ний пам’ятник Михайлові, його 
великий портрет, над ним — біло-
руський національний біло-чер-
воно-білий прапор, поруч — живі 
квіти, горять свічки. Гості вклони-
лися своєму землякові, який став 
одним із перших загиблих під час 
нашої революції.

Далі вийшли на Майдан, цен-
тральну площу столиці. Тут, як за-
вжди, вирувало життя, йшов мі-
тинг, зі сцени оголошували остан-
ні новини, насамперед щодо 
Криму. Дехто з гостей, білорусь-
ких журналістів, уже працював у 
нашу революцію на Євромайда-
ні столиці. Але більшість потрапи-
ли сюди вперше. Враження, зви-
чайно, у них залишилися незабут-
ні. Гості спілкувалися з багатьма 
українцями. Їх цікавило все: чому 
наш миролюбний народ вийшов 
на вулицю, на протест і навіть 
війну. «Дістав уже цей злочин-
ний режим», — пояснив один ки-
янин, батько трьох дітей. Він за-
раз перебуває в одній із сотень 
Самооборони, охороняє важливі 
об’єкти. 

Наша Єврореволюція — урок 
для всіх диктаторів, такою була 
одностайна думка гостей. Урок 
того, що нікому не дано зазіхати 
на волю народу. 

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора

БІЛОРУСЬКІ ЖУРНАЛІСТИ 
В ЧЕРНІГОВІ ТА НА МАЙДАНІ

Гості з Білорусі  в Чернігові. 

На Громадському телебаченні України. 
Розповідає Роман Скрипін. 

Білоруські журналісти Анатоль Гатовчиц 
та Лариса Шчиракова в Києві, на вулиці Грушевського, 

на місці загибелі Михайла Жизнєвського. 
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Руйнівні наслідки ві-
йни як у Криму, так і в ін-

ших регіонах України, Білору-
сії та в окупованих областях Росії 

істотно не відрізнялися. Усім їм про-
тягом тривалого часу не вдавалося 
досягти довоєнного рівня виробни-
цтва. Але в Криму економічна та со-
ціальна ситуація повоєнної доби ви-
явилася надзвичайно складною, на-
віть катастрофічною.

Значною мірою кризу економіки, 
особливо сільськогосподарського 
виробництва, тут спричинила масо-
ва депортація кримськотатарсько-
го народу, греків, вірменів, чехів та 
болгар. А в перші дні війни з Криму 
було вивезено ще й понад 50 тисяч 
німців, які мешкали тут ще з часів 
Катерини II.

Отже, загальна кількість виве-
зеного з Криму люду сягала близько 
300 тисяч. Якщо ж урахувати, що до-
росле чоловіче населення воювало 
на фронтах і зазнало значних втрат, 
після депортації кримських татар та 
інших національних меншин півост-
рів практично обезлюднів.

Офіційна статистика свідчить, 
що за час війни населення в Криму 
зменшилося вдвічі й до травня 1944 
року становило 780 тисяч осіб, а піс-
ля депортації кримських татар тут ли-
шилося близько 500 тисяч.

Якщо говорити образно, то всіх 
післявоєнних мешканців Криму мож-
на було зібрати на територіях сучас-
ного Сімферополя та Феодосії.

Уже в перші дні й місяці після ви-
зволення Криму від фашистських 
окупантів сільське господарство, за-
недбане війною, зазнало величез-
них збитків. Сталінсько-беріївські 
опричники, ніби навмисне, приуро-
чили виселення кримських татар до 
розпалу весняних робіт, коли повин-
ні були закладатися основи майбут-
нього врожаю.

У більшості кримських сіл уже 
влітку не було кому зібрати й мізер-
ні дарунки землі. По моторошно без-
людних, понищених та пограбованих 
татарських селищах і садибах броди-
ли лише зголоднілі коти й собаки.

Перша хвиля переселенців 
до Криму із глибинних облас-
тей Росії не принесла бажаних 
наслідків. Люд із лісистої Ро-
сії важко приживався в степу і 
не міг адаптуватися до гірської 
місцевості. 

Ще важче переселенцям дава-
лася вельми складна й специфічна 
землеробська культура. Сади, ви-
ноград, ефіроноси, тютюн, технічні 
культури, навіть кукурудзу російські 
переселенці побачили в Криму впер-
ше у своєму житті.

Якщо 1940 року площа посівів у 
Криму становила 987,4 тисячі гекта-
рів, то у 1950-му вона зменшилась 
майже на 100 тисяч (881,9 тис. га).

До війни степовий Крим спеціа-
лізувався на вирощуванні високо-
якісних сортів цінної пшениці. Площа 
озимої пшениці в Криму 1940 року 
складала 447,5 тис. га, а в 1950-
му зменшилася майже вдвічі (257,5 
тис. га). Значно скоротилися площі й 
технічних культур (72,9 тис. га 1940 
року і 53,6 тис. га 1950 року).

У вельми занедбаному стані опи-
нилися і такі провідні галузі крим-
ської економіки, як садівництво, ви-
ноградарство та виноробство.

Порівняно з 1940 роком у всіх 
категоріях господарств площа садів 
зменшилась на 6 тисяч гектарів і ста-
новила 1950 року 20 тис. га. На при-
садибних ділянках фруктові дерева 
вирубали через непомірні податки, 
які запровадив батько Сталін, а в 
колгоспах і радгоспах їх використа-
ли на дрова.

Ще невтішніша картина стану 
сільськогосподарського виробни-
цтва Криму в післявоєнні роки ви-
мальовується при знайомстві з офі-
ційними статистичними матеріа-

лами щодо врожайності провідних 
культур.

Навіть досить побіжне озна-
йомлення зі статистикою для 
кожної неупередженої людини 
переконливо покаже справжню 
причину «щедрого дарунка Хру-
щова». 

Кримська область післявоєн-
ної пори з року на рік не виконувала 
планів державної закупівлі всіх ви-

дів сільськогосподарської продукції.
1950 року порівняно з 1940 ро-

ком Крим майже в 5 разів скоротив 
продаж зерна (з 425,7 тисячі тонн у 
1940 році до 92,9 тисячі тонн у 1950-
му), утричі — тютюну (відповідно з 
5,9 до 1,8 тисячі тонн), удвічі — ово-
чів (з 60,3 до 31,1 тисячі тонн), май-
же в 5,5 разу — картоплі (з 22,7 до 4 
тисяч тонн), у 5 разів — ефіроолійних 
культур (з 9,1 до 1,8 тисячі тонн), май-
же вдвічі — винограду (з 9,8 тися-
чі тонн до 6,5 тисячі тонн), в 2,5 разу 
— шерсті. Також значно зменшилась 
в області й закупівля худоби у живій 
вазі: 10,9 тисячі тонн — у 1940-му і 
8,1 тисячі тонн — у 1950 році.

Аби можливі опоненти не звину-
ватили нас у перебільшенні госпо-
дарських негараздів Криму, спробу-
ємо на економічний стан регіону в 
післявоєнні роки подивитися очима 
самих мешканців області. Для цьо-
го погортаємо пожовтілі від часу сто-
рінки «Крымской правды» — органу 
Кримського обкому КПРС.

Не будемо аналізувати весь пері-
од, а зосередимо увагу лише на 1953 
році, що віддзеркалює стан економі-
ки, зокрема сільськогосподарського 
виробництва, напередодні передачі 
області до складу України.

І зупинимося лише на деяких га-
лузях: виноградарстві, садівництві 
та овочівництві.

Перший секретар Ялтинського 
міськкому партії С. Медунов у газе-
ті «Крымская правда» від 1 вересня 
1953 року повідомляє: 

«Переважна більшість виноград-
ників посаджена багато років тому. У 
радгоспі «Гурзуф» 80 га виноградни-
ків закладено 80 – 100 років тому, а 
в радгоспі «Гірський» — 60 – 70 ро-
ків тому. Ці насадження безсистемні, 
сильно зріджені». 

Майже половину продукції 
заводи Кримського винтрес-
ту змушені були виготовляти 
із привізного виноматеріалу, 
оскільки власного винограду 

в господарствах вирощували 
дуже мало. 

Про катастрофічний стан садів-
ничої галузі в післявоєнні роки свід-
чить інформація Т. Григор’єва з Кі-
ровського району:

«Минулої осені, як і раніше, ви-
ноградарі й садівники району не по-
радували Батьківщину й себе до-
статком винограду і фруктів. Майже 
всюди урожай був досить низький... 

У колгоспі ім. Маленкова сад 

посаджено давно. Минулої осені 
мали б зібрати перші плоди, а їх зо-
всім не було. Та й чи можна споді-
ватися на виконання плану і тепер, 
якщо сад перетворено на випас для 
худоби». («Крымская правда», 16 січ-
ня 1954 р.).

Навіть через десять років після 
війни овочівництво в Криму не до-
сягало довоєнних показників і було 
неспроможним задовольнити по-
треби місцевого населення. Газета 
«Крымская правда» у передовій стат-
ті 14 серпня 1953 року, аналізуючи 
стан галузі, писала:

«Городи поросли бур’янами, ґрунт 
своєчасно не розпушується, несвоє-
часно проводять поливи. Ранніх ово-
чів колгоспи і радгоспи здали до 
смішного мало. Масовий збір і зда-
ча овочів розпочалися лише в червні.

Усього в Криму на кінець 1953 
року нараховувалося лише шість теп-
лиць. («Крымская правда», 14 серпня 
1953 року).

Виявилася безперспективною 
орієнтація обласного керівництва на 
поновлення трудових ресурсів регіо-
ну лише за рахунок переселенців з 
Росії. Ще тоді, коли Крим був у складі 
РРФСР, стало зрозумілим, що у цьо-
му вельми складному і примхливому 
природно-кліматичному регіоні мо-
жуть прижитися лише люди зі степо-
вою землеробською культурою.

Сьогодні нинішній головний ре-
дактор незалежної від совісті та іс-
торичної правди газети «Крымская 
правда» Михайло Бахарєв та його 
«боевая подруга» Тетяна Рябчикова, 
безнадійно хворі на українофобію, 
намагаються переконати довірли-
вого читача в тому, що «украинское 
нашествие на Крым» започаткував 
1954 рік.

Про історичні українські коре-
ні на цій землі не варто дискуту-
вати з фахівцями такого ґатунку. 
Але ж теперішній шеф «Крымской 
правды» мав би читати видання сво-
їх поперед ників. Їх рідна «Крымская 

правда» 12 січня 1954 року — ще до 
передачі Криму Україні — писала:

«Глибокої осені 1952 року в кол-
госп ім. Калініна Зуйського району 
прибули переселенці. Їх було 86 сі-
мей, всі з України, з Чернігівщини. 
Тривалий час у колгоспі не ладилося 
з тваринництвом. Для худоби не ви-
стачало приміщень, кормів, на фер-
мі дуже низькою була трудова дисци-
пліна. Потрібно було вживати рішучих 
заходів».

Найрішучішим заходом, ви-
являється, стало переселення 
до Криму працьовитих україн-
ських селян. 

«За два роки, — пише кореспон-
дент цієї газети І. Поляков, — у кол-
госпі здали в експлуатацію свинар-
ник і телятник, кожний на 100 голів, і 
корівник на 120 голів». «Тепер корів-
ники колгоспу, — захоплюється ко-
респондент, — являють собою світлі 
теплі приміщення. На фермах діють 
підвісна дорога, автопоїлки, працює 
кормокухня».

На жаль, така ідилічна картина 
спостерігалася не на всіх фермах, 
і не в кожне кримське село в 1952 
році переселяли сотні сімей україн-
ських селян. Цей процес значно по-
жвавішає впродовж весни 1954 
року і триватиме в 60 – 70-ті роки.

Якщо бути об’єктивним, то пи-
тання про зміну перепідпорядкуван-
ня Кримської області ідеологічно та 
економічно було обґрунтоване на ве-
ресневому пленумі ЦК КПРС 1953 
року, присвяченому проблемам 
сільського господарства. На ньому 
з ґрунтовною доповіддю виступив 
беззаперечний знавець цієї галузі 
Микита Хрущов.

Саме тоді його і було обрано пер-
шим секретарем ЦК КПРС, головою 
ж Президії ЦК та головою Ради Мі-
ністрів поки що залишився Г. М. Ма-
ленков. На рішення вересневого 
пленуму ЦК Кримський обком відре-
агував лише наприкінці жовтня, тоб-
то майже через 1,5 місяця.

Збори партгоспактиву в Криму 
провели без серйозного аналізу ста-
ну сільськогосподарської галузі, без 
пошуків і нищівної критики винуват-
ців — так би мовити, по-домашньому.

Першому секретареві ЦК КПРС 
Микиті Хрущову, який добре знав си-
туацію в Криму, така самозаспокоє-
ність кримського керівництва при-
пала дуже не до смаку. Оскільки офі-
ційна звітність та численні скарги 
переконували у протилежному. Ма-

буть, саме це й спричинило його та-
ємну появу в Криму глибокої осені 
1953 року.

Про хрущовський візит немає 
жодної згадки у тогочасній всезна-
ючій кримській пресі. Лише спога-
ди Олексія Аджубея, зятя Хрущова, 
який супроводжував першого се-
кретаря в інспекторській поїздці до 
Криму, свідчать про реальність цьо-
го факту.

На початку 90-х років, коли роз-
бурхані Москвою сепаратистські 
пристрасті досягли апогею, а Крим 
став яблуком розбрату між Україною 
і Росією, знаного журналіста Олек-
сія Аджубея певні шовіністичні сили 
намагалися використати в обґрунту-
ванні вигадок про «хрущовський да-
рунок Україні».

На їхнє замовлення в часописі 
«Новое время» № 6 за 1992 рік він 
видрукував статтю з тенденційною 
назвою «Как Хрущёв Крым Украине 
отдал». Правда, досвідчений журна-
ліст увів ще й другу назву — «Воспо-
минания на заданную тему».

Олексій Аджубей цією публікаці-
єю, на мій погляд, зробив ведмежу 
послугу замовникам, оскільки в ній 
фактично підтверджує економічну 
вимушеність передачі Криму. Крим-
ська дійсність 1953 року, зображе-
на ним, просто вражає своєю безна-
дійністю.

За словами Аджубея, найбіль-
ше ошелешили, схвилювали і обури-
ли Хрущова галасливі натовпи росій-
ських переселенців, які торпедува-
ли машину першого секретаря. Люди 
скаржилися на нестерпні умови жит-
тя, погане житло, нестачу харчів, ви-
магали допомоги.

«Це зараз я пишу: приїхали, — 
зазначає Аджубей, — а вони крича-
ли: «Нас пригнали!» З натовпу лунали 
і зовсім істеричні крики: «Картопля 
тут не росте, капуста в’яне!» Або рап-
том украй сумне: «Блощиці заїли». 
«Чого ж ви їхали у Крим?» — питав 
Хрущов. — І натовп заволав: «Нас 
обманули!» 

За свідченням Олексія Аджубея, 
Хрущов того ж дня терміново виїхав 
до Києва. По приїзді в Маріїнському 
палаці він мав тривалу розмову з ке-
рівництвом республіки. Головною те-
мою її стало кримське питання і не-
приємні враження від поїздки.

Користуючись своїм величезним 
авторитетом серед київського керів-
ництва, Микита Сергійович умовляв 
українців допомогти відродженню 
кримської землі. «Там южане нужны, 
кто любит садочки, кукурузу, а не 
картошку», — переконував він.

Безперечно, рішення про переда-
чу Кримської області зі складу РРФСР 
до УРСР було породженням колектив-
ної думки вищого керівництва партії 
та уряду СРСР. Без участі старої ста-
лінської гвардії — Маленкова, Моло-
това, Кагановича, Ворошилова, Бул-
ганіна — воно б не відбулося.

Позиції Хрущова в партії і дер-
жаві на той час ще не були настільки 
сильними, щоб самочинно вирішува-
ти долю такого стратегічно важливо-
го регіону як Крим. А тому намаган-
ня деяких російських політиків і міс-
цевих кримських сепаратистів пере-
класти відповідальність на Микиту 
Хрущова з наукової точки зору не ви-
тримують критики і є кон’юнктурно-
спекулятивними.

Не існує жодного документа, 
який би підтверджував вирішальну 
роль Хрущова у кримському питанні 
1954 року, а тим більше намагання 
зробити якусь послугу Україні. Все 
це брутальні шовіністичні вигадки.

Як людина, що найбільше зна-
лася на сільському господарстві й 
відповідала за його стан, він справ-
ді міг запропонувати шляхи виходу 
Криму з економічної кризи. У Крем-
лі добре знали про тісну інте-
грацію Криму з економікою 
України.

Росія  довела Крим  до злиднів 
і  у 1954 році передала рятувати його Україні

У жовтні 1958 року Рада Міністрів України вирішила будувати найдовшу у світі тролейбусну 
лінію Сімферополь – Алушта – Ялта. Перша черга цієї лінії, Сімферополь – Алушта, 

довжиною 52 км, була побудована та здана в експлуатацію в рекордні терміни — за 11 місяців. 
Її будували фахівці більш ніж 80 підприємств із 10 міст України.

На фото з Вікіпедії — відкриття лінії на Алушту.

1
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Шлюз на Північно-Кримському каналі (1960-ті). Гігантська іригаційна споруда, 
побудована у 1961  – 1971 рр., постачає дніпровську воду з «материка» до Криму  

в степові райони, в Сімферополь, Феодосію, Керч, Судак...

Росія  довела Крим  до злиднів 
і  у 1954 році передала рятувати його Україні

Перебуваючи у скла-
ді РРФСР, Кримська об-

ласть лишалася в економіч-
ному просторі України. Паливно-

енергетичний комплекс, металургія, 
машинобудування та легка про-
мисловість, залізничний транспорт 
України і Криму фактично були єди-
ними.

Україна ще до 1954 року нада-
вала Кримській області велику до-
помогу у відродженні міст, відбудо-
ві заводів та фабрик, у розв’язанні 
проблем водопостачання, будівни-
цтва.

Це сьогодні керована україно-
ненависником Михайлом Бахарє-
вим «Крымская правда» галасує про 
утиски та жахливе пограбування 
Криму київськими «дядьками». Але 
ж були часи, коли ще до передачі об-
ласті Україні та ж «Крымская прав-
да» постійно вшановувала україн-
ський народ за його величезну до-
помогу півострову. 

Ось що писала ця газета 17 січня 
1954 року:

«Не остаются в долгу и украинцы. 
Они деятельно помогают крымчанам 
строить прекрасные города и 
курорты, развивать промышленное 
производство. На стройки горо-
да-героя Севастополя, курортной 
Ялты непрерывным потоком идут 
с Украины мощные отечественные 
механизмы и оборудование. 

Столица Украины — Киев шлёт 
сюда мощные механические погруз-
чики, автоматические дозаторные 
устройства для бетонных заво-
дов; Харьков даёт башенные и 
электромостовые краны, тракторы; 
Николаев — транспортёры для 
бетонных заводов, бульдозеры; 
Днепропетровск и Дебальцево  — 
корытные мойки для предприя-
тий, производящих флюсовый из-
вестняк; Осипенко (Бердянск) — 
дорожные машины; Кременчуг — 
асфальтно-бетонные смесители; 
Прилуки — раствороносы для меха-
низации штукатурных работ; Мели-
тополь присылает компрессоры по-
следних выпусков».

На підставі вивчення наявних 
матеріалів доходимо висновку, що 
рішення про передачу Кримської об-
ласті Україні у вищого керівництва 
СРСР визріло наприкінці 1953-го 
– на початку 1954 року. Упродовж 
цього періоду велася напружена 
підготовча робота. Проводилася та-
кож інтенсивна ідеологічна робота з 
підготовки кримчан до перемін.

Саме в цей час на сторінках 
кримської преси замайоріла й укра-
їнська тематика. Тільки в січні 1954 
року «Крымская правда» присвячує 
українській темі такі матеріали, як 
«Торжество дружбы народов вели-
кой Родины», «Нерушимое братство», 
«Навеки вместе», «Советский Киев» 
(подається світлина Хрещатика).

А в номерах за 17 та 19 січня га-
зета подає спеціальні добірки під ру-
брикою «Цвети, Советская Украина». 
Зазначені публікації в друкованому 
органі іншої республіки переконли-
во засвідчують про початок підго-
товки громадської думки.

Січневий пленум Кримського 
обкому теж був складовою части-
ною розробленої в Кремлі програми 
вирішення кримської проблеми. Ще 
1953 року одна із престижних цен-
тральних вулиць міста Сімферополя 
була перейменована на бульвар Іва-
на Франка.

Про існування відповідної про-
грами у вищого керівництва кра-
їни свідчить і довідка під грифом 
«Секретно» «О состоянии сельского 
хозяйства Крымской области» від 
4 січня 1954 року, підготовлена для 
першого секретаря ЦК КПУ О.І. Ки-
риченка. Її порівняно недавно зна-
йдено у Центральному державно-
му архіві громадських організацій 

України (ЦДАГО України. Ф-1-ОПЗО. 
Спр. 3590. Арк. 109 – 110).

Вже сама назва, а тим більше 
зміст цього надзвичайно цінного до-
кумента переконливо засвідчують 
справжню причину перепідпорядку-
вання Криму.

Дата надходження доповідної 
записки першій особі в республіці є 
доказом серйозного підходу керів-
ництва СРСР до розв’язання крим-
ської економічної проблеми. Тому 
про якісь спонтанні рішення однієї, 
хоч і досить високої, посадової осо-
би у державі не може бути й мови.

Шкода, що цей важливий доку-
мент до цього часу лишається мало-
відомим. Запитаймо у нинішніх не-
долугих кримських політичних кри-
кунів та розповсюджувачів міфу про 
«подарок Хрущёва»: для чого б це 
першому секретарю ЦК КПУ заби-
вати голову інформацією про ганеб-
ний стан сільського господарства у 
Кримській області, яка підпорядко-
вана Російській РФСР?

Навіщо Олексію Кириченку опі-
куватися чужою бідою, коли й у 
власній хаті проблем було достат-
ньо? У зазначеній довідці у концен-
трованому вигляді й без ідеологічної 
тріскотні висвітлено справжній ка-
тастрофічний стан сільського госпо-
дарства та глибоку занедбаність со-
ціальної сфери Криму напередодні 
передачі області Україні.

Загалом довідка підтверджує 
всі раніше названі кризові пробле-
ми кримської економіки.

Тож на підставі цього до-
кумента маємо можливість 
з’ясувати, що ж «дарувало», а 
точніше — нав’язувало, крем-
лівське керівництво Україні та 
яким, за висловом сучасних по-
літиків, був цей «орден на гру-
дях планети» у 1954 році?

З довідки дізнаємося, що в 1954 
році порівняно з 1940-им площа по-
сівів у Криму скоротилася на 70 ти-
сяч гектарів. З 30 наявних колгоспів 
лише три спромоглися освоїти по-
льову та кормову сівозміни. За вро-
жайністю всіх головних сільськогос-
подарських культур область  1953 
року не досягла довоєнного рівня.

Станом на 1 січня 1954 року 
площа садів складала лише 87 від-
сотків, а виноградників — 79 відсо-
тків рівня 1940 року.

Тваринницькі ферми у більшос-
ті колгоспів і радгоспів Криму піш-
ли в зиму 1953/54 року лише на 37 
відсотків забезпеченими кормами. 
План будівництва корівників і телят-
ників у 1953 році область виконала 
на 35,6 відсотка, а пташників — на 
43 відсотки.

В області не вистачало понад 
1100 тракторів. Сільське господар-
ство Криму потерпало від гострої 
нестачі води. Станом на січень 1954 
року в господарствах Криму зрошу-
валося лише 40,9 тисячі гектарів 
сільськогосподарських угідь.

У 1953 році область не викона-
ла плану збору податків, недодавши 
до скарбниці 6 млн 60 тисяч карбо-
ванців.

Украй занедбаними були легка і 
харчова промисловості. У 1953 році 
не виконали плану всі підприємства 
цих галузей. Область виявилася не-
здатною освоїти величезні кошти, 
які виділяла держава на капіталь-
не будівництво. Через це Рада Мі-
ністрів Російської РФСР лише в Ялті 
змушена була 1953 року зменшити 
капіталовкладення на 5,2 млн крб.

Глибоку кризу переживала і со-
ціальна сфера області.

Сьогодні ніхто не пові-
рить у те, що в Криму ще на-
прикінці 1953 року було лише 
3 хлібних магазини, 18 — 
м’ясопродуктів, 8 — молочних, 
2 — тканин, 9 — взуття, 5 — бу-
дівельних матеріалів та 28 — 
книжкових крамниць. 

Повністю припинилася торгівля 
овочами та картоплею в державно-
му секторі» (ЦДАГО: Ф-1-ОП 52. Спр. 
490. Ар. 9. Цит. за Василем Чумаком, 
1993). Занепокоєння і розпач луна-
ли навіть із трибун партійних конфе-
ренцій.

«Минуло десять років після за-
кінчення війни, — говорив із трибу-
ни Кримської обласної партконфе-
ренції (1954 року) секретар Феодо-
сійського міськкому партії Моїсеєв, 
— трудящі висувають до нас закон-
ні вимоги: коли буде відбудоване 
місто і створені мінімальні побутові 
умови? У місті немає води, достат-
ньої кількості електроенергії, бан-
но-прального комбінату... Під час ві-
йни було зруйновано до 40% житло-
фонду, а відбудовано силами міськ-
виконкому тільки один будинок на 8 
квартир... Багато з цих питань нео-
дноразово ставилися перед вищи-
ми організаціями — Радою Міні-
стрів РРСФР і міністерствами. Але...» 
(ЦДАГОУ: Ф.1. – Оп. 52. – Спр. 4990. 
– Арк. 125).

«Хто відбудовує Кіровський ра-
йон Керчі — центральну частину міс-
та? — запитував з тієї ж трибуни се-
кретар міськкому Смородін і сам же 
відповідав: Ніхто! Нема такого буді-
вельного тресту... Такими темпами 
ми і за 100 років не відбудуємо міс-
та...».

Відповідні рішення (доповідач 
наводить конкретні приклади) були 

ухвалені урядами РРСФР та СРСР ще 
в 1952 – 1953 рр., однак «уже 1954 
рік», а будівництво багатьох об’єктів, 
зокрема «морського вокзалу, моло-
козаводу та ін. так і не розпочато» 
(там же. Арк. 115 – 116). (Цитата з 
книги М. Лукінюка, с.193).

Ознайомившись із цими 
приголомшливими документа-
ми, добре поміркуймо ось над 
чим: є передача Кримської об-
ласті до складу УРСР «щедрим 
дарунком» чи накинутим еконо-
мічним ярмом?

Досвідчені політичні шулери й 
інтригани, які пройшли багатоліт-
ній вишкіл у «сталінських універси-
тетах», добре розуміли, що під пе-
редачу Криму необхідно було під-
вести надійне ідеологічне підґрунтя. 
Ним став досить вигідний і зрозумі-
лий радянським масам ювілей — 
300-ліття Переяславської ради, яку 
пропагандистська машина як цар-
ської, так і більшовицької імперії 
представляли як возз’єднання Укра-
їни з Росією.

Цю дату вирішили гучно і широко 
відзначити на державному рівні. Пе-
редача Кримської області до скла-
ду України напередодні грандіозно-
го свята «вечной дружбы двух брат-
ских народов» чудово вписувалася в 
добре підготовлений кремлівський 
сценарій.

Як відомо, з юридичної точ-
ки зору передача Криму зі складу 
РРФСР до складу УРСР здійснена 
бездоганно. Сьогодні на підставі на-
явних матеріалів є можливість про-
стежити процедуру вирішення цьо-
го питання, яке деякі російські полі-
тики, позбавлені історичної пам’яті, 
піддають сумніву ще й нині.

Усіх їх відсилаємо, аби подолали 
історичну безграмотність, до відпо-
відних документів, а «гаспадина» Ба-
харєва — до архівних підшивок, зо-
крема до газети «Крымская правда» 
від 19 лютого 1954 року. Нехай ви-
пускник Київської ВПШ надолужує 
змарнований там час та виправдо-
вує гроші українських платників по-
датків.

Після належного проходження 
«кримського питання» по всіх інстан-
ціях у РРФСР та в УРСР і ретельного 
обговорення його на засіданні Вер-
ховної Ради СРСР Президія Верхо-
вної Ради СРСР 19 лютого 1954 року 
одноголосно ухвалила Указ «О пере-
даче Крымской области из состава 
РСФСР в состав Украинской ССР».

«Учитывая общность экономики, 
территориальную близость и тесные 
хозяйственные и культурные связи 
между Крымской областью и Укра-
инской ССР, Президиум Верховного 

Совета Союза Советских Социалис-
тических Республик постановляет: 
утвердить совместное представле-
ние Президиума Верховного Сове-
та РСФСР и Президиума Верховного 
Совета УССР о передаче Крымской 
области из состава Российской Со-
ветской Федеративной Социалисти-
ческой Республики в состав Украин-
ской Советской Социалистической 
Республики».

Проте остаточна законодавча 
ухвала Указу про передачу Криму 
Україні відбулася лише через два 
місяці, 26 квітня 1954 року. Згідно 
з існуючим законодавством, рішен-
ня про зміну існуючих кордонів між 
республіками за їхньою згодою мо-
гла ухвалити лише Верховна Рада 
СРСР. Закон було ухвалено у такій 
редакції:

«О передаче Крымской об-
ласти из состава РСФСР в со-
став Украинской ССР. 

ЗАКОН ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР

Верховный Совет Союза Совет-
ских Социалистических Республик 
постановляет:

1. Утвердить Указ Президиума 
Верховного Совета ССР от 19 февра-
ля 1954 года о передаче Крымской 
области из состава РСФСР в состав 
Украинской Советской Социалисти-
ческой Республики.

2. Внести соответствующие из-
менения в статьи 22 и 23 Конститу-
ции СССР».

Наприкінці березня 1954 року в 
Києві відбувся XVIII з’їзд КПУ. Висту-
паючи на ньому, перший секретар 
Кримського обкому Д. С. Полянський 
зазначив:

«Крым и Украину роднит, помимо 
общности экономики, территориаль-
ной близости, тесных хозяйственных 
и культурных связей, ещё и общ-
ность многовекового исторического 
развития.

Передача Крыма в состав Укра-
инской республики, безусловно, по-
ложительно скажется на всесто-
роннем и более быстром развитии 
Крымской области и будет содей-
ствовать дальнейшему развитию 
экономики Украины».

Безперечно, Дмитро Полян-
ський не помилився, сподіваючись 
на економічну підтримку Кримської 
області Україною. Треба відверто 
визнати, що вона, за рахунок змен-
шення фінансування інших областей 
та капіталовкладень в інші регіони 
України, була всебічною і величез-
ною.

Якщо говорити образно, 
1954 року на зруйновану ві-
йною Україну Кремль накинув, 
повторюся, ще одне економіч-
не ярмо, змусивши відбудову-
вати ще й украй занедбаний Ро-
сійською РФСР Крим.

Швидке економічне піднесення 
всіх галузей виробництва вже в пер-
ше десятиліття після передачі Криму 
Україні — найвагоміший доказ ви-
рішального внеску українського на-
роду в післявоєнне відродження пів-
острова.

Тож орденом «на грудях пла-
нети», за висловом Пабло Неруди, 
Крим став уже в складі України.

Петро ВОЛЬВАЧ,
старший науковий співробітник ВІКЦ у 

м. Сімферополі, голова Кримської 
філії Наукового товариства 

ім. Шевченка, академік УЕАН, 
заслужений діяч науки і техніки АР Крим

«Українська правда» — 
«Історична правда» 

(З незначними скороченнями 
щодо статистики занедбаного Кри-
му, якої тут наведено достатньо).
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Стародуб уперше згадуєть-
ся в «Поученні» славетного кня-
зя Русі Володимира Мономаха, 
коли взимку 1078 – 1079 років 
половці захопили Стародубщину, 
а київський князь вигнав їх звід-
ти. Хоча, очевидно, що місто було 
засновано ще задовго до цього. 
Лаврентіївський та Іпатіївський 
літописи під 1096 роком повідо-
мляють про місячну облогу воїна-
ми Мономаха й Святополка «горо-
да» Стародуба, в якому «затвори-
ся» чернігівський князь Олег Свя-
тославич: «…І точилася між ними 
битва люта, і стояли вони довко-
ла города днів тридцять і три, і 
знемагали люди в городі». У цій 
ситуації, як бачимо, жителі старо-
давнього Стародуба діяли геро-
їчно. Володимир і Святополк пі-
шли війною на Олега тому, що він 
не виступив разом із ними проти 
половців, а, навпаки, об’єднався 
з ними. Незважаючи на воєнний 
конфлікт поміж князями, Володи-
мир Мономах пропонував Олегу 
«коло Стародуба отчину». У 1141 
році в Стародубі княжив Свято-
слав Ольгович, у 1147-му бачимо 
тут Ізяслава Давидовича, в 1156 
році — Ростислава Мстиславича, 
а у 1174 році — Святослава Все-
володича.

Те, що Стародубщина з давніх-
давен була моноетнічним україн-

ським регіоном, засвідчили по-
дії національно-визвольної війни 
на чолі з гетьманом Богданом 
Хмельницьким. У тексті «Вимог 
Війська Запорозького до його ко-
ролівської милості», які були по-
дані гетьманом Б.Хмельницьким 
7 серпня 1649 року до короля 
Речі Посполитої Яна ІІ Казимира, 
зазначалося: «Почавши від Дні-
стра, Берлинців, Бару, по Старий 
Костянтинів, по Случ і за Случ, що 
впадає в Припять, по Дніпро, а 
від Дніпра, почавши від Любеча 
до Стародуба і аж до московської 
границі з Трубецьким, в усіх цих 
названих містах ми самі зроби-
мо перепис… По цих містах серед 
нашого війська, щоб корогви, як 
іноземні, так і польські, не мали 
ніяких прав і не наважувалися 
брати жодних стацій». 

1654 року до Ніжинсько-
го полку Української козацької 
держави було приєднано сім со-

тень Чернігівського полку, кіль-
ка округів з Чернігівського та 
Стародубський повіт зі Смолен-
ського воєводства. 1663-го з Ні-
жинського полку було виділено 
Новгородський (Сіверський), Глу-
хівський, Сосницький та Старо-
дубський полки.

Треба відзначити, що Ста-
родубський полк як адміністра-
тивна та військова одиниця був 
одним з найсильніших у складі 
України-Гетьманщини. Його осо-
бовий склад брав активну участь 
у Кримських походах 1687 та 
1689 років, Азовських кампа-
ніях 1695 – 1696 років, Північ-
ній війні 1700 – 1721 років, ро-
сійсько-турецьких війнах 1735 
– 1739 (наприклад, під час бо-
йових операцій на півдні Украї-
ни у 1738 р. взяли зброю 1103 
старшин і козаків Стародубсько-
го полку) та 1769 – 1774 років. 
Із кінця ХVІІ століття призначен-
ня й усунення полковників здій-
снювалося безпосередньо укра-
їнським гетьманом. Гетьман І. Са-
мойлович призначив стародуб-
ським полковником свого сина 
Семена (1680 р.), а після його 
смерті — меншого сина Якова 
(1685). Але після І. Мазепи укра-
їнських полковників поступово 
витісняли російські. Серед пол-
ковників Стародубщини зустріча-

ємо представників відомих родів 
Рославців, Остряниних, Небаб, 
Мовчанів, Самойловичів, Скоро-
падських, Гуляницьких, Рубців, 
Лизогубів, Корецьких, Максимо-
вичів, Березовських, Немирови-
чів-Данченків, Ханенків та ін.

На середину ХVІІІ ст. до Ста-
родубського полку входили со-
тні, адміністративними центрами 
яких були міста Баклан (Бакля-
ни), Мглин, Новгородок (Новго-
род-Сіверський), Погар (Погари), 
Почеп, Стародуб, Топаль (Великі 
Топалі), Шептаки. Усього на Ста-
родубщині було 11 сотень: Ба-
кланська, Мглинська, Новгород-
ська, Новоміська, Погарська, 
Почепська (перша і друга), Ста-
родубська (перша і друга), То-
пальська і Шептаківська. Серед 
знаменитих людей, що народи-
лися чи довгий час жили на Ста-
родубщині, були визначні поста-
ті української й російської історії 

та культури: Роман Ракушка-Ро-
мановський, Опанас Лобисевич, 
Григорій Долинський, Семен Ді-
вович, Андрій Рачинський, Федір 
Туманський, Архип Худорба, Вар-
лаам Шишацький, Андрій Гудович 
та інші.

Зміна адміністративного ста-
туту Стародубщини настала 16 
вересня 1781 року, коли за на-
казом російської імператриці 
Катерини ІІ було офіційно прого-
лошено створення трьох нових 
намісництв — Київського, Чер-
нігівського, а також Новгород-Сі-
верського, куди входила Старо-
дубщина. У зв’язку із запрова-
дженням нової намісницької та 
повітової системи українські ін-
ституції, які ще залишалися від 
скасування гетьманського уря-
ду в 1764 році (полкові й сотенні 
уряди та суди, скарбниця, скар-
бова канцелярія, генеральна лі-

чильна комісія, пошта тощо), були 
скасовані. Першим губернато-
ром Новгород-Сіверського на-
місництва призначили колишньо-
го генерального суддю Гетьман-
щини Іллю Журмана. 

Упродовж чотирьох років 
(1782 – 1786) українські держав-
ні інституції, а також самовряду-
вання рішуче заступила імпер-
ська адміністрація. Хоча до 1802 
року більшість чиновників місце-
вої адміністрації на Стародубщи-
ні були українцями.

Протягом десятиріччя тради-
ційну козацьку військову органі-
зацію замінила система регуляр-
них російських полків. Постали 
карабінерні полки, які спочатку 
зберігали численні зв’язки зі сво-
їм козацьким минулим. Старо-
дубський карабінерний полк був 
утворений 1783 року на базі ска-
сованого Стародубського полку 
України-Гетьманщини. Його ново-

створені роти були прив’язані до 
відповідної території Стародуб-
щини. Колишні козацькі старши-
ни стали офіцерами, а рядові ка-
рабінери — козаками. Цей полк 
перебував у складі важкої кінно-
ти, 1796 року став кірасирським, 
а згодом — драгунським. Серед 
його офіцерів у 1780 – 1800 ро-
ках бачимо представників ста-
родубських козацько-старшин-
ських родин: Бобирі, Бороздни, 
Велинські, Гудовичі, Домонто-
вичі, Значко-Яворські, Карпеки, 
Миклашевські, Модзалевські, 
Немировичі-Данченки, Плішки, 
Рославці, Рубці, Сахновські, Се-
меки, Силевичі, Соболовечі, Ши-
раї та ін.

Якщо говорити про націо-
нальний склад населення Старо-
дубщини у ХVІІІ столітті, то 1762 
року в Стародубському полку на-
лічувалося 345 572 особи, з яких 
українців було близько 335 000 
осіб. 1795 року в Чернігівській 
губернії мешкало 1 032 096 осіб, 
у т.ч. у Стародубському повіті — 
70 248, Мглинському — 68 108, 
Новоміському (Новозибківсько-
му) — 89 406, Погарському — 
68 100  осіб. Згідно з переписом 
1859 року, в Стародубському по-
віті нараховувалося 86 766 осіб 
(із них 84 773 українці), Мглин-
ському — 90 478 (відповідно 
86 406 українців), Новозибків-
ському — 113 637 (76 137), Су-
разькому — 110 390 (20 974).

Перепис складу населення 
Чернігівської губернії 1897 року 
засвідчив, що на Стародубщи-
ні  всього-на-всього 778 осіб (?) 
ідентифікували себе з українця-
ми. Штучність і нереальність цьо-
го «перепису» була очевидною 
вже для сучасників.

У листопаді 1917 року Цен-
тральна Рада, проголосивши са-
мостійність України, залишила 
скрізь губерніальну й повітову 
адміністрацію, яка існувала ще 
за російського Тимчасового уря-
ду. Тоді ж одразу виникло питання 
про перехід Північноукраїнського 
регіону під владу революційної 
Центральної Ради. Зважаючи на 
те, що і Велика Білоруська Рада 
також намагалася підпорядкува-
ти Стародубщину, серед місцево-
го населення провели опитуван-
ня, яке засвідчило бажання при-
єднання стародубських повітів до 
України.

Із приходом до влади у квітні 
1918 року П. Скоропадського та 
проголошення його гетьманом 
України постало питання про змі-
ну колишньої адміністративної 
системи. Комісарів було заміне-
но на старост. 23 травня того ж 
року розпочалися українсько-ро-
сійські переговори, які тривали 
протягом усього існування геть-
манського уряду. Одним з осно-

вних питань була проблема вста-
новлення кордонів. Росіяни за-
пропонували таку лінію кордону: 
Сураж — Унеча — Стародуб — 
Новгород-Сіверський — Глухів — 
Рильськ — Колонтаївка — Суджа 
— Беленіхіно — Куп’янськ. Це 
означало, що Українська держа-
ва мала втратити Мглинський та 
значні частини Стародубського, 
Суражського, Новгород-Сівер-
ського та інших повітів.

У червні відбувся черговий 
раунд переговорів, і в результаті 
було підготовано спільну резолю-
цію: «[...] мир, який робиться між 
Україною та Московщиною, по-
винен ґрунтуватися на міцних де-
мократичних основах [...], обидві 
делегації годяться відкинути при 
визначенні кордонів усяку думку 
про захвати й насильства». Укра-
їнська делегація запропонувала 
такі кордони між обома держа-
вами, які засвідчували історич-
ну приналежність Стародубщини 
до України. Було аргументовано, 
що з історичних, етнографічних 
та економічних причин ці тери-
торії мають належати до Укра-
їнської держави. До української 
делегації на переговорах над-
ходили звернення зі Стародуб-
щини з проханням приєднати її 
до України. Тим часом більшови-
ки насильно примушували місце-
ве населення підписуватися за 
приєднання до Росії. «Вбивства-
ми, насильствами, погрозами, 
— зазначалося в надісланій зі 
Стародуба 20 червня телеграмі, 
— більшовики поневолюють міс-
цеве населення підписувати за-
яву про приєднання північних по-
вітів Чернігівщини до Російської 
республіки, вживаючи усіх засо-
бів застрашування, щоб зібрати 
велику кількість підписів». Пред-
ставники населення Стародуб-
щини просили українську владу 
не визнавати накинутого силою 
«плебісциту» й захистити їх від 
іноземного насильства.

Тим часом більшовицька Ро-
сія, зриваючи мирні перегово-
ри, знову розпочала воєнні дії. 
27 липня 1918 року Стародуб-
ський повітовий староста Ки-
бальчич телеграфував до Ки-
єва: «[...] Населення у паніці. У 
зайнятій більшовиками частині 
повіту люди вирізаються, як ба-
рани. Для заспокоєння населен-
ня прошу відповіді». Саме тому 
в серпні 2-й Запорізький полк 
під командуванням П. Болбо-
чана з двома гарматними бата-
реями було перекинуто на Чер-
нігівщину для захисту від росій-
ських окупаційних військ району 
Новозибків — Новгород-Сівер-
ський. Там запорожці протягом 
трьох місяців вели виснаж-
ливі бої з червоноармій-
ськими загонами.

СТАРОДУБЩИНА — ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЯ
Багато років минуло з того часу, як Україна втратила одну з 

найбільших перлин своєї Півночі — Стародубщину (на той час 
це — Мглинський, Новозибківський, Стародубський і Суразький 
повіти Чернігівської губернії). Протягом багатьох століть ці зем-
лі входили до основного українського етнічного масиву, а потім 
унаслідок поразки національно-визвольних змагань 1917 –1921 
років і несправедливого адміністративного поділу залишилися 
поза межами спочатку УСРР/УРСР, а відтак і поза державним 
кордоном сучасної України.

Собор Розумовського у Почепі.

Собор у Севську
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Календар всесвітньої історії
28 березня 
364 — Римська імперія поділена на Західну і Східну. 
1709 — народився Олексій Розумовський, російський граф, генерал-фельдмаршал. 
Син простого українського козака Григорія Розума і Наталі Демешки. Починав кар’єру 
як півчий у придворному хорі. Учасник перевороту 1741 р. Таємний чоловік імператри-
ці Єлизавети Петрівни (вінчання відбулося 1742 р.). За активної участі Розумовського 
у 1745 р. відновлено Київську митрополію, а 1747 р. проголошено царську грамоту про 
обрання гетьманом його брата Кирила Розумовського. 
1868 — народився Максим Горький (Олексій Пєшков), російський письменник.
1910 — у Марселі здійнявся в повітря перший у світі гідроплан. 
1925 — народився Дмитро Гнатюк, український співак.
1925 — народився Інокентій Смоктуновський, російський радянський актор театру й 
кіно.
1936 — народився Маріо Варгас Льоса, перуанський письменник, нобелівський лау-
реат 2010 р. 

29 березня
1724 (за іншими даними — 1728) — народився Кирило Розумовський, останній геть-
ман України (1750 – 1764), російський граф, генерал-фельдмаршал, президент Петер-
бурзької Академії наук (1746 – 1764). 
1972 — у Канаді помер Іван Огієнко (митрополит Іларіон, від 1943 р.), український гро-
мадський і православний церковний діяч, мовознавець, історик церкви, педагог. Був 
міністром освіти, міністром віросповідань УНР. Із 1920 р. — на еміграції. За митропо-
лита Огієнка було проголошено Акт об’єднання трьох українських автокефалій за кор-
доном.
1998 — у Канаді померла Квітка Цісик, визначна українська співачка на еміграції. 
2004 — Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина і Словенія стали члена-
ми НАТО. 
2004 — Ірландія стала першою країною світу, де повністю заборонили куріння в усіх 
громадських місцях. 

30 березня 
1867 — у Вашингтоні підписано російсько-американський договір: США придбали в 
Росії Аляску з Алеутськими островами за 7 млн 200 тис. дол. 
1853 — народився Вінсент Ван Гог, голландський художник. 
1917 — визнання Тимчасовим урядом Росії права Польщі на незалежність. 
1973 — у США помер Дмитро Донцов, український літературний критик, публіцист, по-
літичний діяч, засновник теорії інтегрального націоналізму.

31 березня 
1685 — народився Йоганн Себастьян Бах, німецький композитор.
1727 — помер Ісак Ньютон, англійський фізик, математик і астроном. 
1732 — народився Франц Йозеф Гайдн, австрійський композитор.
1873 — народився Микола Міхновський, ідеолог українського націоналізму та дер-
жавної самостійності, громадський, політичний діяч і філософ.
1889 — офіційне відкриття Ейфелевої вежі в Парижі. Конструктор — Гюстав Ейфель. 
1896 — американець Джадсон Уїткомб запатентував замок-блискавку. 

1 квітня 
1809 — народився Микола Гоголь.
1873 — народився Сергій Рахманінов, російський композитор і піаніст. Із 1917 р. — 
на еміграції. 
1890 — бельгійський емігрант Шарль Ван Деполь одержав у США патент на тролейбус. 
2004 — помер Микола Руденко, український письменник, визначний громадський 
діяч, дисидент і політв’язень радянських часів, засновник і перший голова Української 
групи сприяння виконанню Гельсінських угод. Герой України (2000).

2 квітня 
742 — народився Карл I Великий, король франків, римський імператор. За ім’ям Карла 
династія отримала назву Каролінгів. Прізвисько «Великий» Карл отримав ще за життя, 
оскільки в результаті численних завойовницьких походів створив величезну імперію, 
що охоплювала майже всю територію Західної Європи. Політика Карла заохочувала 
християнізацію народів, що населяли його імперію, сприяла освіті й розвитку культури. 
Але незабаром після його смерті імперія розпалася.
1805 — народився Ганс Хрістіан Андерсен, данський письменник.
1840 — народився Еміль Золя, французький письменник.
2005 — на 85-му році життя помер Папа Римський Іван Павло ІІ, поляк за походжен-
ням. 

3 квітня 
1836 — ухвалено рішення про будівництво першої в Росії пасажирської залізниці — 
від Санкт-Петербурга до Павловська через Царське Село. 
1918 — народився Олесь (Олександр) Гончар, український радянський письменник.

4 квітня
1557 — народився Лев Сапега, білоруський мислитель, громадський, військовий і дер-
жавний діяч Великого князівства Литовського, канцлер, укладач статуту ВКЛ. 
1968 — у Мемфісі застрелили визначного американського громадського діяча й про-
повідника, лідера руху негрів за свої права Мартіна Лютера Кінга. 

5 квітня 
1710 — гетьман Пилип Орлик у селі Бендери підписав «Статут Війська Запорозького», 
першу українську Конституцію. 
1921 — у Константинополі барон Врангель сформував «Російську раду», що оголосила 
себе урядом Росії у вигнанні. 

6 квітня 
1483 — народився Рафаель Санті, видатний італійський художник. 
1896 — в Афінах почалися І Олімпійські ігри сучасності, які зібрали атлетів із 14 країн. 
Не було багатьох звичних нині церемоніалів, таких як олімпійський вогонь, олімпійська 
клятва, парад країн-учасниць, вручення золотих медалей. Організатори не стежили за 
національностями спортсменів і за медальним заліком.
1909 — американський дослідник Роберт Пірі з темношкірим слугою Меттью Хенсо-
ном першими досягли Північного полюса.
1924 — на виборах в Італії абсолютну перемогу здобули фашисти. 
1930 — постановою ЦВК СРСР засновано ордени Леніна і Червоного прапора. 

Календар історії Чернігівщини
2 квітня 1897 р. у Новозибківському повіті Чернігівської губернії народився Дмитро 
Галайда (Поляков), підполковник Армії УНР. 
5 квітня 1894 р. у м. Ніжині народився Роман Бжеський, публіцист, літератор.
7 квітня 1887 р. на Чернігівщині народився Юрій Ластівченко, командир 1-го Україн-
ського козацького полку ім. Богдана Хмельницького військ Центральної Ради. 
9 квітня 1898 р. у Сосниці народився Василь Потієнко, діяч УАПЦ.

СТАРОДУБЩИНА — 
ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЯ

Зруйнована комуністами козацька Україна: 
церква гетьмана Скоропадського 

та Преображенська церква у Стародубі. Старі світлини.

 У цьому їм до-
помагало і місцеве 

населення. 30 жовтня від 
імені жителів Стародуба до 

П. Болбочана звернувся з лис-
том стародубський повітовий 
староста. Він глибоко сумував 
у зв’язку з тяжкими втратами 
українців та, висловлюючи від 
імені всіх стародубців удячність 
тим, хто проливає кров за сво-
боду України, передав для сі-
мей полеглих 3500 зібраних 
громадою карбованців.

Відторгнути Стародубщину 
від України радянській Росії вда-
лося наступного року. А допомо-
гли їй у цьому «українські» кому-
ністи. Справу було вирішено на 
проведеній 25 лютого 1919 року 
в Москві міжвідомчій нараді з пи-
тання про виділення Гомельської 
губернії і встановлення кордонів 
з Україною за участю чотирьох 
осіб: представників радянсько-
го «українського уряду» Іванова 
й Мальцева, представника ро-
сійського наркомату з внутріш-
ніх справ Спаського і уповнова-
женої російського Раднаркому в 

справах Білорусі й Литви Гопнер, 
яка виступила основним допові-
дачем. Вона заявила, що в осно-
ву розв’язання питання про при-
єднання повинно було покла-
дено не той чи інший вияв волі 
населення (плебісцитний), а мір-
кування винятково державного 
порядку. Уже 10 березня договір 
про кордони з РСФРР, підписа-
ний у Москві Івановим, підтвер-
див на своєму засіданні «робіт-
ничо-селянський уряд» України. 
А в травні того ж року Стародуб-
ський, Мглинський, Новозибків-
ський і Суразький повіти Черні-
гівської губернії були приєднані 
до Гомельської губернії у складі 
РСФРР.

На середину 1920-х років 
у Гомельській губернії діяло 19 
українських початкових шкіл 
при майже стотисячному укра-
їнському населенні. Невдовзі 
українців позбавили і цієї мізер-
ної можливості здобувати осві-
ту рідною мовою. Від початку 
1930-х років на теренах РСФРР 
українське шкільництво було то-
тально ліквідовано. Відсутність 
національної освіти, щораз біль-
ше насильницьке зросійщення, 
асимілятивне середовище під-
ривають основи місцевого укра-
їнства. Переписи фіксують ра-
зюче зменшення його кількості.

За переписом 1920 року, в 
Стародубському повіті Гомель-
ської губернії налічувалося 
40 347 українців, що станови-
ло лише 30,1% від усього насе-
лення. У Новозибківському по-
віті жило тоді 43 771 українець 

(36,8%). Згідно з переписом 
1926 року, у Стародубській окру-
зі Росії мешкало 57 726 україн-
ців, Почепській — 25 514, Ново-
зибківській — 24 863, Клинців-
ській (колишній Суразький по-
віт) — 15 837. Вчені засвідчують 
тенденційність та неправдивість 

цих переписів, які проводилися 
більшовицькою владою.

1989 року в Брянській об-
ласті РРФСР українцями запи-
салося всього-на-всього 27 122 
особи (тобто на 100 000 менше, 
ніж 1926 року!), що становило 
всього 1,8% від усього місцево-
го населення. Серед цих україн-
ців, більша частина яких меш-
кає на історичній Стародубщи-
ні, менше ніж половина визнали 
рідною українську мову (46,9%), 
і тільки 21,1% з них вільно воло-
діють мовою своїх пращурів. Як 
можна припустити, упродовж 
минулих після цього років ситу-
ація стала ще гіршою. На жаль, 
ми не маємо статистичних даних 
на 2004 рік…

Стародуб нині є провін-
ційним містом, районним цен-
тром Брянської області Росій-
ської Федерації. Він розташо-
ваний за 169 км на південний 
захід від Брянська. Це кінцева 
залізнична станція на гілці від 
лінії Унеча — хутір Михайлів-
ський. Зараз рух на залізниці 
практично заморожений, потя-
ги не ходять. Населення Старо-
дуба у 1992 р. складало 19 100 
осіб, а в 2002 р. — уже 18 643. 
На сьогодні у місті діють район-
ний будинок культури, кіноте-
атр, краєзнавчий музей. Про-
мисловість представлена заво-
дом «Реле», ВАТ «Стародубські 
сири» та «Консервсушпрод», 
прядив’яним та пивним завода-
ми. У місті діє один автобусний 
маршрут, виходить газета-ра-
йонка «Стародубский вестник». 

Найбільшою місцевою гордіс-
тю протягом останніх років є ко-
лишня дружина президента Ро-
сійської Федерації Путіна пані 
Людмила, яка народилася на 
Стародубщині (до цього часу тут 
мешкають її родичі) й, можливо, 
має українське коріння.

До речі, у місцевому музеї 
відсутні відомості не лише про 
одного з найвідоміших старо-
дубських полковників — укра-
їнського гетьмана Івана Ско-
ропадського, але немає навіть 
окремої експозиції, присвяче-
ної історії славетного Стародуб-
ського козацького полку Украї-
ни-Гетьманщини. 

Натомість активісти відро-
дження сучасного козацтва у 
Брянській області РФ провели 
дослідження місцевих церков-
них книг і з’ясували, що на по-
чатку ХХ ст. близько 50 – 60% 
місцевих мешканців Стародуб-
щини записувалися козаками.

Українознавчі центри на 
Брянщині відсутні, якщо не ра-
хувати створення у 1993 році 
місцевими українцями культур-
но-просвітницького товариства 
«Блакитна Десна».

До речі, ті, хто прибуває до 
Стародуба з материкової Росії, 
зазначають особливий «мєст-
ний говар» стародубців, у мові 
яких на генетичному рівні все-
таки зберігається український 
мелос. Мовознавці дослідили, 
що на Стародубщині поширю-
вався східнополіський (лівобе-
режнополіський) говір україн-
ської мови як архаїчний діалект 
північного наріччя, що об’єднує 
групу українських говірок у пів-
нічних районах Київщини та 
Сумщини, а також південно-
західної частини Брянщини та 
окремих районів Курщини, Бєл-
городщини та Воронежщини.

Багатьох громадян України, 
які відвідують нині Стародубщи-
ну, вражає необізнаність її люд-
ності з минулим цього велично-
го колись своєю історією краю 
та його розрив із національною 
державницькою і духовно-куль-
турною традицією. Тільки своє-
рідна місцева мова та історичні 
джерела поряд із нечисленни-
ми пам’ятками, що випадково 
вціліли від руйнацій радянсько-
го періоду, нагадують про бага-
товікове життя стародубців як 
природної і невід’ємної частини 
світового українства.

Тарас ЧУХЛІБ, 
доктор історичних наук
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Брав у бібліотеці книгу заради інформації, 
якої в Інтернеті не знайти. Видання «Печать в 
СССР в 1990 году: статистический сборник» 
(НПО «Всесоюзная книжная палата», «Финансы 
и статистика», Москва). Оскільки наступно-
го року Союзу не стало — по факту — це був 
останній том серії, яка виходила кілька деся-
тиріч. 

Загальна кількість радянських газет того 
року становила 8434. Видавалися вони 55-
ма мовами народів СРСР і 9-ма мовами на-
родів зарубіжних країн. Також виходили 
2973 види бюлетенів, 1631 журнал, 94 збір-
ники, 75 «Блокнотов агитатора» (був і такий 
жанр у радянській пресі), 2 видання «Роман-
газеты». 

От, приміром, якими мовами виходили га-
зети в Радянському Союзі на сконі його віку: 
російська — 5694, українська — 1253, казах-
ська — 198 грузинська — 154, азербайджан-
ська — 151, білоруська — 135, молдавська 
— 120, латиська — 103, татарська — 89, ві-
рменська — 77, киргизька, таджицька — по 
71, туркменська — 55, чуваська — 32, якут-
ська — 29, башкірська — 23, удмуртська — 

18, аварська, бурятська — по 15, марійська 
— 14, узбецька, чеченська — по 11, осетин-
ська — 9, даргинська — 8, кумикська, лезгин-
ська, тувинська — по 6, уйгурська — 5, комі 
— 4, лакська — 3. Абхазька, табасаранська, 
гірськомарійська, інгуська, ногайська — по 2. 
Абазинська, адигейська, алтайська, балкар-
ська, гагаузька, дунганська, ерзянська, естон-
ська, їдиш, кабардинська, калмицька, карача-
ївська, курдська, мансійська, мокшанська, не-
нецька, хакаська, хантийська, черкеська, чу-
котська — по 1. 

Як бачимо, в переліку взагалі немає литов-
ської, а це означає, що тамтешні чиновники не 
стали повідомляти союзному центру про свої 
внутрішні майже незалежні справи. Те саме 
стосується і естонців з узбеками. Наведені 
біля їхніх мов цифри — це видання, які виходи-
ли в інших «республіках-сестрах». 

Дивно, що немає в переліку кримсько-
татарської мови — адже газета «Ленин 
байрагъы» («Ленінський прапор») точно 
тоді виходила в Узбекистані, та газет(-и?) 
карельською мовою — бо такі теж були. 
Отже, як і на сонці бувають плями, так і в 

радянської статистики були свої недора-
хунки. 

Що стосується комуністичних газет інозем-
ними мовами, точніше — мовами народів сві-
ту, то їх було тільки 19. Найбільше — шість — 
видавали угорською, всі — на Закарпатті. Три 
— англійською («The Moscow News», «News from 
Ukraine», цікаво, яка була третьою?). Так само 
три — німецькою. Дві — корейською (по одній 
— у Середній Азії та на Сахаліні). 

І по одній газеті в Радянському Союзі мож-
на було читати болгарською, фінською, араб-
ською, іспанською, французькою (останні три 
— іншомовні випуски «Московских новостей»). 

Випуск газет по республіках: у Росії — 
4808, в Українській РСР — 1787 (найбільшим, 
якщо рахувати за назвами, був розквіт укра-
їнської періодики в 1960-му — 3280 титулів), 
найменше в Туркменистані — 72 назви. 

В УРСР видавалися 19 республікан-
ських, 78 обласних, 153 міських, 442 
районних, 784 низових (вишів, заводів, 
підприємств тощо), 311 колгоспних. За 
мовою: 1253 — українською, 521 — ро-

сійською, 6 — «народів СРСР», 7 — «мо-
вами зарубіжних країн». 

Найбільше газет виходило в Дніпропетров-
ській області — 176, Донецькій — 166, Львів-
ській — 122, Луганській —115, Запорізькій — 
106, Криму — 95, Одеській — 91, Сумській — 
85, Полтавській — 82, Києві — 76... 

Найменше — на Буковині й Тернопіллі — 
по 27, Волині — 28, Закарпатті — 29, Жито-
мирщині — 33, Херсонщині та Рівненщині — по 
34, Чернігівщині — 37... 

Для порівняння: у Москві — 237, Ленін-
граді — 132, Тбілісі — 106, Ризі — 96, Баку 
— 87, Кишиневі — 71, Мінську — 49, Алма-Аті 
— 46, Єревані — 31, Душанбе — 27, Бішкеку 
(ще Фрунзе) — 22, Ашгабаті — 16. Інформації 
з суверенних Таллінна та Вільнюса у горбачов-
ських статистиків уже не було.

 

Вахтанг КІПІАНІ, 
журналіст, історик, 

головний редактор сайту «Історична правда»

«Українська правда» — «Історична правда» 

У 1960-х роках Ко-
муністична партія Чехо-
словаччини переживала 
розділення на два табо-
ри — консервативний на 
чолі зі сталіністом, голо-
вою КПЧС і президентом 
країни Антоніном Ново-
тни і «реформаторський», 
який представляв пер-
ший секретар КП Словач-
чини Александр Дубчек.

У січні 1968 року пар-
тійний з’їзд КПЧС обрав 
першим секретарем Дуб-
чека. Дубчек розпочав 
реформи: децентраліза-
цію влади, допуск робіт-
ників до влади, лібера-
лізацію мас-медіа тощо. 
Він хотів поєднати ра-
дянське «соціалістичне 
будівництво» із європей-
ською соціал-демократі-
єю. Називав це «соціаліз-
мом з людським облич-
чям».

У березні 1968 року 
президентом країни став 
герой Другої світової, ле-
гендарний командувач 
Чехословацької брига-
ди Людвіг Свобода. Він 
підтримав реформи Дуб-
чека. Так розпочалася 
«Празька весна».

Лібералізація у Чехо-
словаччині викликала 
незадоволення комуніс-

тичних лідерів у сусід-
ніх країнах. У Кремлі бо-
ялися, що це призведе 
до ослаблення військо-
вої могутності Варшав-
ського договору (оборон-
ний пакт між країнами 
соцтабору), адже кордо-
ни ЧССР межували із За-
хідною Німеччиною, яка 
була членом НАТО.

Уночі 21 серпня 1968 
року війська країн Вар-
шавського договору роз-
почали вторгнення до 
братньої республіки. 300 
тисяч солдатів і 7 тисяч 
танків приїхали бороти-
ся з «контрреволюцією». 
Так почалася операція 
«Дунай» — єдина нена-
вчальна військова акція 
Варшавського договору. 
Вона була проведена по-
казово і ефективно. Ра-
дянська армія показала 
високі навички.

Дубчека арештували, 
але покарати не нава-
жилися. Наступного року 
його зняли з посади — 
через так звані «Хокейні 
бунти», викликані пере-
могою чехословацьких 
спортсменів над радян-
ською збірною на чем-
піонаті світу. До влади в 
КПЧС прийшли «яструби», 
які стали закручувати 

гайки. «Празьку револю-
цію» було переможено.

І ця перемога стала 
початком кінця, в першу 
чергу у сфері іміджу СРСР. 
З прекрасної країни світ-
лих людей, які перемогли 
нацизм і запустили лю-
дину в космос, Союз зно-
ву став тюрмою народів. 
Європейські «ліві» оста-
точно відвернулися від 
Сходу, зосередившись на 
власних проблемах. По-
дальше просування «про-
летарської революції» у 
світ, яке тривало з 1917 
року, зупинилося.

Операція «Дунай» 
була для СРСР наймасш-
табнішою військовою 
кампанією з часів Другої 
світової війни. І вона ста-
ла кінцем для Радянсько-
го Союзу. У Кремлі біль-
ше не говорили про жод-
ні реформи. Почався три-
валий період «застою»: 
бюрократичний апарат 
костенів, процвітала ко-

рупція, замість реальних 
дій з’явилася практика 
ритуальних промов і від-
писок. Спроби останньо-
го лідера КПРС Горбачо-
ва щось змінити були за-
пізними.

1989 року до влади у 
ЧССР прийшли активісти 
Празької весни. У першу 
секунду 1993 року краї-
на припинила своє існу-
вання, розділившись на 
Чехію і Словаччину. За-
раз вони обидві — в Єв-
росоюзі.

Джерела фото: 
m i l i t a r y p h o t o s . n e t , 
westlicht.com, 10otb.ru, 
paulgoldsmithphotography.
com, drugoi.livejournal.
com, czinalikes.blogspot.
com.

Фотографи: Libor 
Hajsky, Josef Koudelka, 
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«Українська правда» — 
«Історична правда» 

Радянська преса на сконі комуністичного віку 

Вторгення радянських військ 
у Чехословаччину. 1968 рік

Радянські війська на вулицях Праги. Верхи на бронетехніці — 
схоже, на спеціально сконструйованій для десантних військ 

самоходці АСУ-85. Якщо так, то це 7-ма гвардійська десантна 
дивізія з Каунаса. Ранок 21 серпня. У цей час десант уже 

захопив будівлі уряду. О 10-ій ранку працівники КДБ завантажи-
ли партійне, урядове і парламентське керівництво 

соціалістичної Чехословаччини у десантні БТРи, довезли на 
аеродром, посадили у десантний літак і відправили до Москви.

Армія Чехословаччини отримала наказ не чинити опору 
вторгненню. Але з самого ранку населення почало знищувати і 

замальовувати вуличні знаки. Дезорієнтовані радянські війська 
не одразу змогли захопити радіо, вокзал і редакції газет. Біля 

радіостанції ще вранці зібрався великий натовп, який забарика-
дував вулицю. Полетів коктейль Молотова, у відповідь — кулі.

За весь час вторгнення загинуло 108 мирних жителів. З них 
першого дня — 58. Більшість із них — тут, біля будівлі радіо.

Демонстрація у Празі. Чехословаки вирішили діяти не силою, 
а психологічним тиском.

Радянські танки і артилерія обживаються на набережній Влтави.
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Події минулих епох, імена того-
часних визначних діячів ми дізна-
ємося завдяки тим, хто залишив 
для нащадків свої праці, зі сторінок 
яких промовляють до нас учасники 
історичного процесу, записані дати 
і перебіг великих битв, результати 
діяльності людського суспільства. 
На всіх континентах відоме ім’я Ге-
родота з Галікарнаса, який жив у 
V ст. до Р. X. Він багато подорожу-
вав: Європа, Азія, Африка. Побував 
і на землях сучасної України, зали-
шивши спогад про життя мешкан-
ців Причорномор’я. Повернувшись 
із мандрів, він створив працю «Іс-
торії». Саме в ній дослідник уперше 
виклав історичні факти в певній по-
слідовності. Ім’я «Батько історії» дав 
Геродоту відомий оратор Цицерон, і 
воно закріпилося за ним назавжди 
у пам’яті вдячних нащадків.

Людина, яку по праву можемо 
назвати «українським Геродотом», 
жила через півтора тисячоліття піс-
ля «Батька історії». Ім’я її сьогодні ві-
доме не тільки в Україні, а й у сусід-
ніх Білорусі та Росії, про історію яких 
писав автор «Повісті временних літ». 
Це Нестор (у перекладі з грецької 
— «що повернувся додому»). Він на-
родився 1056 року, найімовірніше 
в Києві. На користь цього свідчать 
дані про його перебування у столиці 
Руської держави ще восьмирічним. 
У сімнадцять років Нестор був по-
стрижений у чернецтво Києво-Пе-
черського монастиря наступником 
преподобного Феодосія (одного із 
засновників святої обителі) Стефа-
ном, який згодом став єпископом 
Волинським. Києво-Печерський па-
терик повідомляє, що «Стефан по-
ставив Нестора в диякона». У цьому 
сані він перебував майже сорок ро-
ків, до самої смерті.

Написанню найголовнішого 
твору — «Повісті временних літ» — 
передувало створення Нестором 
низки церковно-житійних творів. 
Зокрема його перу належить «Жи-
тія» Бориса і Гліба та печерського 
ігумена Феодосія. Дослідники на-
зивають Нестора укладачем «Пові-
сті…», оскільки спирався він на за-
писи своїх попередників, а також 
особисто зібрані матеріали і твори 
візантійських авторів. Серед вико-
ристаних Нестором джерел — Ки-
єво-Печерське літописне зведення 
чорноризця Никона та хроніка Геор-
гія Амартола.

Головне завдання твору — 
з’ясувати, «…звідки пішла Руська 
земля, і хто в ній почав спершу кня-
жити, і як Руська земля постала». На 
питання Нестор намагається відпо-
вісти у своєму літописі, адже й саме 
життя вимагало цього. Частішали 
князівські міжусобиці, держава за-
непадала, князь Володимир Мо-
номах намагався зберегти єдність 
руських земель під зверхністю Ки-
єва.

Перший датований запис у «По-
вісті…» зроблено під 852 роком, з 
часу, коли, за Нестором, «стала на-
зиватись Руська земля». Події дове-
дено до 1100 року.

Не всі знають, що «Батько укра-
їнської історії» не тільки перепису-
вав, укладав та доповнював літо-
писні зводи, а й подорожував, як Ге-
родот, місцями, про які писав пізні-
ше. Так, про перебування Нестора 
на Волині повідомляє відомий ро-
сійський історик В. Татищев, який 
використовував джерела, що не 
збереглися до нашого часу. За Та-
тищевим, 1097 року Нестор відві-
дав Володимир-Волинський із ме-
тою огляду училищ і призначення 
вчителів. Перебуваючи в нашому 
краї, Нестор не міг не цікавитись іс-
торією і, напевно, оглядав пам’ятки 
Волинської землі, про історію якої 

йому ще доведеться писати в май-
бутньому. 

Як вказує Києво-Печерський 
патерик, Нестор дожив до глибо-
кої старості, «не перестаючи труди-
тися над писанням літопису, і мир-
но почив». Господь прославив його 
нетлінням мощей, засвідчуючи, що 
письменник «житій святих» заслу-
жив собі вічне життя на небі. Сьо-
годні нетлінні останки літописця пе-
ребувають у ближніх печерах Киє-
во-Печерської лаври. 

Працю Нестора за часів Воло-
димира Мономаха було передано 
в Михайлівський Золотоверхий мо-
настир, і далі над літописом пра-
цював місцевий ігумен Сильвестр. 
Третім редактором «Повісті…» вва-
жають сина Мономаха, князя Мсти-
слава. З плином часу Несторів твір 
доповнювався новими подіями. Ви-
дубицький ігумен Мойсей довів по-
дії літопису до 1199 року. Останні 80 
років із них розповідають про жит-
тя Київської землі. У зв’язку з цим 
Мойсеєва праця отримала назву 
«Київський літопис».

Традиція літописання зберіга-
лася не тільки в Києві. До наших 
днів дійшов твір, відомий як Галиць-
ко-Волинський літопис. Події у ньо-
му відтворені від початку ХІІІ ст. до 
1292 року і розповідають про життя 
Володимиро-Галицької Русі. Дослід-
ники вважають, що над складанням 
літопису працювало в певній послі-
довності не менше п’яти редакторів, 
їхні імена нам не відомі. Хоч історик 
В. Татищев пише про волинського 
літописця ігумена Нифонта, не вка-
зуючи, проте, на джерело, з якого 
він дізнався про це ім’я. Можливо, 
саме цей Нифонт був першим во-
линським літописцем? А творці Га-
лицько-Волинського літопису були 
вже продовжувачами його справи.

Про традиції літописання у Во-
линській землі свідчить і так званий 
Іпатіївський літописний звід (XIV ст.). 
Він містить у собі «Повість времен-
них літ», яка доведена до 1117 року. 
Другу частину складає Київський 
літопис, третю — Галицько-Волин-
ський. Дослідники стверджують, що 
Іпатіївський список (кодекс) — во-
линського походження. Свою назву 
отримав від імені Костромського 
Іпатіївського монастиря, де пере-
ховувався, скопійований близько 
1425 року.

Іпатіївський літописний звід 
під назвою «Літопис Руський» 1989 
року вийшов сучасною українською 
мовою. Здійснив цю фундаменталь-
ну роботу Леонід Махновець, який, 
подібно до давніх літописців, зали-
шив українцям розповідь про їхнє 
минуле, про події, що відбувалися 
від середини ІХ до кінця ХІІІ століть.

Після Нестора, Сильвестра, 
Мойсея, Нифонта літописання тра-
диційно творилося у монастирях. 
Укладачами літописних текстів за-
лишалися православні ченці, які 
записували події у хронологічному 
порядку по літах (роках). Укладаю-
чи літописи, вони намагалися ціка-
во розповісти про події, що минули, 
дати їм свою оцінку.

Особливого розмаху літописан-
ня набувало в часи виникнення за-
грози нападу на рідну землю різ-
них завойовників. Саме в цей час 
звернення до героїчного минулого 
слугувало політичній меті — згур-
туванню всіх сил суспільства на бо-
ротьбу з ворогами. Літописні тво-
ри складалися відповідно до вимог 
доби бурхливих подій. Складачі літо-
писів, знову ж таки переважно чен-
ці, які в більшості були вихованцями 
Острозької академії, Київської та 
Львівської колегій, наприкінці XVI – 
на початку XVII ст. створили велику 
кількість літописних праць.

У Густинському монастирі біля 
Прилук побачила світ цікава літо-
писна пам’ятка, яка серед дослід-
ників визнана як Густинський літо-
пис. До нас дійшов пізніший список, 
зроблений 1670 року ієромонахом 
Густинського монастиря Михайлом 
Лосицьким. Як свідчить передмова, 
Лосицький був не творцем літопису, 
а лише його переписувачем. Автор-
ство літопису приписують Захарії 
Копистенському — вихованцю Ост-
розької академії.

Автор Густинського літопису 
вважає своїх предків, слов’ян-русів, 
дуже давніми мешканцями Європи. 
Назви «Рос», «Росія», «Россія» вжи-
ваються відносно всіх мешканців 
Києворуської держави. Взагалі в 
літописі частіше використовується 
етнонім «Русь» або «Руська земля», 
який стосується переважно — а в 
оповіданнях про XIV – XVI ст. лише 
південноруських — власне, україн-
ських земель.

Відтоді, як Москва стає відомою 
в літописних джерелах, автор Гус-
тинського літопису князів північно-
руських називає не інакше, як «кня-
зі московські». Князя Андрія Бого-
любського літописець називає мос-
ковським, хоча насправді він так не 
величався. Часто Москвою автор 
називає все Володимиро-Суздаль-
ське князівство, а під Руссю розуміє 
руські землі на середній течії Дні-
пра. Всеволода Юрійовича (Вели-
ке Гніздо), князя Володимиро-Суз-
дальського, літописець також нази-
ває князем Московським, а князів 
Подніпров’я — князями руськими.

Із цього можемо зробити ви-
сновки, що в XVII ст. літописці роз-
різняють землі київські й москов-
ські. Перші, південноруські, на-
зивають за їхньою давньою, спо-
конвічною назвою — Русь, яка 
об’єднувала предків сучасних 
українців та білорусів, а других — 
за назвою північноруського міста 
Москва, яке, поставши у ХІІ ст., ви-
ступило, на противагу Києву, полі-
тичним центром, який почав про-
тистояти давній руській столиці та 
об’єднував навколо себе предків 
майбутніх росіян.

Називати Північну Русь Моско-
вією автор починає з 1169 – 1170 
рр. — з часу захоплення Києва 
військами Андрія Боголюбського. 
Саме з цього відрізку історії літопи-
сець дедалі чіткіше розрізняє Русь 
(українсько-білоруські землі) і Мос-
ковську землю, тобто північнорусь-
кі території, які московськими стали 
зватися у XIV ст., а тенденції їх відо-
кремлення літописець відзначає за 
два століття перед тим.

Автора Густинського літопису 
можна вважати й першим істори-
ком українського козацтва. Саме 
в його праці вперше порушується 
тема про початок козацтва. Попе-
редниками козаків густинський лі-
тописець вважає «бранелюбний на-
род руській», який прославив себе 
давно в битвах із печенігами, по-
ловцями, татарами. У розділі «Про 
початок козаків» автор із захоплен-
ням говорить про козацтво, розпо-
відаючи про козацькі походи на тур-
ків, татар і про те, як козаки обира-
ють свого ватажка, як живуть, чим 
займаються. Від часу Густинського 
літопису тема, хто такий козак, як і 
коли виникло козацтво, постала у 
центрі уваги українських дослідни-
ків аж до XVIIІ ст. — часу ліквідації 
козацької вольниці в Україні. 

Густинський літопис — найбільш 
цінна пам’ятка історичної думки 
першої половини XVII століття. Вар-
то відзначити, що мова даного тво-
ру близька до народної, української. 
Отже, і з погляду лінгвістики ця істо-
рична пам’ятка заслуговує на увагу.

До представників духовенства 

у написанні літописів у XVII ст. долу-
чаються і світські особи, переваж-
но освічене міщанство та козацтво. 
Сьогодні всім відомі літописи Само-
видця, Граб’янки та Величка. Проте 
ще довгий час за монастирями за-
лишається провідне місце у продо-
вженні літописної традиції.

У цей період в Україні було ство-
рено низку коротких монастирських 
літописів. Серед них Межигірський, 
названий так тому, що він був скла-
дений і зберігався довгий час у 
Межигірському монастирі. У руко-
писі він містить описання місцевих 
подій на Київщині та Волині з 1393-
го до 1620 року. В іншому варіанті 
списку він охоплює і подальші події 
— від 1608 до 1700 рр. Вважають, 
що його складачем був настоятель 
Спасо-Межигірського монастир-
ського собору Ілля Кощаківський. 
У літописі головна увага зосеред-
жена на козацьких рухах, і тому цей 
твір становить значний інтерес для 
пізнання історії козацтва.

Історія українського козацтва 
відображена й на сторінках Підго-
рецького літопису, який ще у заго-
ловку йменується «Синопсис», у на-
уковий обіг увів Іван Франко. Під 
час однієї з виставок рукописних 
пам’яток України у Львові (1890) 
письменник звернув увагу на неві-
домий до того часу рукопис і надру-
кував про нього невелику розвідку.

Останньою з відомих літописних 
пам’яток XVII ст. монастирського по-
ходження є літопис Леонтія Боблин-
ського. Про укладача літопису знає-
мо, що він був ченцем Видубицько-
го монастиря, де й почав свій твір, 
закінчивши його 1699 року після 
переходу в Іллінський монастир у 
Чернігові. Як і в попередніх літопи-
сах, тема козацтва — одна з голо-
вних. В оповіданнях «Про Івону, гос-
подаря Волоського» та в «Повісті 
про Підкову, господаря Волоського» 
розповідається про спільну героїч-
ну боротьбу молдавських воїнів та 
українських козаків із турецькими 
військами біля Дунаю. Боблинський 
докладно описує і розгром турків у 
першому та другому чигиринських 
походах 1677 – 1678 рр.

Наприкінці XVII ст. літописні тво-
ри втрачають своє колишнє зна-
чення, поступово перетворюючись 
на фундаментальні історичні праці. 
Освічених українських церковних 
діячів приваблюють нові проблеми, 
зумовлені новими політичними об-
ставинами, пов’язаними з перехо-
дом України до складу іншої держа-
ви — Московського царства.

Саме в цей період відбуваєть-
ся безперервний рух діячів право-
славної церкви в Москву. Такий ін-
тенсивний процес «культурного єд-
нання» не міг не позначитися на 
розвиткові суспільно-політичної 
думки в Україні. Вона відобража-
лася і в історичних творах. У них од-
ним із головних стає показ спільних 
джерел походження русів та моско-
витів, їхня боротьба за об’єднання 
під рукою московського царя.

Одним із таких творів є «Крой-
ніка» ігумена Київського Золото-
верхого Михайлівського монасти-
ря, який водночас був і ректором 
Київської академії, — Феодосія Са-
фоновича. Головною добою є киє-
воруський період. Брак матеріалу 
про предків русичів Сафонович по-
яснював тим, що «рус шаблею, а не 
пером бавлячись, писати не знаю-
чи по паперу, тільки по головах або 
хребтах. І де прилучилося, шаблями 
пишучи, не описами своїх старовіч-
них княжат імен».

Описуючи події києворуської 
історії, Сафонович детальніше зу-
пиняється на історії південнорусь-
ких князівств. Це не завадило йому 

бути об’єктивним щодо епізодів, які 
мали стосунок до Північної Русі. За 
Сафоновичем, усі нащадки Володи-
мира Святославича та Володими-
ра Мономаха, хоч би у якій частині 
Київської Русі вони панували, були 
рівнодостойними. Після занепаду 
Києва (1240) автор вважає Галич 
другою столицею, а галицько-во-
линських князів — нащадками ве-
ликих князів Київських. Підкорення 
українських та білоруських земель 
великим князівством Литовським 
хроніст пояснює наслідками монго-
ло-татарського нашестя. Серед кня-
зівських династій часів Литовсько-
го панування Сафонович на перше 
місце ставить волинський рід кня-
зів Острозьких. Виступи козацтва 
кінця XVI — першої половини XVII ст. 
розглядаються насамперед як релі-
гійний рух. «Кройніка» була популяр-
ним свого часу твором, свідченням 
чого була велика кількість її списків 
та редакцій.

Ще більше за «Кройніку» Сафо-
новича — понад 30 видань — ви-
тримав історичний твір «Синопсис», 
написаний у Києво-Печерській лав-
рі. Його автором вважали лавр-
ського архімандрита Інокентія Гізе-
ля. Цей твір став першою працею, 
де українська історія викладаєть-
ся у зв’язку з історією Московсько-
го царства. Автор літопису керуєть-
ся типовою для тодішньої не укра-
їнської, а московської історіогра-
фії концепцією про споконвічність 
самодержавного ладу в Росії, про 
успадкованість монархії Київської 
Русі Руссю Московською. Входжен-
ня України до складу Московського 
царства він тлумачить як повернен-
ня її земель під високу скіпетронос-
ну руку московського монарха. Тен-
денційний добір джерел і побудова 
історичного матеріалу підкорені об-
ґрунтуванню прав Москви на воло-
діння Україною.

Кінець XVIIІ ст. знаменує закін-
чення церковного літописання, яке 
поступається місцем історичним 
повістям, мемуарам, світським лі-
тописам, діарушам (щоденникам), 
офіційним запискам. У майбутньо-
му окремі священики, монахи про-
довжують і надалі пошук невідомих 
і маловідомих сторінок з історії дер-
жави, краю, міста чи села.

Тож бачимо, що від найдавніших 
часів вивченням історії України за-
ймалися духовні особи. Це невипад-
ково, саме вони були найосвічені-
шими людьми свого часу. Досліджу-
ючи історію українського народу, 
вони намагалися донести до сучас-
ників та нащадків імена визначних 
осіб, зберегти пам’ять про найбільш 
значимі події. Літописці розуміли 
потребу збереження зв’язків різ-
них поколінь, вважаючи, що зна-
ння історії є такою ж необхідністю, 
як знан ня законів Божих. Наші лі-
тописці, як і «Батько історії» Геродот, 
намагалися простежити історичні 
події, вони вважали, що історія по-
винна навчити майбутні покоління. 

У ХХІ ст. набутки літописання, 
що збереглися, стають у пригоді 
не лише професійним історикам, 
а й тим, хто цікавиться минувши-
ною України, хоче заглибитися у 
ту давнину, дізнатися про життя 
наших предків. Можливість зро-
бити це ми маємо завдяки по-
движникам-літописцям, їхній не-
втомній праці, піклуванню і тур-
боті про всіх нас. Пам’ятаймо й 
славного Нестора, його труд не 
марний. Послідовники літопис-
ної спадщини бережуть і шанують 
традиції, закладені в минулі епо-
хи, імена своїх попередників.

Олександр БУЛИГА, 
директор Рівненського 

обласного краєзнавчого музею

Лiтописцi Русi-України
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«КОРОТКА ІСТОРІЯ ЧЕРНІГОВА»
Під владою Литви, 
Москви та Польщі
Наприкінці XIV століття Сі-

верщина, разом з більшою час-
тиною українських земель, пе-
рейшла під владу литовських 
князів. Створена ними держа-
ва — Велике князівство Ли-
товське і Руське — поєднува-
ла в собі власне литовські, бі-
лоруські та українські землі. 
Литовські князі спочатку керу-
валися принципом «ми стари-
ни не рушимо і нового не вво-
димо». Вони зберегли давньо-
руські звичаї і закони, не по-
рушували прав місцевої еліти. 
Тому українське населення 
сприймало їх як захисників від 
небезпеки татарського степу 
і розглядало це князівство як 
свою державу. Імовірно, пер-
шим литовським правителем 
Чернігова був князь Дмитро-
Корибут. На початку XV ст. Сі-
верщиною правив Свидригай-
ло, який прославився своєю 
боротьбою за литовський пре-
стол і в 1430 р. став великим 
литовським князем.

Чернігів залишився цен-
тром удільного князівства. Є 
неясна згадка від 1380 р. про 
будівництво тут замку князем 
Вітовтом. Є повідомлення, що 
по Десні велася транзитна тор-
гівля з Московією, і в місті була 
митниця. Є згадка про «Домис-
лин двір» у Чернігові та земель-
ну власність бояр в околицях 
— і це практично все. 

У 1500 р. Чернігів разом з 
усією Сіверською землею опи-
нився у складі Московсько-
го князівства. Джерела по-
різному повідомляють про об-
ставини, за яких це сталося. 
На межі XV – XVI ст. відбулася 
серія московсько-литовських 
війн, під час яких Москва за-
володіла багатьма литовсько-
руськими землями. 

Зміна політичного підпо-
рядкування визначила долю 
Чернігова на наступні сто ро-
ків. Чернігів був відділений від 
центрів Московської держави 
густими лісами, а з іншого боку 
— відрізаний від решти україн-
ських земель державним кор-
доном, який проходив за кіль-
ка десятків кілометрів на за-
хід і південь. Тому московська 
влада відвела Чернігову роль 
військового форпосту Моско-
вії на кордоні з Литовською 
державою. 

У 1530-х роках у Чернігові 
перебудували дерев’яний за-
мок і почали слати на службу 
московських «служилих людей» 
— стрільців і «дітей боярських». 
Наприкінці XVI ст. їх налічува-
лося понад тисячу осіб, на чолі 
з двома-трьома воєводами. 
Чернігів перетворився на вій-
ськове поселення, життя яко-
го зосереджувалося довкола 
замку-фортеці. Поза фортецею 
діяв Єлецький монастир, який 
згадується в контексті бурхли-
вих подій початку XVII ст. 

А розпочалися вони у 1604 
р. з походу Лжедмитрія І на Мо-

скву. Цей чоловік видавав себе 
за сина царя Івана Грозного. 
За підтримки польських маг-
натів і українських козаків він 
вирішив зайняти московський 

престол і розпочав похід з Ки-
єва на Москву. Потужна чер-
нігівська фортеця, яка мала 
27 великих гармат, могла ста-
ти для Лжедмитрія неперебор-
ною перешкодою. Однак ще на-
передодні походу він надсилав 
до міста численні листи, в яких 
переконував чернігівців, що є 
справжнім царем. Коли ж вій-
сько Лжедмитрія підійшло до 
Чернігова, служилі люди пові-
рили йому і заарештували мос-
ковських воєвод. 1 листопада 
1604 р. Чернігів без бою пе-
рейшов на бік Лжедмитрія. Так 
він здобув першу велику пе-
ремогу, а через кілька місяців 
зайняв Москву і став правити 
країною. Лжедмитрій не забув 
про Чернігів і надав чернігів-
цям та всім жителям Сіверщи-
ни значні пільги, тому тут його 
вважали своїм царем. 

Проте правління Лжедми-
трія виявилось недовгим. Його 
вбили, в Московії розпочала-
ся Смута — кривава міжусоб-
на боротьба. У ці роки Чернігів 
і Сіверщина намагалися трима-
тися подалі від Москви, оскіль-
ки нові московські правите-
лі вважали чернігівців бунтів-
никами і зрадниками. Неза-
баром у конфлікт втрутився 
польський король. Спалахнула 
польсько-московська війна. У 
березні 1610 р. королівський 
ротмістр Самійло Горностай зі 
своїм загоном несподіваним 
нападом захопив і спалив Чер-
нігів. Король Сигізмунд III був 
невдоволений цим, оскільки 
сподівався на мирний перехід 
міста на його бік. 

У 1618 р. війна закінчилася 
мирною угодою, за якою Сівер-
ська земля перейшла під вла-
ду Речі Посполитої. Ця держа-
ва, яка на той час була однією 
з найбільших в Європі, склада-
лася з двох частин — Польської 
Корони і Великого князівства 
Литовського. Сіверщина діста-
лася Польщі у складі Речі По-
сполитої. На початку польсько-
го панування на Сіверщині за-
провадили тимчасовий устрій, 
формально відновивши Сівер-
ське князівство. А його прави-
телем («адміністратором») було 
поставлено королевича Вла-
дислава. 

Королівська влада мала 
намір назавжди закріпитися в 
місті, тому заохочувала засе-

лення регіону вихідцями з ін-
ших українських земель. На-
самперед її цікавили люди, 
здатні нести військову службу 
— шляхта й козаки. Їм надава-
ли землі під містом і земельні 
ділянки під будинки в самому 
місті. Серед перших чернігів-
ців, які отримали земельні на-
дання в Чернігові, згадується 
Яроним Полуботок.

1623 р. відновили чернігів-
ські укріплення в межах дав-
нього Дитинця. Вони мали три 
брами — Водяну (з боку Стриж-
ня), Київську і Лоєвську. Життя 
Чернігова поступово віднов-
лювалося, але влада вирішила 
прискорити процес, надавши 
Чернігову право на самовряду-
вання, яке діяло у містах того-
часної Європи. 

27 березня 1623 р. Сигіз-
мунд III надав місту привілей 
на магдебурзьке право. Доку-
мент визначав правові осно-
ви міського життя. У Черніго-
ві створили орган міського са-
моврядування — магістрат, 

на чолі якого стояв війт. Місь-
ка влада відповідала за пра-
вопорядок і дотримання зако-
нів, стежила за міським госпо-
дарством, була уповноважена 
встановлювати місцеві подат-
ки і збори та розподіляти отри-
мані кошти. Місто мало перед 
державою незначні, але чітко 
зафіксовані обов’язки, насам-
перед тримати в порядку міські 
укріплення на випадок війни, а 
також сплачувати невеликі по-
датки. 

Магдебурзьке право ре-
гулювало місцеве економіч-
не життя, передусім торгівлю 
та розвиток ремесла на осно-
ві цехового виробництва. Іно-
городні купці не мали права 
торгувати на місцевому рин-
ку, а були зобов’язані прода-
вати оптом усі привезені това-
ри чернігівським торгівцям для 
роздрібного продажу. Таким 
способом влада підтримувала 
місцевих купців. Податки від 
торгівлі становили одну з осно-
вних статей доходів міського 
бюджету. 

Магдебурзьке право вирі-
шувало і важливу проблему зе-
мельної власності. Межі Черні-
гова були визначені окремим 
королівським документом. 
Чернігівський магістрат отри-
мав у розпорядження не лише 
власне міську територію, а й 
значні землі поза містом. Їх-
ній кордон йшов від Шестови-
ці на заході до Мохнатина і Си-

бережа на півночі, далі — до 
річки Свинь (Замглай) на сході 
й Муравейки на півдні. Таким 
чином, магістрат мав під сво-
єю владою кілька сіл, а міща-
ни могли користуватися при-
міськими земельними ділянка-
ми, лісами, сіножатями та озе-
рами. 

Міські землі становили 
основну і недоторканну влас-
ність, тому їх було забороне-
но продавати. Земельні ділян-
ки передавалися міщанам під 
житлову забудову майже без-
коштовно, так само надавали-
ся для користування городи й 
сіножаті. Водночас за будівни-
цтво і використання торговель-
них і виробничих приміщень на 
міських землях бралася оренд-
на плата. В оренду здавали й 
міські озера, найвідоміше з 
яких і досі має красномовну 
назву — Магістратське. 

Королівський привілей на-
дав місту герб, зображення 
якого подане в описі міської 
печатки. Ним став воїн у лицар-
ському обладунку з прапором у 
правій руці. За описом печатки 
це було зображення святого 
Владислава — шанованого як 
католицькою, так і православ-
ною церквою святого. Приві-
лей також зобов'язав новоут-
ворену міську владу збудувати 
адміністративний будинок для 
магістрату — ратушу, а на ній 
тримати годинник. 

Надання Чернігову магде-
бурзького права означало по-
чаток нового етапу розвитку 
міста. Власне, лише з цього 
часу можна говорити про фор-
мування міської громади Чер-
нігова в сучасному європей-
ському розумінні цього термі-

ну. Місто отримало поштовх 
для швидкого зростання й еко-
номічного розвитку. 

У 1635 р. знову відбулися 
адміністративні зміни. Сівер-
ське князівство було перетво-
рене на Чернігівське воєвод-
ство. У місті почали діяти шля-
хетські суди й сеймики, ство-
рювалися відповідні органи 
влади. 

Населення міста у 1630-х 
роках становило вже близько 
двох тисяч осіб. Судячи з відо-
мих за прізвищами осіб, сюди 
переселялися міщани і шлях-
та з Київщини та інших україн-
ських земель — Поділля, Во-
лині й Галичини. Швидко зрос-

тали міські околиці. Виникли 
або відновилися такі села й ху-
тори як Киїнка, Коти, Масани, 
Подусівка, Старий і Новий Бі-
лоуси, Бобровиця, Киселівка 
та ін. Мешканці околиць бра-
ли участь у міському житті, але 
юридично не вважалися мі-
щанами і тому мали дещо інші 
права й обов'язки. 

Найяскравішим явищем 
економічного життя міста ста-
ло формування ремісничих 
цехів. Зразками для них слу-
гували корпорації ремісників 
європейських міст. Як прави-
ло, в цеху об’єднувалися ре-
місники однієї або кількох 
споріднених професій. Повно-
правними членами цеху були 
власники майстерень — май-
стри. Їхніх працівників нази-
вали підмайстрами й учня-
ми або челяддю. На чолі цеху 
стояв цехмістер, іншою важ-
ливою особою був підскар-
бій. Цехи стежили за якістю 
виробів, регулювали ціни на 
них, вирішували спільні про-
блеми, зокрема відповідали 
за покладені на них містом 
обов’язки. 

1627 р. у місті згадується цех 
пекарів, а до кінця 1630-х років 
з’явилися кравецький, кушнір-
ський, шевський і ковальський 
цехи. Останній був найбіль-
шим і, на відміну від поділених 
на різні цехи шевців одягу та 

взуття, охоплював май-
стрів кількох спорідне-
них професій. До нього 
входили спеціалісти з 
обробки заліза: ковалі, 

слюсарі, токарі, мечники, 
золотарі та ін. Крім власної 
виробничої діяльності, чер-
нігівські цехи мали право за-
йматися бджільництвом — 

«ситити мед», а віск від-
давали на церкви. 

За польської доби сталися 
зміни і в релігійному та культур-
ному житті Чернігова. У місті 
з’явилися католицька та уніат-
ська церкви. Борисоглібський 
собор потрапив до рук Домі-
ніканського ордену, а Єлець-
кий монастир і Спаський со-
бор перейшли до уніатів. Міс-
цевий уніатський єпископ Ки-
рило Ставровецький увійшов в 
історію тим, що поклав початок 
друкарству в Чернігові. У 1646 
р. він надрукував збірник релі-
гійних творів «Перлина много-
цінна». 

Таким чином, польська 
доба повністю оновила життя 
міста. 

Печатка Чернігова з гербом

Герб Михайла Корибута

Печатка Чернігова з гербомВеликий князь литовський Свидригайло

Герб Чернігова того періоду
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Несподівані 
думки

Станіслав Єжи Лєц
 Звідки вітер знає, 

куди йому віяти? 
 Дехто ставить собі 

пам’ятник за те, що ставить 
собі цей пам’ятник. 

 Навіть коли рот за-
критий, питання залиша-
ється відкритим. 

 Знай я раніше те, 
що знаю тепер, я б не знав 
цього. 

 Інтелектуальна 
вузькість шириться. 

 Немає повернення 
в печери: нас занадто ба-
гато. 

 І республіками 
правлять голі королі. 

 Я стою за вилучення 
приватного життя зі сфери 
суспільної уваги. 

Було колись...
 Король Англії Генріх 

VIII отримав у сучасників 
прізвисько «Король Мідний 
Ніс». За дефіциту в скарб-
ниці він випустив замість 
срібних монет мідні, покри-
ті тонким шаром срібла. В 
обігу монети стиралися, і 
мідь проступала крізь срі-
бло. На звороті монети був 
портрет короля, найбільш 
опуклою частиною якого 
був ніс, срібло з якого сти-
ралося найшвидше.

 Микола II мав вій-
ськове звання полковни-
ка. Коли генерали і фельд-
маршали вмовляли його 
дати собі хоча б генераль-
ське звання, він відпові-
дав: «Ви, панове, про мої 
чини не турбуйтеся, ви про 
свою кар’єру думайте».

Куточок 
гумору

— Віруньо, сьогодні 
увечері прийде Іван Івано-
вич тебе сватати. 

— Ой, мамо, так він же 
старий! 

— Можна подумати, що 
ти нова... 

* * *
— Миколо? Мій чоловік 

поїхав на два тижні, так що 
приїжджай. Ой, вибачте, я, 
здається, помилилася но-
мером... 

 — Нічого, диктуйте 
адресу! 

* * *
У зоомагазині: 
— Шановний продав-

цю, а цей папуга буде бала-
кати? 

— Молодий чоловіче! 
Ви одружені? Одружені. То 
Вам цього мало? 

* * *
— Скільки ложечок цу-

кру Ви кладете в каву? 
— Вдома одну. У гостях — 

чотири. А взагалі люблю дві. 

* * *
Так говорять в Одесі:

 Ви йдете, слава Богу, 
чи залишаєтеся, не дай 
Боже? 

 Я не можу його чути, 
тому що не можу його бачити. 

 Став зарозумілий, як 
даїшник із престижного пе-
рехрестя. 

 Я Вас поважаю, хоча 
вже забув за що!

Вас зацікавила наша газета, її публікації? 
Тоді Ви можете допомогти в її виданні, внісши 

будь-яку благодійну  суму  на рахунок газети. Цим 
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Вас зацікавили публікації  нашої газети?  Цей і  
попередні її номери можете знайти в нашому ко-
респондентському пункті — у Чернігівському куль-
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Що читають в «Інтермеццо»

Іван Дзюба. 
Шевченкофобія в сучасній Україні
Виступ-лекція вченого зі світовим ім’ям, академіка НАН Укра-

їни Івана Дзюби, прочитана у Львівському національному універ-
ситеті ім. Івана Франка, є рефлексією на антишевченківські пу-
блікації, що відображають явище українофобії в сучасній Україні. 

Іван Дзюба: «Коли я сказав одному своєму другові про те, 
що готуватиму виступ саме на цю тему, він мене відраджував: 
мовляв, навіщо привертати увагу до таких речей: їх або не 
знають, або скоро забудуть. На жаль, це не так. Різного роду 
антишевченківських публікацій більшає і більшатиме, бо шев-
ченкофобія — це прихована (а інколи й неприхована) форма 
українофобії, яка набирає обертів». 

Юрій Горліс-Горський. 
Ми ще повернемось 
Юрій Горліс-Горський — автор знаменитих спогадів «Холод-

ний Яр». І ось вийшла нова його книжка — «Ми ще повернемось!». 
Її упорядник Роман Коваль зібрав під однією палітуркою всі тво-
ри та спогади визначного письменника, більшість яких невідомі 
сучасному читачеві.

Роман Коваль пропонує читачам твори письменника-борця: 
«Великдень на сусідах», «До характеристики московського наїзду 
на Україну», «У ворожому таборі», «В казематах ГПУ», «Отаман Хма-
ра», «Їх прийшло дванадцять», «Ave, diktator!», «Колгосп над Інгу-
лом», «Час вибиратися за кордон», «Подорожні зигзаги», «Печене 
порося (китайська легенда)», «Фінляндія. Країна скель і крицевих 
людей», «Донька Петлюри», а також «Тюремні поезії».

У книжці вміщено документи, які стосуються біографії Юрія 
Горліса-Горського (справжнє прізвище — Городянин) у час пере-
бування його в Армії Української Народної Республіки.

Опубліковано низку документів з особової справи письмен-
ника за 1939 рік, коли він перебував у Карпатській Україні, серед 
них і власноручний життєпис. Розшукала справу в державному 
архіві Закарпатської області Ірина Гармасій. Опубліковано і спо-
гади про Юрія Горліса-Горського.

М. Галичанець.
«Наш український Крим»
Про споконвічне життя українців на півострові майже нічо-

го не написано, або є лише скупі згадки. Це сталося внаслідок 
фальсифікації історичної правди московськими колонізаторами.

У цій книзі стисло описано життя української нації на півост-
рові за багато століть. Автор розповідає про загарбання Криму 
різними колонізаторами, а також про хоробру і тривалу бороть-
бу з ними. Вміщені унікальні матеріали з життя українців у Криму, 
що їх досі публікували мало або розрізнено.

По області

В «Інтермеццо» акція «Добре фото» 
збирала кошти на благодійність 

Цієї весни, як і торік, у культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо» збирали кошти в рамках 
благодійної акції «Добре фото».

Учасники проекту — чернігівські фотографи й прості городяни — збирали гроші за допомо-
гою Інтернет-аукціону. Кожен охочий міг замовити фотосесію в одного з фотографів Чернігова 
й зробити грошову ставку. Переможцю влаштують професійну фотосесію. Всі отримані кошти 
підуть на благодійну допомогу.

Меценатами виступили фотографи й замовники їхніх робіт. Митці презентували власні знім-
ки, замовники пропонували ціну за фотосесію. До проекту долучилося близько двох десятків фо-
тографів.

Організатор проекту «Добре фото» — Михайло Барбарич.

Фотовиставка «Майдан там, де ти!»: 
революція крізь об’єктив

У приміщенні Чернігівської міської бібліотеки ім. М. Коцюбинського (вул. Кирпоноса, 22) від-
крилася фотовиставка «Майдан там, де ти!».

Представлені фотографії чернігівських журналістів Маріанни Харді, Ігоря Волосянкіна та 
шеф-редактора сайту «Північний вектор» Олекси Пекура, які брали участь у буремних подіях на 
Євромайдані у Києві. А також фотографії, які демонструвалися на попередніх фотосушках і були 
надіслані небайдужими чернігівцями. Команда «Молодь Демократичного Альянсу» неодноразово 
проводила фотосушки за тематикою «Євромайдан». У рамках фотосушок відбувався збір коштів, 
які потім передали сім’ї Героя Небесної сотні Андрія Мовчана.

Виставка проводиться за підтримки міської ради.
Інформаційні партнери: Інтернет-видання «Високий Вал», медіа-центр «Моє місто», МГО 

«Апельсин», паблік «Типовий Чернігів».

 Станція «Арсенальна» 
Київського метро є найглиб-
шою у світі (105 метрів). Стан-
ція була побудована 1960 
року близько до Верховної 
Ради. 

 Перший рамковий 
вулик винайдено в Україні 
1814 року Петром Прокопо-
вичем. Україна останніми ро-
ками впевнено зберігає міс-
це у трійці світових лідерів з 
виробництва меду. Виперед-
жаючи країни Європи за об-
сягами виробництва меду в 
кілька разів, Україна є одно-
часно першою у світі з вироб-
ництва меду на душу насе-
лення (1,5 кг).

 Найстарішим навчаль-
ним закладом Східної Європи 
вважається Києво-Могилян-
ська академія (1615 рік).

 Найбільші чоловічі мо-
настирі йменуються лавра-
ми. Статус лаври мають лише 
шість монастирів у світі. Три 
з них знаходяться в Україні. 
Це Свято-Успенська Києво-
Печерська лавра в Києві, що 
отримала цей статус ще 1598 
року, Свято-Успенська лавра 
в м. Почаєві й Святогірська 
Свято-Успенська лавра на 
Донеччині.

 Українці винайшли лі-
так з найбільшою вантажо-
підйомністю у світі — Ан-255 
«Мрія». Спочатку він був роз-

роблений для транспортуван-
ня космічних апаратів, але 
зараз використовується ви-
ключно для вантажних пере-
везень.

 В Україні найбільші 
у світі запаси марганцевої 
руди — 2,3 мільярда тонн, або 
близько 11% від усього світо-
вого запасу.

 1710 року український 
гетьман Пилип Орлик пред-
ставив «Пакти і Конституції 
прав і свобод Запорізької 
Січі», які призначалися для 
поділу влади на три гілки й ре-
гулювали права та обов’язки 
держави і громадян. Деякі до-
слідники вважають, що цей 
документ є однією з перших 
конституцій у світі.

 Найкоротша головна 
вулиця серед усіх столиць сві-
ту, але водночас одна з най-
ширших і найгарніших — Хре-
щатик у Києві. Її довжина — 
всього 1225 м.

 Пам’ятники відомому 
українському поетові Тара-
су Шевченку встановлені в 
1200 місцях по всьому світу.

 Волосина просверд-
лена по довжині та відполі-
рована зверху і всередині до 
прозорості. У середину во-
лосини вставлено виготов-
лену гілочку троянди, товщи-
на якої 0,05 мм. Українець 
Микола Сядристий хоч і не 

шульга, але підкував блоху 
та зробив ще величезну кіль-
кість неймовірних витворів 
мистецтва. Творчість цього 
майстра затвердила у світі 
появу нового поняття — «мі-
кромініатюра», якого раніше 
не було ні в енциклопедіях, 
ні у словниках. Мистецтво 
Миколи Сядристого обійшло 
всі континенти, залишаючи 
незабутнє враження серед 
глядачів різних країн світу. 
Найбільш повно його твори 
представлені в Московсько-
му політехнічному музеї, в 
постійній експозиції мікро-
мініатюр у Києво-Печерсько-
му заповіднику і в музеї мі-
кромініатюр у князівстві Ан-
дорра.

 Перша гасова лампа 
винайдена у м. Львові пра-
цівниками аптеки «Під золо-
тою зіркою» Ігнатієм Лукасе-
вичем та Яном Зехом 1853 
року. Того ж року у львівсько-
му шпиталі провели першу хі-
рургічну операцію при освіт-
ленні гасовою лампою. 

За інформацією сайтів 
rama.com.ua, hurtom.com

Чернігівщина історична. 
Батурин, цитадель. 

Фото Петра Антоненка.

Цікаві факти про Україну


