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Триває передплата 
на нашу газету 

Усі поштові відділення й листоноші  
області продовжують передплату на 
«Світ-інфо» на 2015 рік, з доставкою 
газети  з будь-якого наступного місяця 
Передплатна ціна незмінна — 6 гривень 
на місяць.

Передплатний індекс «Світ-інфо» — 86514.

Також газета продається вроздріб 
поштою — в кіосках, відділеннях і райвузлах 
зв’язку. 

«Світ-інфо» — 
газета для кожного з Вас!

Долучайте нових читачів!Долучайте нових читачів! 
Прочитавши газету, покажіть її своїм дру-

зям, знайомим, колегам, запропонуйте та-
кож передплатити її. Чим більше буде перед-
платників, тим міцнішою буде газета в інфор-
маційному просторі області. 

Доставку газети читачам Доставку газети читачам 
веде поштаведе пошта
Нагадуємо, що «Світ-інфо» виходить кож-

ні два тижні, по четвергах.  І згідно з угодою 
з Укрпоштою одразу доставляється перед-
платникам на їхню адресу.

З усіх питань доставки газети вам, ша-
новні передплатники, звертайтеся до своїх 
поштових відділень, до листонош.

Останнім часом у місті знову спа-
лахнули пристрасті довкола так зва-
ної Алеї Героїв. Утім, персонажі цієї 
алеї мають більший «ранг», ніж міський 
чи обласний: йдеться про відомих дія-
чів тоталітарного комуно-радянського 
режиму всього колишнього СРСР. Це 
були активні діячі Жовтневого перево-
роту. Ліквідовували незалежну Україн-
ську Народну Республіку, що призвело 
до прилучення України на понад 70 ро-
ків до комунорадянської імперії з не-
зліченними жертвами. Викликає зако-
номірне обурення патріотів, як можуть 
такі персонажі й далі стояти в самому 
центрі древнього українського княжо-
го і козацького міста? Ще й саме за-
раз, коли Україна зазнала нової агре-
сії Росії. 

Майже рік тому, під час Майдану в 
Чернігові, як і в столиці, сотнях інших 
міст і сіл, обурені громадяни демонту-
вали пам’ятник Леніну. Яка ж логіка у 
стоянні цих ленінців? 

Таким був лейтмотив круглого сто-
лу відомих чернігівських істориків за 
участю представників громадськості, 
що пройшов у клубі «Експертна думка». 
Ініціаторами стали журналіст і крає-
знавець Олександр Ясенчук та жур-

наліст Віталій Назаренко. 
Склад експертів був дуже серйоз-

ним. Це відомий чернігівський істо-
рик, автор книг про наше місто, доктор 
наук Сергій Леп’явко, кандидати істо-
ричних наук Тамара Демченко, Мико-
ла Горох, представник Інституту наці-
ональної пам’яті Сергій Бутко, дирек-
тор обласного історичного музею Сер-
гій Лаєвський. 

Цікавий екскурс в історію створен-
ня алеї зробив Сергій Леп’явко. Він по-
відомив, що ця робота була лише час-
тиною великої програми реконструк-
ції центру Чернігова, яка тривала де-
сятки років, почавшись ще після війни. 
І викликана вона була якраз величез-
ними руйнуваннями у час війни цен-
тру міста. До того центр мав інший ви-
гляд. Нинішня центральна магістраль 
— проспект Миру від Валу до «Мега-
центру» і навіть трохи далі — це ши-
рочезна двосмугова вулиця, розділе-
на посередині алеєю. Так от до руйна-
ції ця зона теж була забудована, тобто 
йшли дві паралельні вулиці. Але саме 
ці будівлі посередині були так зруй-
новані, що  вирішили їх знести і утво-
рити широку зелену зону. До неї мали 
примкнути дві інші зелені зони пообіч 

Красної площі — нинішні сквери ім. 
Хмельницького і Попудренка. 

Сама алея спочатку теж мала ін-
ший вигляд. На ній були торгові точ-
ки, садово-паркові скульптури і 
пам’ятники. 

У 1970-ті роки, коли тоталітарний 
режим вів посилений наступ на все 
національне і посилено утверджував 
свою ідеологію, з’явилася ідея ство-
рення Алеї Героїв — пам’ятників ві-
домим уродженцям Чернігівщини. 
Видатним, звичайно, за мірками ко-
муно-радянського режиму. Встанов-
лення їх тривало не одне десятиліття, 
було відкрито 8 пам’ятників. Хто ж ці 
персонажі? 

Докладно я розповів про це в 
нашій газеті «Світ-інфо» в № 
31, ще 15 травня торік у ве-
ликій публікації «Алея Героїв? 
Жертв? Катів?». Це була просвіт-
ницька публікація, аби розповісти лю-
дям, що це за особи. Без емоцій і ко-
ментарів, бо й так усе зрозуміло. Ось 
ці довідки, зовсім коротко проти тої 
статті. У порядку встановлення і 
розташування пам’ятників, по-
чинаючи від Красної площі. 

Музеї і заповідники Музеї і заповідники 
ЧернігівщиниЧернігівщини

Новий просвітницький проект 
нашої газети 

«Світ-інфо» постійно висвітлює теми іс-
торії, культури, духовності —  світу, України 
і Чернігівщини. Розпочинаємо великий про-
світницький проект «Музеї і заповідники 
Чернігівщини». 

                                                                    

Національний архітектурно-історичний 
заповідник «Чернігів стародавній»

Борисоглібський собор на Валу, шедевр дав-
ньоруської архітектури ХІІ століття, один з 5-ти 
храмів міста домонгольського періоду.

Окуповані ідолами
Чиї «герої» на Алеї Героїв Чернігова?
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Підсумки 2014 року
Промисловість області 
У добувній промисловості виробництво склало 91,8% проти 

2013 р., у переробній промисловості — 98,8%, у постачанні елек-
троенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 97,5%.

У переробній промисловості збільшення обсягів відбулося на 
підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютю-
нових виробів (на 2,7%), виробів з деревини, виробництва паперу 
та поліграфічної діяльності (на 0,7%).

Більше вироблено соняшникової нерафінованої олії (у 2,5 
разу), ковбасних виробів (на 11,8%), вершкового масла (на 5,9%), 
обробленого рідкого молока (на 20,4%), взуття (на 6,2%), паперу і  
картону (на 9,6%), цегли невогнетривкої керамічної будівельної (на 
7,3%).

Водночас знижено випуск жирних сирів, борошна, круп і  хлібо-
булочних виробів.

Менше вироблено елементів конструкцій для будівництва — з 
цементу, бетону або штучного каменю, ручних інструментів, вогне-
гасників, верстатів для оброблення деревини, пожежних машин.

Сільгоспвиробництво
Чернігівщина за рік виробила продукції сільського господар-

ства на суму понад 10 мільярдів гривень. Це становить 4% загаль-
ного виробництва України. Збільшено обсяг виробництва на 7,7%, 
у тому числі сільськогосподарські підприємства — на 13,3%. Вод-
ночас у господарствах населення зменшено виробництво на 2,2%.

За обсягом виробництва область зайняла 13 місце в Україні, 
за виробництвом продукції на одну особу — 7. 

Лісова галузь 
Лідером року став трудовий колектив ДП «Добрянське лісове 

господарство», друге місце посів Семенівський держлісгосп, третє 
вибороли остерці.

На зрубах було посаджено і посіяно 2354,8 га лісових культур, 
а це — 105% річного плану. Закладено плантації модрини, плодо-
во-ягідну, горіхоплідні. 

Заготовлено деревини від усіх видів рубок 1005 тис. м куб. (у 
2013 р. — 919,1 тис.). Реалізовано продукції на 477 236 тис. грн, 
порівняно з 2013 роком на 28,4% більше.

Реалізація продукції на експорт зросла на 88 592 тис. грн, або 
на 50,5%. Питома вага експорту зросла до 55,3%.

На жаль, лише незначна частина дерева переробляється в це-
хах підприємства. Лісівникам треба серйозно готуватися до змін у  
законодавстві, якими передбачається значно скоротити, а то й по-
вністю заборонити вивезення з України дерева-кругляка. Щоб не 
бути сировинним придатком, курс беруть на експорт виготовленої у 
нас продукції з дерева. Поступово розвивають таке власне вироб-
ництво і лісівники області. 

Середня зарплата працівника лісу в області склала 3513 грн.
Розроблені й діють 10 еколого-просвітницьких маршрутів. У ДП 

«Добрянське лісове господарство» діє триденний екологічний тур 
«Подорож українським Поліссям». У лісгоспі є і готельний будинок 
для туристів. В області проводиться пошук вікових дубів, забутих 
джерел, озер та інших пам’яток природи. 

Прикро, але в більшості випадків з вини тих, хто відпочиває «на 
природі», у 2014 році виникло 32 лісові пожежі.

Митна служба 
За рік обсяги надходжень митних платежів та інших податків 

(зборів) до Державного бюджету від Чернігівської митниці склали 
3,9 млрд грн, що на 1 713,0 млн грн більше, ніж 2013 року. 

Найбільші суми платежів нараховані за результатами митного 
оформлення товарних позицій: нафтопродукти — 1,6 млрд грн, мі-
неральні добрива азотно-фосфорно-калійні — 271 млн, тютюнова 
сировина — 181 млн, азотні мінеральні добрива — 174,7 млн, шини 
і покришки пневматичні гумові — 112,3 млн, шоколад — 105 млн, 
метанол технічний (спирт метиловий) — 90,6 млн, сигарети — 55,8 
млн, пиво із солоду — 54,2 млн грн.

Протягом минулого року митне оформлення імпорту товарів по 
Чернігівській митниці здійснювали 446 суб’єктів зовнішньоеконо-
мічної діяльності. З них 211 — з інших регіонів України. Підприємці 
з інших регіонів сплатили 2,7 млрд грн платежів по митниці.

 

Алея майстрів — візитівка міста
Саме такі слова прозвучали під час відкриття виставки виро-

бів ручної роботи громадської організації «Алея майстрів Черні-
гова» у виставковому залі Чернігівського літературно-меморіаль-
ного музею-заповідника М.Коцюбинського. Громадська органі-

зація виникла недавно, 
хоча об’єднує людей, які 
вже багато років творять 
своїми руками справжнє 
диво. 

На виставці представ-
лено більше 500 робіт май-
стрів: вироби з бісеру, полі-
мерної глини, кераміка, ви-
шивка, живопис, інтер’єрні 
ляльки, прикраси, обереги 
та безліч іншого.

Перша виставка Алеї 
майстрів пройшла торік у 
жовтні просто неба, у цен-
трі Чернігова. 

За словами керівни-
ка організації Тетяни Су-
ботіної, в Чернігові є ба-
гато талановитих людей, 
які творять своїми рука-
ми, але ніхто їхніх робіт не 
бачить. 

Банк «Демарк» 
ліквідовують. 

Депозити і вклади 
обіцяють повернути

Фонд гарантуван-
ня вкладів звернувся 
до Національного бан-
ку України із пропозиці-
єю про ліквідацію банку 
«Демарк».

Незабаром розпочнуться 
виплати вкладникам, неза-
лежно від cтpoкy депозитного 
договору.

Телефони для дові-
док (безкоштовні) у Фонді: 
0-800-308-108; у «Демарку»: 
625-957, 626-526, 626-624. 

Депозити в іноземній ва-
люті Фонд виплачує в грив-
ні за курсом, який склався 
станом на день прийняття рі-
шення про визнання банку 
неплатоспроможним, тобто 
станом на 29 вересня 2014 
року (наприклад, якщо вклад 
був у доларах, то це 12, 908 
грн за 1$).

Станом на 27 січня 2015 
року установами Ощадбанку 
виплачено вкладникам Де-
марку 285,1 млн грн (це 29,1 
тис. осіб), у тому числі в на-
шій області — 244 млн грн — 
26,6 тис. вкладників.

Депутати розглянули питання 
«Про обласний бюджет на 2015 рік». 
Загальний розмір доходів обласного 
бюджету (з урахуванням міжбюджет-
них трансфертів) визначений у сумі 2 
мільярди 532 мільйони 718,6 тис. грн, 
що більше виконання 2014 року на 
47457,9 тис. грн, або на 2,0%. З дер-
жавного бюджету України обласному 
бюджету передбачено дотацій у сумі 
46 134,4 тис. грн, субвенцій — 2 127 
830,1 тис. гривень. Загальний об-
сяг видатків обласного бюджету (без 
урахування надання та повернення 
кредитів) прогнозується в обсязі 2 
529 981,9 тис. грн. 

Депутати схвалили перелік за-
хищених статей видатків загально-
го бюджету. Серед іншого, це оплата 
праці працівників бюджетних уста-
нов, придбання медикаментів та 
перев’язувальних матеріалів, підго-
товка кадрів вищими навчальними 
закладами I –  IV рівнів акредитації, 
забезпечення інвалідів технічними та 
іншими засобами реабілітації, виро-
бами медичного призначення.

Сесією ухвалено низку галузевих 
програм. Зокрема, прийнято Програ-
му економічного і соціального розви-
тку області на 2015 рік.

За оптимістичним сценарієм, еко-
номічне зростання у 2015 році фор-
муватиметься головним чином за ра-

хунок збільшення внутрішнього по-
питу, стимулювання інвестиційної ак-
тивності, поступової переорієнтації 
підприємств на освоєння нових рин-
ків збуту, що частково нівелюватиме 
негативний ефект торговельних об-
межень з боку Російської Федерації.

Прогнозується зростання вало-
вого регіонального продукту на 0,5%. 
Індекс промислової продукції склада-
тиме 100,1% до рівня 2014 року, сіль-
госпвиробництва — 103,0%.

Ухвалено обласну Програму роз-
витку малого і середнього підприєм-
ництва на 2015 – 2016 роки, де пе-
редбачена адаптація до вимог Угоди 
про асоціацію з Євросоюзом. Оскіль-
ки основу економіки регіону склада-
ють 380 середніх і 5835 малих під-
приємств, де зайнято 56,5% пра-
цівників, які забезпечують 47% об-
сягу реалізованої продукції (робіт, 
послуг), то пріоритетними напрям-
ками підтримки підприємництва ви-
значено розвиток сільського, лісо-
вого та рибного господарств, маши-
нобудування, легка і дерево обробна 
промисловості, будівництво і ремонт-
но-будівельні роботи, а також роз-
виток готельного бізнесу, «зеленого» 
туризму, народних промислів, роз-
робка нових туристичних маршрутів 
тощо. На реалізацію заходів програ-
ми на 2015 – 2016 роки буде виділе-

но 7500 тис. грн.
Програмою покращення мате-

ріально-технічного забезпечення 
військових частин, що дислокують-
ся на території Чернігівської облас-
ті, військовозобов’язаних, призва-
них за мобілізацією, та доброволь-
ців на 2015 рік заплановано виді-
лити з обласного бюджету 1970,0 
тис. гривень. Усього ж на реаліза-
цію Програми заплановано залучи-
ти 3020,0 тис. гривень із урахуван-
ням субвенцій.

Депутати внесли зміни до облас-
ної Програми «Запобігання та ліку-
вання серцево-судинних та судин-
но-мозкових захворювань на 2012 
– 2015 роки». Планується придбати 
реанімобіль, витратні матеріали, ліки 
для обласного кардіологічного дис-
пансеру, створити міжрайонні кардіо-
логічні центри у Бахмацькому, Корю-
ківському районах, у містах Ніжині та 
Прилуках.

Депутати одностайно підтримали 
Звернення до Державної служби ге-
ології та надр України щодо зупинен-
ня дії спеціальних дозволів публічно-
го акціонерного товариства «Укрнаф-
та» на користування родовищами вуг-
леводнів, розташованих на території 
Чернігівської області, до виконання 
податкових зобов’язань та повного 
погашення заборгованості.

На околицях Донецька, зокре-
ма біля Пісок, терористи за підтрим-
ки військ РФ атакують Збройні сили 
України, в першу чергу добровольчі 
батальйони.

Чернігівські активісти «Самообо-
рони Майдану», «Третьої позиції», Пер-
шої Чернігівської сотні доставили на 
передову для добровольчого баталь-
йону ОУН необхідні їм речі. Ініціато-
ром акції став священик храму св. Ка-
терини УПЦ КП о. Євген Орда. А чима-
лу допомогу для бійців зібрали при-
хожани храму. Настоятель о. Роман 
Кіник освятив два автомобілі акти-
вістів «Самооборони» — Віталія Кура-
ча та Ігоря Боховця, що вирушили на 
Схід.

У Пісках, куди вони прибули, якраз 
був ворожий артилерійський наліт, 
тож хлопцям довелося почекати де-

кілька годин у бліндажах, щоб роз-
вантажити машини. На щастя, ніхто 
не постраждав. 

Тут чекало їх ще одне чудо — міс-
цева церква, яка, на відміну від інших 
споруд, не постраждала.

Насамкінець чернігівці зустрілися 
з командиром батальйону ОУН Мико-
лою Коханівським і передали речі бій-
цям батальйону Добровольчого Укра-
їнського Корпусу (ДУК) – «Правий сек-
тор». 

Центр допомоги добровольцям 
працює в Чернігові й надалі.

Речі для бійців можуть прийняти 
у храмі св. вмч. Катерини, а також у 
культурно-мистецькому центрі «Інтер-
меццо» (Чернігів, вул. Шевченка, 9).

Контакти: (093) 224-95-26, (063) 
236-18-03.

Фото Віталія Назаренка
Прес-служба «Самооборони Майдану»

У нашої газети чимало читачів 
серед українців Австралії, як і се-
ред інших українців закордоння. 
Вони отримують і читають «Світ-
інфо» і в електронному вигляді, і 
звичайною поштою — «живі» дру-
ковані газети. І ось австралійські 
українці вирішили через наше ви-
дання допомогти Українській ар-
мії, яка веде бої на Донбасі, захи-
щаючи нашу державу. Ініціатором 
став давній читач і автор нашої 
газети пан Федір Габелко, котрий 
у свої 96 років є одним з активіс-
тів української громади континен-
ту. Його підтримали товариш по 

тутешньому козацтву Ярослав Су-
лима, козаки їхнього 8-го куреня 
імені кошового Петра Калнишев-
ського. Вони зібрали і передали 
для нашого війська солідну суму в 
15 тисяч гривень на нашу валюту.

Ці кошти було передано без-
посередньо у недавно створений 
Чернігівський благодійний фонд 
«Захистимо Україну!». Фонд актив-
но допомагає нашій армії: збирає 
гуманітарну допомогу від чернігів-
ців, на пожертвувані патріотами-
земляками кошти закуповує вій-
ськове спорядження, ліки, одяг, 
взуття, продукти, інше необхідне 

армії. Усе це доставляється Фон-
дом безпосередньо на Донбас, у 
зону АТО. 

Правління Фонду написало 
листа-подяку українцям Австралії, 
де висловило щиру вдячність за 
допомогу нашій армії і повідомило, 
що на всі отримані кошти закупо-
вує військову амуніцію і відправ-
ляє в зону боїв на Донбасі. У лис-
ті, зокрема, йдеться: «Щиро вдячні 
вам, усій українській громаді Ав-
стралії за допомогу Збройним си-
лам України, нашій державі. Цим 
самим ви ще раз засвідчили єд-
ність українців усього світу». 

Сесія обласної ради

Караван волонтерів 
побував під Донецьком

Читачі газети «Світ-інфо», українці 
Австралії, — для Української армії
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Бліц-інформ
Як допомогти безробітним? 
Чернігівський міський центр зайнятості спільно з відділа-

ми та управліннями міської ради, соціальними партнерами, 
роботодавцями міста працює над виконанням Програми за-
йнятості населення Чернігова.

Напруга і непевність на ринку праці Чернігова, яка вини-
кла ще у 2008 – 2009 кризові роки, продовжує впливати на 
соціальний сектор. Якщо до 2008 року в місті щороку створю-
валося 8 – 9 тисяч нових робочих місць, то у 2014 році цей 
показник не перевищив 4 тисяч. Рівень зареєстрованого без-
робіття в Чернігові торік становив 2,17%, по області — 2,65%.

Великих обсягів вивільнення працюючих, як це було попе-
редніми роками (ПАТ «Чернігівське хімволокно», ПАТ «ЧеЗаРа», 
ПАТ «Чернігівський хлібокомбінат»), у 2014 році не зафіксова-
но. Реєстрація відвідувачів центру не зросла, на обліку пере-
бували 15 тисяч осіб. 

Чернігівський міський центр зайнятості здійснює  праце-
влаштування, професійну підготовку чи перепідготовку, залу-
чення до оплачуваних громадських робіт.

За 2014 рік за сприяння міського центру зайнятості зна-
йшли роботу 5055 осіб.

Однією з форм працевлаштування безробітних є надання 
одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації 
підприємницької діяльності. Торік її отримали 183 безробітних 
на загальну суму майже 3 млн гривень.

Торік на професійне навчання направлено 852 безробіт-
них. Навчання відбувається на замовлення підприємств та під-
приємців. У 2014 році працевлаштовано 95,3% осіб, направ-
лених на навчання.

Проте не всі підприємства в нинішній економічній ситуації 
готові замовляти кадри, які ще потрібно 4 – 6 місяців навча-
ти. Затягнулося розв’язання такої важливої для міста пробле-
ми як підготовка кадрів водіїв тролейбусів. Остання група була 
випущена ще 2013 року.

До форм підтримки безробітних належать громадські ро-
боти. Фінансування їх здійснюється за кошти місцевого бю-
джету і Фонду загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування на випадок безробіття — рівними частина-
ми. Торік з міського бюджету використано 280,1 тис. гривень, 
з Фонду — стільки ж. Серед лідерів з організації оплачуваних 
громадських робіт — КП «Спецкомбінат КПО», де протягом 
року відпрацювали 252 безробітних, КП «АТП-2528» — 234 
особи. 150 безробітних відпрацювали на громадських робо-
тах у КП «Новозаводське», 133 особи — в КП «Деснянське», 66 
— у Чернігівських міських лікарнях №1 та №4.

Програмою громадських робіт передбачено в нинішньо-
му році залучити по 400 тисяч гривень з міського бюджету та 
Фонду.

«Талант, відданий дітям»
У 2015 році Прилуцька міська бібліотека для дітей ім. Пав-

ла Білецького-Носенка розпочала просвітницький проект «Лі-
тературний гороскоп», під час якого юних прилучан будуть зна-
йомити із творчістю відомих письменників-ювілярів і їх книж-
ками.

Першим заходом став День письменника — «Талант, від-
даний дітям», присвячений творчості Миколи Носова. Мало хто 
знає, що Носов —  українець, а його літературний персонаж 
Незнайко — український казковий герой.

Бібліотекар Наталія Дроботько розповіла, що Микола Но-
сов народився в Ірпені на Київщині, там минули його дитин-
ство і  юнацькі роки. Він жив на вулиці Квітковій, на якій і від-
буваються події довкола Незнайка. 

Ніколи не пізно вчитися 
У Чернігові багато людей поважного віку, які завзято опа-

новують науки. У міській бібліотеці імені Михайла Коцюбин-
ського діє «Університет 60+». Тут відкрився новий факультет — 
історичний.

Відкриваючи захід, директор міської центральної біблі-
отечної системи Ніна Власенко подякувала присутнім за під-
тримку проекту створення «Університет 60+». Другий рік по-
спіль працює університет, 180 студентів уже отримали дипло-
ми. Бажання вчитися охоплює все більше людей похилого віку. 
Відкриття історичного факультету — яскраве підтвердження, 
бо він створений саме на прохання студентів.

Студентів університету вітав директор Інституту історії, ет-
нології та правознавства імені О. Лазаревського Олександр 
Коваленко. Провідний спеціаліст Національного заповідника 
«Чернігів стародавній» Алла Доценко ознайомила слухачів із 
тематикою лекцій та запросила всіх відвідати пам’ятки історії, 
а працівники історичного музею імені В. Тарновського розпо-
віли про цікаві проекти музею.

Виставка вишивки 
Олени Шабовти
У виставковому залі Чернігівського «Арт-клубу» (вул. Шев-

ченка, 9) відкрито виставку вишивки Олени Шабовти. Пред-
ставлені яскраві роботи у техніках «хрестик», «гладь» і «рахун-
кова гладь»: вишиті рушники, ікони, серветки, картини.

Наш земляк Андрій Ярмоленко — 
кращий футболіст України 2014 року
Вихованець Чернігівської «Десни», нині лідер Київського 

«Динамо» і збірної України Андрій Ярмоленко визнаний кра-
щим футболістом 2014 року за підсумками найвпливовіших 
спортивних опитувань країни. Він набагато випередив усіх 
конкурентів.

У Чернігові працівники міськвідділу вну-
трішніх справ припинили діяльність велико-
го підпільного грального закладу. Він знахо-
дився у підвалі, який мав шлюзову систему 
входу-виходу. Гравці потрапляли до підпіль-
ного казино, спустившись у підземний хід за 
30 метрів від об’єкта.

Працівники міліції Чернігівщини вжива-
ють усіх заходів щодо повної ліквідації граль-
ного бізнесу в області.

Правоохоронці виявили надзвичайно до-
бре законспірований нелегальний гральний 
заклад, який працював у центральній части-
ні міста у підвальному приміщенні звичайного 
на вигляд житлового будинку. 

Розуміючи, що правоохоронці ведуть без-
компромісну боротьбу з гральним бізнесом, 
власники закладу особливо ретельно подба-
ли про свою таємність і безпеку. Вжиті зло-
вмисниками конспіративні заходи перевер-
шували все, бачене досі.

По периметру будівля була обладнана ка-
мерами зовнішнього відеоспостереження. За-
клад мав два входи, облаштовані металевими 
дверима з решітками й камерами відеоспо-
стереження для ідентифікації всіх, хто заходив 
до приміщення. Адміністрація казино розроби-
ла цілу систему прихованого входу-виходу для 
обраних відвідувачів: запускалися клієнти все-
редину лише по дзвінку, узгодженню та «іден-
тифікації» на камеру. Заклад працював цілодо-
бово, а також мав свою незвичайну фішку — 
систему евакуації гравців через підземний та-

ємний лаз завдовжки майже 30 метрів. 
Проте всі перелічені заходи не врятували 

порушників закону від неминучої відповідаль-
ності. Оточивши зачинений заклад з усіх трьох 
входів (обох звичайних та «евакуаційного»), 
правоохоронці в присутності понятих з вико-
ристанням допоміжних інструментів спиляли 
замки міцних металевих дверей, решіток і по-
трапили всередину.

Під час документування підпільного за-
кладу міліціонери виявили в ньому три граль-
ні зали. У двох великих були встановлені 
16 гральних автоматів, а в маленькому — 7 
комп’ютерів-симуляторів. Наявна тут же бар-
на стійка забезпечувала гравців і відвідува-
чів алкогольними напоями на будь-який смак. 
На момент приїзду міліції в залах знаходилося 
10 гравців, які в подальшому дали свідчення. 
Гральне обладнання правоохоронці вилучили.

За даним фактом відкрите кримінальне 
провадження за частиною 1 статті 203-2 Кри-
мінального кодексу України (зайняття граль-
ним бізнесом) — карається штрафом від де-
сяти тисяч до сорока тисяч неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян із конфіскаці-
єю грального обладнання.

Працівники міліції закликають усіх небай-
дужих жителів Чернігівщини до спільної бо-
ротьби з тим злом, що несуть підпільні осеред-
ки грального бізнесу. Якщо вам відомі подібні 
факти, просимо повідомляти (в тому числі й 
на умовах анонімності) за телефонами чер-
гової частини: 619-001; 619-911 або «102».

«Модні» —
насправді 
фальшиві 

бренди
Працівники державної служ-

би боротьби з економічною зло-
чинністю Чернігівщини викри-
ли комерсантку, яка планувала 
збувати в Чернігові фальсифі-
кований одяг відомих світових 
брендів у значних обсягах.

Чернігівська комерсантка 
орендувала складське примі-
щення в одній із промислових 
зон міста і зберігала там зна-
чний обсяг  незаконно ввезеної 
продукції. Спортивний одяг за-
возився виключно для реаліза-
ції в торговельних мережах об-
ласного центру.

Під час санкціонованого об-
шуку в складському приміщенні 
міліція  вилучила близько 15 ти-
сяч комплектів фальсифікова-
ної продукції на загальну суму 
понад 700 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне про-
вадження за частиною 1 стат-
ті 229 Кримінального кодексу 
України (незаконне використан-
ня знака для товарів і послуг, 
фірмового найменування, ква-
ліфікованого зазначення похо-
дження товару або інше умисне 
порушення права на ці об’єкти, 
якщо це завдало матеріаль-
ної шкоди у значному розмірі) 
— караються штрафом від од-
нієї тисячі до двох тисяч неопо-
датковуваних мінімумів доходів 
громадян із конфіскацією і зни-
щенням відповідної продукції та 
знарядь і матеріалів, які спеці-
ально використовувалися для її 
виготовлення.

СЗГ УМВС України 
в Чернігівській області

У підпільне казино — 
через підземний хід 

ДСНС попереджає 
щодо виявлення вибухових пристроїв

Для того, щоб вирізнити вибухові пристрої з-поміж 
усіх інших, варто запам’ятати їхні характерні ознаки:

 — предмети є незнайомими або незвичними для цієї обста-
новки чи території;

— наявність звуків, що лунають від предмета (цокання го-
динника, сигнали через певний проміжок часу), миготіння інди-
каторної лампочки;

— наявність джерел живлення на механізмі або поряд з 
ним (батарейки, акумулятори тощо);

— наявність розтяжки дротів або дротів, що тягнуться від 
механізму на велику відстань;

— предмет може бути підвішений на дереві або залишений 
на лавці.

Категорично забороняється: 
— торкатися предмета і пересувати його;
— користуватися засобами радіозв’язку, мобільними теле-

фонами (вони можуть спровокувати вибух);
— заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось 

накривати;
— торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього 

звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже прак-
тично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, 
звукових впливів і нагрівання.

При виявленні вибухових пристроїв телефонуйте 
101 або 102.

Рятувальники 
допомогли переселенцям

1 лютого психологи і працівники обласного Управління 
ДСНС у Чернігівській області на залізничному вокзалі в Києві 
зустріли 9 вимушених переселенців із Донецької області, серед 

яких 3 дітей. Рятувальники службовим автобусом доставили дві 
родини в райцентр Короп та спільно з органами влади й місце-
вого самоврядування надали допомогу в їх розселенні. 

 Управління ДСНС у Чернігівській області

Шановні мешканці міста та 
області!

Координаційна група Антитеро-
ристичного центру при Управлінні 
Служби безпеки України в Чернігів-
ській області спільно з іншими сило-
вими відомствами вживає комплекс 
дій для недопущення дестабілізації 
ситуації в регіоні.

У місцях масового скупчення лю-
дей реалізуються заходи, спрямовані 
на своєчасне виявлення, запобігання 

і припинення можливих терористич-
них проявів. Посилено охорону по-
тенційно вразливих об’єктів промис-
ловості та інфраструктури.

Управління СБ України в Чер-
нігівській області звертається до 
чернігівців із проханням бути пиль-
ними. Інформацію про перебуван-
ня в регіоні підозрілих осіб, фак-
ти й наміри здійснення сепаратист-
ської і терористичної, диверсійної, 
розвіду вально-підривної діяльності, 
а також у разі виявлення вибухоне-

безпечних предметів, отримання ін-
формації про осіб, які причетні до 
незаконного обігу зброї, боєприпа-
сів і вибухових речовин, слід повідо-
мляти за номером «телефону дові-
ри»: (0462) 676-208.

Просимо всіх зберігати спокій та 
допомагати Службі безпеки Украї-
ни, всім іншим українським силовим 
структурам у боротьбі з ворогом, ін-
формуючи про загрози вчинення ди-
версій, провокацій чи терористичних 
актів.

Повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій

Управління Служби безпеки України 
звертається до чернігівців
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К о ц ю б и н с ь к и й 
Юрій Михайлович 

(07.12.1896 – 08.03.1937). 
Син видатно-

го українсько-
го письмен-
ника Михайла 
Коцюбинсько-
го. Учасник 
більшовицько-
го перевороту 
в Петрограді. 
У січні 1918-
го — головно-
к о м а н д у в а ч 
Збройних сил Радянської Україн-
ської Республіки. З 1920 р. — на ди-
пломатичній роботі. З лютого 1930 
р. — заступник голови, а з лютого 
1934 р. — голова Держплану і за-
ступник голови Раднаркому УСРР. У 
лютому 1935-го засуджений до 6 ро-
ків заслання як ворог народу, а 8 бе-
резня 1937 р. повторно засуджений 
до розстрілу, вирок виконано того ж 
дня. 

П р и м а к о в 
Віталій Марко-
вич (18.12.1897  
– 11.06.1937 
р.). Народився 
у м. Семенівка 
на Чернігівщині. 
Прізвище бать-
ка — Примак. 27 
грудня 1917 р. 
Примаков за до-
рученням більшовицького керівни-
цтва формував Червоне козацтво. 
Командував підрозділами у боях 
проти  Української Народної Респу-
бліки. У 1920-ті роки — військовий 
радник і аташе в ряді країн. У 1931 р. 
вчився в академії генштабу Німеччи-
ни. У 1930-ті роки — командир кор-
пусу, заступник командувача окру-
гами. 12 червня 1937 р. Примакова 
розстріляли як ворога народу разом 
із М. Тухачевським. 

У першому шлюбі був одружений 
з Оксаною Коцюбинською, дочкою 
М. Коцюбинського.

А н т о н о в -
Овсієнко Во-
лодимир Олек-
с а н д р о в и ч 
(21.03.1883 – 
10.02 .19 3 8) . 
Народився в 
м. Чернігові в 
сім’ї офіцера. 
Один із керів-

ників Жовтневого повстання в Пе-
трограді. 

У 20-их числах грудня 1917 р., 
стягнувши до Харкова значну кіль-
кість військ, захопив місто, перетво-
ривши його на центр маріонетково-
го більшовицького уряду в Україні 
(чим не паралель із сепаратизмом 
на Донбасі?). 1918 р. командував 
наступом більшовиків на Україну. 
Після штурму Києва в останніх чис-
лах січня 1918 р. організував масо-
вий терор у захопленому місті, вна-
слідок якого загинули тисячі киян. 
Навесні 1918 р. — член Народного 
Секретаріату, головнокомандувач 
військ радянської України. Був на 
дипломатичній роботі. 1934 – 1935 
рр. — прокурор РРФСР, 1937 р. — 
нарком юстиції РРФСР. Розстріля-
ний 1938 р. як троцькіст.

Подвойський 
Микола Ілліч 
(16.02.1880 – 
28.07.1948). На-
родився в с. Ку-
нашівка (нині 
Ніжинський ра-
йон). У жовтні 
1917 р. — голо-
ва Петроград-
ського військо-

во-революційного комітету, який, 
власне, і організовував Жовтневий 
переворот. З листопада 1917 р. по 
березень 1918 р. — народний ко-
місар з військових справ у більшо-
вицькому уряді. З  лютого 1919 р. 
— народний комісар з військових 
справ України. Помер у підмосков-
ному санаторії в 1948 р.

Щорс Ми-
кола Олек-
с а н д р о в и ч 
( 0 6 . 0 6 . 1 8 9 5 
– 30.08.1919) 
— родом із м. 
Снов ська (те-
пер м. Щорс). 
З 22 вересня 
1918 р. — ко-
мандир Богунського полку в складі 
Першої української радянської ди-
візії. 6 лютого 1919 р. Богунський 
полк під його командуванням узяв 
Київ, і 6 березня 1919 р. начальни-
ком 1-ї дивізії призначили М. Щорса. 
Похований у вересні 1919 р. у м. Са-
марі. 

З початком 1960-их років офі-
ційна версія, що Щорс загинув від 
кулі петлюрівського кулеметника 30 
серпня 1919 р. під час бою на Жито-
мирщині, була розвінчана. Щорс був 
убитий чекістом із близької відстані 
пострілом у потилицю — за наказом 
із Москви. 

Кропив’янський 
Микола Григоро-
вич (16.12.1889  – 
21.10.1948). Наро-
дився в с. Володь-
кова Дівиця, нині — 
Червоні Партизани 
Носівського району. 
У громадянську ві-

йну — командир червоної дивізії.
На початку 1921 р. призначений 

начальником військ Всеукраїнської 
надзвичайної комісії (ВЧК). Згодом 
став на чолі військ ВЧК України та 
Криму. У подальшому — старший ін-
спектор прикордонних військ СРСР. 
У 1936 р. Кропив’янського знову пе-
ревели до НКВС. 31 травня 1938 р. 
М. Кропив’янського заарештували, 
а 20 липня 1940 р. — засудили до 5 
років позбавлений волі. Покарання 
відбував у таборі в Республіці Комі, 
звідки звільнився 1943 р. Повер-
нувся до Ніжина, працював лісни-
ком, конюхом у лікарні. 

Кирпонос Михайло Петрович 
(12.01.1892 – 20.09.1941). Уродже-
нець c. Вертіївка Ніжинського райо-
ну. Учасник війни з Українською На-
родною Республікою, один із органі-
заторів диверсійних більшовицьких 
загонів на Чернігівщині, командир 
2-го Богунського полку. Звання Ге-
роя Радянською Союзу отримав за 
командування дивізією під час не-
оголошеної війни СРСР із Фінлянді-
єю. 20 вересня 1941 р. як команду-
вач Південно-Західного фронту був 
оточений німцями разом зі штабом 
і вбитий.

Сенько Василь Васильович 
(15.19.1921 – 05.06.1984), двічі Ге-
рой Радянського Союзу (1943,1945 
рр.). Народився в м. Семенівка. За 
роки війни здійснив 402 бойових 
вильоти на бомбардування у глибо-
кому тилу ворога. Після війни у зван-
ні полковника продовжив службу в 
авіації. Мешкав у м. Тамбові, де й по-
хований. 

* * *
Як бачимо, персонажі алеї ді-

ляться на дві категорії. Перші 6 
—  одіозні діячі радянського режи-
му. Причому майже всі репресова-
ні тим режимом, який і встановлю-
вали. Згодом влада «доточила» два 

пам’ятники, щоб якось «облагороди-
ти» алею. 

Як бути з цією алеєю? Я озвучив 
цю пропозицію ще у згаданій торіш-
ній статті. Пам’ятники треба не-
гайно демонтувати. Звичайно, 
цивілізовано, рішенням міської 
влади. І друге: треба перенести 
їх у спеціально створене місце, 
зробити щось на зразок Музею 
тоталітаризму. Все це я повторив, 
виступивши на вищезгаданому круг-
лому столі. Урешті, такою ж вияви-
лася і думка учасників дискусії. 
І наголошували саме на нормально-
му демонтажі пам’ятників, за рішен-
ням влади. Інакше громадськість бе-
реться за справу сама. Так, як де-
монтувала того ж Леніна. Як на По-
крову демонтувала пам’ятник ще 
одному більшовику — Фрунзе. 

Представник «Правого секто-
ра» у своєму виступі зазначив, що 
патріотична молодь вже мала зу-
стріч з міським головою О. Соколо-
вим і запропонувала владі знести 
пам’ятники. Спершу — до 29 січня, 
Дня пам’яті Героїв Крут, що було б до-
волі символічно, адже серед персо-
нажів алеї — і ті, хто вбивав україн-
ських патріотів під Крутами. Далі цей 
термін молодь перенесла на 5 люто-
го, давши владі ще тиждень.

Доки комуністи, вони ж 
— найперші фашисти, об-
зиватимуть усіх патріотів 
фашистами?

Важко було сподіватися, що на-
віть після перемоги Майдану, па-
діння Ленінів, окупації Криму і ві-
йни на Донбасі питання знесення 
пам’ятників ворогам України не ви-
кликало б у Чернігові спротиву. Од-
ним із гнізд антиукраїнства комуніс-
там, на жаль, і далі вдається робити 
ветеранські організації, де й досі ке-
рують апологети комуноімперії. Де-
магогічно виступаючи від імені всіх 
ветеранів, їхні керівники плодять 
такі заяви, як ця нервова реакція 
міської ради ветеранів. Ось повідо-
млення чернігівських сайтів: 

«Фашизмом і беззаконням на-
зивають чернігівські ветерани на-
міри знесення Алеї Героїв в істо-
ричному центрі міста. Про це йшло-
ся 29 січня на пленумі міської орга-
нізації ветеранів, яка налічує понад 
20 000 ветеранів війни та праці.

«Фактично жінки та діти у пово-
єнні роки звільняли знищений фа-
шистськими загарбниками Чернігів 
від руїн, прагнули в центрі відтво-
рити сторінку славетної історії сво-
го краю. А сьогодні дехто заявляє 
про те, що ці бюсти є свідченням то-
талітарного режиму. Ні, вони є свід-
ченням безприкладного подвигу на-
шого звитяжного народу. І доки ми 
ще живі, ми не дозволимо вчинити 
свавілля», — з такими словами ви-
ступив Почесний громадянин міста 
Чернігова, відомий краєзнавець Ге-
рард Кузнєцов.

Усі учасники пленуму підтримали 
ідею проведення загальноміського 
референдуму щодо подальшої долі 
Алеї Героїв та схвалили звернення 
до депутатів міської ради з відповід-
ною пропозицією.

«Перед нами зараз стоять зна-
чно важливіші загрози і проблеми», 
— переконані ветерани.

* * *
Зразок безсоромної демагогії. 

Почнімо з останнього — шаблонно-
го твердження, мовляв, зараз не час 
зносити пам’ятники, бо є інші про-
блеми. Проблем дійсно безліч, але 
невже стояння тих пам’ятників до-
поможе їх вирішити? Притому, що ті 
персонажі якраз і мають стосунок до 
наших проблем останнього століття. 

І хто б обзивав усіх підряд фа-
шистами? Адже самі комуністи були 
фашистами — за своєю ідеологією 
тоталітаризму, чим  був  і  спорідне-
ний фашизм. Саме комуністичний 
СРСР, спільно з фашистською Німеч-
чиною, розв’язав найбільшу в істо-
рії війну —Другу світову. Саме СРСР 
першим, разом із Німеччиною, всту-
пив у цю війну, і не у 1941-ому, коли 
диктаторські режими зчепилися між 
собою, а ще у вересні 1939 року, на-
павши з обох боків на Польщу. Саме 
СРСР перші майже 2 роки цієї війни 
був союзником Гітлера. 

Якщо вже конкретно про «геро-
їв» алеї, то в біографії того-таки ви-
пускника академії німецького генш-
табу Примакова є і таке: «Підготу-
вав книгу «Тактические задачи и 
военные игры, предложенные для 
решения офицерам германского 
рейхсвера в 1933 г.». (Пер. с нем. и 
обр. В. М. Примакова. М., Госвоен-
издат, 1934.). Гарно ж співпрацюва-
ли радянський і нацистський режи-
ми ще від початку 1930-их, щедро 
ділячись військовим досвідом. І те-
пер «ветеранам» торочити, що в по-
воєнний час «жінки і діти» міста, роз-
чищаючи Чернігів від руїн, завданих, 
до речі, «союзничками», прагнули на 
алеї «відтворити сторінку славетної 
історії свого краю»? Славетну вкупі з 
учнем нацистів Примаковим!

Урешті, про аргумент демагогів: 
мовляв, не треба переписувати іс-
торію. ІСТОРІЮ ПЕРЕПИСУВАТИ ТРЕ-
БА, якщо вона написана фальшиво, 
брехливо, як наша радянська.

Досить одного факту, аби засвід-
чити лукавство комуністів щодо де-
монтажу пам’ятників. Річ у тім, що 
самі ж комуністи охоче і затя-
то демонтували пам’ятники. Ти-
сячами. Що вже говорити про перші 
пореволюційні часи, тут хоч можна 
було кивати на те, що руйнуємо «ста-
рий світ». Але ж це масово тривало 
і в радянські часи. У тридцяті роки 
минулого століття тисячами пере-
йменовували вулиці, площі, підпри-

ємства, села, селища, цілі міста, які 
не так давно були названі іменами 
комуністичних діячів, зносили їхні 
пам’ятники. Причина: ці діячі оголо-
шувалися ворогами народу. 

Це тривало й по війні. Найпро-
мовистіший приклад — Сталін. І 
саме тут, на цій чернігівській 
алеї, стояв цей  велетенський 
кам’яний ідол, як і тисячі по СРСР. 
На початку 1960-их його і тисячі ідо-
лів рознесли в прах. І тисячі увічнень 
по всьому Союзу. Не лише іменем 
Сталіна, а й таких сталінців, як Мо-
лотов, Мікоян, Булганін, Малєнков, 
Каганович.  Ветерани, дай Боже їм 
здоров’я, добре пригадають ці імена 
в численних найменуваннях.

Звернімо увагу: цього разу не 
йшлося про зміну самодержавства 
на «владу народу». Ні, це все коїло-
ся при тій же державі — СРСР, тій же 
комуністичній ідеології, тій же прав-
лячій Компартії.

Цікаво, чи посмів би котрийсь 
ветеран — підписант нинішніх на-
званих заяв писнути в 1961 році 
проти знесення Сталіна? Так у  чому 
різниця? Хіба в тому, що нині неза-
лежна Україна, яку комуністи так не-
навидять, є демократична держава, 
де можна вільно висловлювати свої 
погляди. І з ними ведуть дискусії, а 
не допити. До речі, в кінці тої ж алеї, 
в нинішньому будинку Інституту істо-
рії, а свого часу — НКВС.

Аргумент, що це, мовляв, «наша 
історія», теж наскрізь фальшивий. 
Історію обов’язково треба знати, і 
біда, що ми її забуваємо. Персона-
жів її треба вивчати, в тому числі 
одіозних. Але ЗНАТИ і ВШАНОВУВА-
ТИ тих чи інших персонажів — різні 
речі. Адже в нашій історії були і Ба-
тий, і Іван Грозний, і той же Сталін. 
Були їхні імперії, і наш народ у тих ім-
періях мусив їх «вшановувати». За-
раз що — продовжувати? Так ми вже 
в незалежній Українській державі?

Петро АНТОНЕНКО

1

Окуповані ідолами
Чиї «герої» на Алеї Героїв Чернігова?
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Андрій Кузьменко 
(Кузьма Скрябін) загинув у ДТП 

Відомий український співак, музикант, лідер гурту «Скрябін» 
— одного з найвідоміших на українській сцені, Андрій Кузьмен-
ко, відомий під псевдонімом Кузьма Скрябін, загинув у понеділок 
у дорожньо-транспортній пригоді на Дніпропетровщині. Близь-
ко 8.20 у Криворізькому районі біля села Лозоватка сталося зі-
ткнення позашляховика, в якому знаходився співак, та вантаж-
ного автомобіля — молоковоза. Андрій загинув на місці аварії.

Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 р. у м. Самборі  
Львівської області. Відомий також як телеведучий, продюсер, ак-
тор. У 1997 році у них із дружиною Світланою народилася донька. 
Допомагав військовим і пораненим у зоні АТО на Сході України.

Справи житейські…

Залізничні квитки знову подорожчають на 
20%. Обіцяють «поліпшити сервіс». 
А пасажири цього просять?

Залізничні квитки в Україні до літа подорожчають на 20%. 
Про це повідомив журналістам заступник міністра інфраструк-
тури Олександр Кава, пише «Ділова Україна».

«Індексація планується в три етапи і відбудеться в першій 
половині поточного року», — повідомив Кава. При цьому він на-
голосив, що підвищення тарифів на пасажирські залізничні пе-
ревезення без підвищення якості надання послуг не буде.

Тут доречно запитати: а чи завжди пасажири просять «під-
вищити сервіс», і чи годиться нав’язувати його силоміць? Підви-
щують, звісно ж, за підвищену ціну. От і вносять силоміць у вар-
тість проїзду то обов’язкове «отримання постелі», навіть якщо 
їхати  якісь 2 – 3 години, то нав’язливий «чай у купе». А ще пе-
реводять звичайні електрички в «комфортні», та ще й майже всі 
вагони в них 1 і 2 класу. Як, наприклад, у такій електричці між 
Черніговом і Києвом. Хоча, скажімо, від Ніжина їхати в ній до 
Києва якісь півтори години, до Бобровиці — ще менше, і люди 
цілком могли б проїхати звичайним третім класом. 

Послугами залізниці торік скористалися понад 440 млн па-
сажирів — на 8,9% менше, ніж роком раніше.

При цьому фінансовий результат від пасажирських переве-
зень збитковий і сягнув понад 7,9 млрд гривень. 

«Укрзалізниця» підвищила тарифи 
на вантажні перевезення на 30%

У повідомленні «Укрзалізниці» сказано, що таке різке подо-
рожчання не торкнеться лише перевезень вугілля.

Тарифи на перевезен-
ня вугілля піднялися на 
10%, а у квітні їх підвищать 
ще на 18,2%. У Міністер-
стві інфрастуктури впев-
нені, що такий крок спри-
ятиме частковій стабіліза-
ції фінансового становища 
залізниці. 

Кабмін передумав, киваючи «на війну», 
«позичати» депозитні вклади 

Урядовий комітет із питань економічного розвитку та єв-
ропейської інтеграції відхилив розроблений Мінфіном законо-
проект, який передбачає залучення коштів клієнтів, що збері-
гаються на депозитних рахунках, для потреб держави.

«Цей законопроект було відхилено як такий, що може дис-
кредитувати уряд», — ідеться в повідомленні.

Відповідно до законопроекту кошти залучалися би на пово-
ротній основі і вносилися до державного боргу, оформленого 
державними цінними паперами («папірцями», як називають таке 
люди). Під дію розробленого Мінфіном законопроекту підпадали 
підприємства, установи та організації всіх форм власності, а та-
кож фізичні особи-підприємці та фермерські господарства.

Податком на доходи тепер обкладатимуть 
пенсії, починаючи з 3564 гривень

Від 1 січня знижено діючий поріг оподаткування податком 
на доходи фізичних осіб (ПДФО) пенсій: з 10 тис. грн на місяць 
до 3-х розмірів мінімальних зарплат. 

Отже, з пенсій або щомісячного довічного грошового утри-
мання, якщо їх розмір перевищує 3 654,00 грн (на місяць), сума 
перевищення буде обкладатися за ставкою 15%.

Нагадаємо, що податковим агентом при виплаті пенсії або що-
місячного довічного грошового утримання, якщо їх розмір переви-
щує 3 мінімальні заробітні плати на місяць, є органи Пенсійного фон-
ду України. Відповідна норма передбачена Законом від 28.12.2014 
р №71-VIII. Він із числа все тих же скандальних законів, прийнятих 
парламентом напередодні ночі на 29 грудня, коли депутати поночі й 
доволі сумнівно ухвалили державний бюджет на 2015 рік. Для його 
ухвалення й було перед цим прийнято низку подібних законів.

У день пам’яті Героїв Крут, 29 січ-
ня, знайома редакторка одної місцевої 
газети при мені в обід терміново дава-
ла вказівку підлеглим — підкоригувати 
майже готовий номер. Що ж, у газетах 
таке буває. Тим паче, йшлося про те, що 
на першу сторінку негайно треба поста-
вити велике фото участі Президента По-
рошенка, спікера Гройсмана і Прем’єра 
Яценюка у вшануванні пам’яті молодих 
героїв безпосередньо в Крутах, на міс-
ці історичного бою, на меморіалі Геро-
ям Крут. 

Яким же було моє здивування, коли 
того ж дня, перекопавши Інтернет, гля-
нувши вечірні новини на основних те-
леканалах, я не побачив і сліду участі 
очільників держави на акції в Крутах. 
Виявляється, вони вшановували юних 
героїв у Києві, на Аскольдовій могилі. 

Як і щороку, адже це поруч, кілька хви-
лин спуститися сановними авто з Печер-
ських пагорбів. 

 …У редакції обійшлося без газетно-
го «ляпу», не довелося навіть в останній 
момент знову переробляти газету. Ко-
леги без поспіху розібралися, що й до 
чого, і дали те ж фото керівників держа-
ви саме на акції в Києві. Про що й було 
написано під фото. А то уявімо, як би 
сприймалося, коли б Президентові й ін-
шим керівникам держави приписали те, 
де вони не були.

А я, наївний, почувши від колег про 
приїзд найвищих осіб у Крути, ще й по-
хвалив цих осіб. І сказав, що це ж упер-
ше і єдиний раз Президент України при-
їхав і вшанував юних героїв на місці і в 
день їхнього бою й загибелі. Виявило-
ся, що похвала була передчасною, все 
залишається по-старому: юні герої, на 
адресу яких  того дня сказали так бага-
то красивих слів, усе ще не сподобилися 
вшанування від глави Української дер-
жави саме на місці подвигу. Може, по-
миляюся, виправте, але, здається, таки 
ж дійсно жоден з усіх п’яти президентів 
29 січня не побув на акції в Крутах.

Термін «президент» я вживаю в єди-
ному сенсі — діючий глава держави. Не 
треба гратися «в Америку» з її традиці-
єю чисто символічно титулувати так глав 
держави пожиттєво, й коли вони вже не 
є главами. Якщо в нас теж комусь це ім-
понує — на здоров’я. Але жоден прези-
дент держави, повторю, до Крут у день 
пам’яті Героїв не приїздив. Як, до речі, 

здається, і на аналогічну національну 
акцію — вшанування жертв знищення 
гетьманської столиці Батурина. Жоден! 
Ні перший президент Кравчук, який нині 
ну просто патріот, у що щиро віриться. Ні 
рекордсмен на цій посаді Кучма. Ні су-
перпатріот Ющенко. Що вже казати про 
Януковича, хоча, втім, він тут нічим не 
кращий і не гірший від інших. 

Наші президенти могли побути в 
Крутах, як і в Батурині, або до того, як 
ставали главами держави, або після 
того, як йшли з цієї високої посади.

Так от, коли я тоді поспішив похвали-
ти наших керівників держави за такий 
«приїзд» у Крути, що вже дивовижно, та 
ще всією трійцею, я все ж сказав: честь 
і слава їм, першовідкривачам, але, з ін-
шого боку, в цьому нема й великого по-
двигу в сьогоднішніх реаліях. В умовах 
першої за незалежності окупації части-
ни України, першої війни на частині на-
ших земель такий приїзд — урешті, ціл-
ком закономірна річ. Але що ж сказати 
тепер, виходячи з цих самих умов і реа-
лій, коли керівництво держави не при-
їхало до Крут саме в час нинішньої війни, 
стосовно якої всі проводять абсолютно 
чіткі паралелі з тою агресією і окупаці-
єю 1918 року. 

Ну має ж бути якесь пояснення всьо-
го цього? Хоча, здається, пояснення 
таке, що пояснення нема. І в нашому не-
щасному суспільстві треба вже переста-
вати дивуватися з чогось і чимось обу-
рюватися.

Петро АНТОНЕНКО

Інститут національної пам’яті про-
сить Міносвіти зберегти історію Укра-
їни в університетах. Коли громадяни 
осмислено і  критично розумітимуть 
минуле — простір для інформаційних 
маніпуляцій ворога зменшиться. 

Український інститут національ-
ної пам’яті звернувся до віце-прем’єр-
міністра з гуманітарних питань 
В’ячеслава Кириленка та міністра освіти 
Сергія Квіта з аргументацією, чому слід 
відновити обов’язкове викладання іс-
торії України у вищих навчальних закла-
дах. Про це йдеться у відповідному листі, 
скерованому 27 січня. 

Інститут підкреслив, що спотворення 
історичних подій використовує ворог, аби 
розколоти українське суспільство. Росія 
маніпулює історичними фактами і таким 
чином виправдовує свою агресію. Укра-
їнські національні інтереси потребують 
захисту, тож державі не можна усувати-
ся від активної інформаційної політики у 
сфері національної пам’яті. Якісне і ґрун-
товне навчання історії у школі й універси-
тетах — одна зі складових такої політики. 

Як пояснив голова Українського ін-
ституту національної пам’яті Володи-
мир В’ятрович, «спільні уявлення про 
минуле є важливим елементом фор-
мування національної ідентичності. 
Розуміння минулого досвіду, базова-
не на фактах та аналізі, — фундамент 
у творенні нашого спільного ціннісно-
го простору. Відкидати цей елемент 
саме сьогодні, коли на фоні війни від-
бувається пришвидшене формування 
української політичної нації, не лише 
нерозумно, а й  ризиковано. Інакше у 

підвалини творення спільного ми мо-
жемо покласти досвід, якого не існу-
вало, ба більше — міфи та спотворен-
ня ворожої пропаганди».

Нещодавно Міністерство освіти і на-
уки України скасувало відомчий наказ 
№ 642 від 09 липня 2009 року «Про ор-
ганізацію вивчення гуманітарних дисци-
плін за вільним вибором студента», яким 
передбачалося обов’язкове вивчення 
дисциплін гуманітарної підготовки, се-
ред яких, зокрема, українська мова, іс-
торія України, філософія, іноземна мова.

Прес-секретар УІНП

Від редакції «Світ-інфо». Схо-
же, перестаємо дивуватися, які див-
ні речі відбуваються в нашій державі. 
Як можна було міністерству скасувати 
виданий ще за президентства Ющенка 
свій же наказ про обов’язкове вивчен-
ня в усіх вищих навчальних закладах 
української мови й історії України? На-
віть якби не було окупації Криму, війни 
на Донбасі, як можна таке скасовува-
ти? І це підписує міністр Сергій Квіт, 
багаторічний президент Національної 
Києво-Могилянської академії — одно-
го з кращих і найбільш державницьких 
наших вишів. Питання не лише в тому, 
щоб негайно відновити вивчення цих 
предметів у вищих навчальних закла-
дах. Треба й  розібратися, як таке ска-
сування могло трапитися?  Чому такі 
речі робляться нишком від громад-
ськості? 

- 10% на ґнотові обігрівачі
Ґнотовий парафіновий обігрівач 

— це велика запальничка Zippo, до-
ведена абсолютна надійність і мак-
симальна ефективність. Ґніт напо-
внюється, паливо запускається, свіча 
розжарювання від батарейки, і почи-
нається горіння. Подвійне спалюван-
ня в камері, яке й забезпечує макси-
мальну теплогенерацію. У результаті 
згорання утворюється подвійна ефективність: тепло відда-
ється у вигляді конвекції гарячого зволоженого повітря від 
рефлектора. Повна автономність! 

- 15% на лазерні обігрівачі
Лазерний парафіновий обігрівач працює завдяки прямому 

вприскуванню палива, контрольованому лазером, 100-відсо-

тковому згоранню палива і максимальному 
перетворенню в тепло. Вентилятор нагнітає 
гарячий зволожений повітряний потік безпо-
середньо до  приміщення. Лазер забезпечує 
абсолютну якість згорання, підтримує задану 
температуру в приміщенні. 

- 10% на оригінальне паливо Zibro
Безкоштовно: консультація, доставка 

по Києву і презентація можливостей обігрі-
вача: (050) 629-88-15.

Наші обігрівачі принесуть тепло Вашо-
му дому і незалежність від центрального 
опалення.

З повагою — 

www.megateplo.com.ua

Акція для відвідувачів Online.UA
Тепло для Вашого дому

Як і щороку аджежее ццеце поруч кілька хви здається і на анаанааналоглоггііічнічнічнуу національн

Бездержавні Крути

Як можна вилучати з українських 
університетів історію України?



№48   5 лютого 2015 року№48   5 лютого 2015 року6 Україна і світ

Бліц-інформ
У Білорусі набув чинності закон 
проти «зелених чоловічків»
У Білорусі набули чинності поправки до за-

кону «Про воєнний стан». Згідно з поправками 
до закону, воєнний стан у Білорусі тепер може 
бути запроваджено, зокрема, на підставі «заси-
лання іншою державою або від імені іншої дер-
жави на територію Республіки Білорусь зброй-
них банд (груп), іррегулярних сил, найманців або 
підрозділів регулярних військ».

Білоруські законодавці врахували досвід 
анексії Криму, на території якого діяли «зелені 
чоловічки», котрі згодом виявилися російськи-
ми військовослужбовцями без розпізнаваль-
них знаків.

Депутати-мільйонери 
не посоромилися взяти 
компенсацію за житло
Майже 300 народних депутатів  України 

отримали компенсацію за оренду житла за гру-
день 2014 року, серед яких опинилися і депу-
тати-мільйонери. Відповідний список оприлюд-
нили на сайті Верховної Ради та в газеті «Голос 
України».

Серед тих, хто взяв державну компенса-
цію на житло, значаться: екс-регіонал Євген 
Балицький; двоє братів Балог; син мільярде-
ра, власника агрофірми «Нібулон» Андрій Ва-
датурський; колишній голова бюджетного ко-
мітету Євген Гєллєр; брати Добкіни; батько 
і син Кацуби; агромагнат Аркадій Корнаць-
кий; подружка горілчаного магната Олена Ко-
шелєва; екс-голова Нацбанку Степан Кубів; 
зять колишнього глави Радміну Криму Василя 
Джарти Валерій Омельченко; власник «Бент-
лі» Олександр Пресман; позафракційний ко-
лишній заступник голови Дніпропетровської 
ОДА Коломойського Борис Філатов; одесь-
кий підприємець Геннадій Чекіта та інші відо-
мі люди.

Після публікації одразу почали з’являтися ре-
акції людей із цього  списку. Депутат Борис Філа-
тов обурився, що журналісти звернули увагу на 
отримання ним компенсації, розповівши, що він 
змушений жити на зарплату, яка «раніше склада-
ла один чек у ресторані», а живе він тепер «у де-
шевому номері з дурнуватим євроремонтом». 

Зарплата в «один чек у ресторані» — це то-
рішня зарплата нардепів у 6 тисяч гривень, яку 
вони нині собі підвищили.

Суд дозволив затримати екс-
керівника «Укрспецекспорту» 
і наклав арешт на його майно. 
Звинувачуваний — Герой України 
й колишній голова партії «Наша Україна»
Колишньому керівнику державного концер-

ну «Укрспецекспорт», який украв майже 7,5 млн 
дол. США, оголошено про підозру.

Про це повідомив Генпрокурор Віталій Яре-
ма, цитує його прес-служба ГПУ.

21 січня зазначеному посадовцю оголоше-
но підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння шляхом 
зловживання службовим становищем чужим 
майном, вчинене за попередньою змовою гру-
пою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 
ст. 366 (службове підроблення, що спричинило 
тяжкі наслідки) КК України.

29 січня слідчий суддя Печерського рай-
суду Києва надав дозвіл для затримання екс-
керівника «Укрспецекспорту» та приводу його до 
суду для розгляду питання про застосування за-
побіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також накладено арешт на майно підозрю-
ваного — гроші в сумі 10 млн дол. США в одному 
з українських банків і 2 автомобілі «Range Rover» 
загальною вартістю понад 2 млн грн.

Згодом агентство «Інтерфакс-Україна» уточ-
нило, що в повідомленні Генпрокуратури йдеть-
ся про колишнього голову держконцерну «Укр-
спецекспорт» Сергія Бондарчука.

Варто нагадати, що саме за службу на цій 
посаді Президент Віктор Ющенко присвоїв Сер-
гію Бондарчуку найвище звання держави—Ге-
роя України. Згодом Ющенко привів Бондарчу-
ка до керівництва своєї партії «Наша України», 
партії влади протягом 5 років його президент-
ства. Утім, на той момент уже колишньої, після 
відставки Ющенка, котрий, проте, залишався в 
туманному статусі «лідера партії». Завершило-
ся це тим, що Бондарчук пішов проти Ющенка, 
повів за собою частину партії і навіть провів її 
«останній з’їзд», на якому начебто ухвалили рі-
шення про «саморозпуск партії». Ющенко і його 
прихильники, звичайно, цього не визнали, за-
явивши, що партія існує. Так це чи ні юридично, 
непросто сказати в нашому правовому безладі, 
але фактично ця партія давно на задвірках по-
літикуму. 

За більш як півроку ві-
йни українська влада все 
чомусь не надавала чітких 
доказів участі Росії, її вій-
ськових у війні на Донбасі 
проти України. І наче в на-
смішку, МЗС Росії нещо-
давно, вкотре все запере-
чивши, зневажливо заяви-
ло: пред’явіть докази. 

Найпереконливішим 
доказом було б узяття в 
полон БОДАЙ ОДНОГО 
росіянина, який на момент 
полонення є військово-
службовцем дійсної служ-
би Збройних сил Росії, на-
правлений командуванням 
в Україну воювати. Щодня 
чуємо про величезні втра-
ти наших ворогів на Дон-
басі, про сотні їх убитих, 
поранених, постійний об-
мін полоненими. Невже 
всі ті вбиті й полонені — це 
винятково місцеві бойови-
ки-терористи, і серед тих 
же полонених нема жод-
ного військовослужбовця 
Росії? 

І ось нарешті взято в 
полон росіянина, який дав 
свідчення про участь Ро-
сії у війні в Україні. Прав-
да, й він виявився всього 
лише завербованим «до-
бровольцем», але свідчен-
ня дав серйозні.

Далі — текст «Україн-
ської правди»

«П’яним народом легше 
керувати» — заповіт 

Катерини ІІ в дії. У Росії 
різко подешевшала горілка

1 лютого набув чинності наказ Рос-
алкогольрегулювання про зниження мі-
німальної роздрібної ціни на горілку з 
220 до 185 рублів за пляшку. Документ 
встановлює, що відпускна ціна вироб-
ника має бути не менше 166 рублів за 
0,5 літра горілки міцністю 40 градусів, 
ціна в оптовій ланці — не менше 175 ру-
блів, уроздріб — не менше 185 рублів, 
повідомляє ТАСС.

Крім того, згідно з наказом, зали-
шаються на рівні 2014 року мінімальні 
роздрібні ціни на бренді в розмірі 293 
рублі за 0,5 літра, на коньяк — 322 ру-
блі за 0,5 літра.

Раніше заступник голови коміте-
ту Держдуми з економічної політики, 
інноваційного розвитку і підприємни-
цтва Віктор Звагельський пояснював, 
що зниження мінімальної ціни на го-
рілку відбувається з метою боротьби з 
контра фактом.

Нарешті взято в полон росіянина, який дав 
свідчення про участь Росії у війні в Україні. 
Правда, і цей полонений виявився лише 

завербованим «добровольцем» 

Російський танкіст, якого взя-
ли в полон, заявляє, що він був за-
вербований російськими право-
охоронцями, а з Росії в Україну над-
силають нову військову техніку. Про 
це повідомляє прес-служба СБУ.

«Громадянин Росії Гаджиєв, 
1973 р.н., уродженець та мешка-
нець селища Левокумське Лево-
кумського району Ставрополь-
ського краю РФ, у складі неза-
конних збройних формувань теро-
ристичної організації «ЛНР» брав 
участь у бойових діях проти укра-
їнських військових підрозділів», — 
сказано в повідомленні.

«Нас привезли на УАЗику у 
Красний Луч, там шахта. Уся те-
риторія майже заповнена танка-
ми. Танки російського походження 
Т-64 А і Т-64 Б, Т-72», — розповів 
Гаджиєв під час допиту.

«Ці танки пригнали з консер-
вації з російського Донецька. Їх 
треба було вимити від солідолу, бо 
вони були всі в солідолі», — сказав 
Гаджиєв.

Він розповів, що був завербо-
ваний російськими правоохорон-
цями, незаконно доправлений на 
територію України за сприяння ро-
сійських прикордонників. Його за-
рахували до складу керованого 
російськими офіцерами незакон-
ного військового формування, де 
видали зброю.

«За командами російських 
спеців він здійснював обстріли 
українських військових підрозділів 
із бронетехніки, завезеної з тери-
торії Росії», — додали в СБУ.

Затриманий зізнався, що на 
території України він ремонтував 
бронетехніку, а після спеціального 
вишколу став механіком-водієм і 
на танку безпосередньо обстрілю-
вав українських військових.

За свідченнями, які росіянин 
дав слідчим СБУ, на Донбас його 
завербували після того, як у груд-
ні 2014 року в м. Ростові-на-Дону 
(РФ) його затримала поліція за 
крадіжку автомобіля. 

У подальшому російський ма-
йор-слідчий запропонував Гаджиє-
ву та іншим затриманим, які на той 
час перебували в КПЗ, звільнення 
від кримінальної відповідальності 
за згоду на участь у ремонті броне-
техніки т.зв. «Новоросії» на терито-
рії Луганської області.

22 затриманих за різні право-
порушення російських громадян 
надали свою згоду їхати в Україну 
для участі в незаконних воєнізова-
них формуваннях.

Зі слів затриманого, групу за-
вербованих найманців зустрів у 
м. Донецьк Ростовської облас-
ті РФ представник т.зв. «ЛНР» на 
прізвисько «Піночет», який віді-
брав трьох росіян, у тому числі Га-

джиєва, на посади механіків-во-
діїв танків у складі танкової роти 
батальйону бойовиків «Август», що 
дислокується у м. Красний Луч Лу-
ганської області. За свідченням Га-
джиєва, ватажком цього баталь-
йону є підполковник ЗС РФ із по-
зивним «Пчьола».

25 січня ц.р. учасники банд-
формування «Август» отримали 
повний боєкомплект на складі 
озброєння терористів у м. Брянка 
Луганської області, куди російські 
військові завезли велику кількість 
засобів ураження. 

За командою російського офі-
цера 12 танків терористів висуну-
лися до Санжарівки і атакували 
українські позиції. Танк Гаджиє-
ва був підбитий, бойовик затрима-
ний.

Тривають оперативно-слідчі 
дії. За словами «танкіста», аби йому 
тепер довелося обирати — їха-
ти воювати в Україну чи відбувати 
покарання, він би сьогодні обрав 
«два строки у в’язниці».

«Українська правда», 
30.01.2015 

Росіянин розповів, як його і російські 
танки відправили на Донбас

Росія ссьогоддні

У Томську тисячі людей 
мітингували проти закриття 
опозиційного каналу ТВ-2

У Томську відбувся третій мітинг на підтримку не-
залежної телекомпанії ТВ-2, яку відключили від ефі-
ру новорічної ночі.

Як повідомляє «Німецька хвиля», 1 лютого у два-
дцятиградусний мороз на мітинг зібралися понад 4 
тисячі учасників.

Учасники акції вимагали повернути телекомпа-
нію в ефір. 

Журналісти, присутні на мітингу, повідомили, що 
в деяких установах міста настійно рекомендували 
не приходити на мітинг.

«Декому з наших друзів-журналістів навіть натя-
кали: якщо будете захищати ТВ-2, втратите роботу», 
— зазначила журналіст ТВ-2 Мелані Бачина. 

До 8 лютого ТВ-2 транслюватиметься через ка-
бельні мережі, а після цього — лише в онлайн-режи-
мі. На першому судовому засіданні, яке відбулося 29 
січня, заявили, що розгляд «конфлікту господарюю-
чих суб’єктів» — ТВ-2 і РТРС (відмовила телекомпанії 
в поширенні сигналу) — буде закритим через «наяв-
ність у документах якихось секретних даних».

Багато учасників мітингу прийшли на акцію із 
дзвіночками, підтримували промовців дзвоном і 
«намагалися додзвонитися до влади».

У Росії занудьгували 
за смертною карою.  

Виявляється, 
там мільйони 

її заслуговують
Російський депу-

тат: «Вихід з РЄ дозво-
лить провести мільйо-
ни страт»

У Держдумі РФ заявляють, 
що вихід країни з Ради Євро-
пи дозволить скасувати мора-
торій на смертну кару, який діє 
з 1997 року. З такою за явою 
виступив перший заступник 
керівника думської фракції 
ЛДПР Олексій Діденко.

«Скасування мораторію на 
смертну кару після можливо-
го виходу Росії з Ради Євро-
пи дозволить стратити вели-
ку кількість злочинців, які є 
на сьогоднішній день у росій-
ських тюрмах», — заявив ро-
сійський парламентарій. «Нам 
потрібно всього 24 години, 
одну добу вийти з Ради Єв-
ропи для того, щоб стратити 
мільйони і мільйони збочен-
ців, ґвалтівників, педофілів, 
які знаходяться в наших тюр-
мах сьогодні», — уточнив він.

За словами Діденка, нині в 
Росії багато прихильників по-
вернення смертної кари. «Ви-
хід з Ради Європи розв’яже 
нам руки і дозволить серйоз-
но переглянути розділи кримі-
нального законодавства, що 
стосуються можливості засто-
сування смертної кари», — до-
дав депутат.
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Вова 
Моя німецька приятелька Штефі, що перекладає з різних 

слов’янських мов, обслуговувала на початку 1990-их років невелику 
делегацію росіян із Санкт-Петербурґа на чолі з тодішнім мером Ана-
толієм Собчаком. Вона їздила з ними до Бонна, Берліна та Франкфур-
та, а одного вечора пан Собчак попросив супроводити його ввечері до 
Еденкобена, де він намірявся провідати знайому графиню М., земляч-
ку, котра покинула Петроград із батьками одразу після більшовицької 
революції.

Графиня жила досить скромно, навіть богемно; вечірка була не-
формальною, тож вони попивали вино з кільканадцятьма різнови-
дами сиру; графиня запросила ще двох приятельок, народжених уже 
явно в Німеччині, — російської вони майже не знали (а може, просто 
недочували, і тому Штефі мусила пояснювати їм на вухо, про що йдеть-
ся). Натомість Собчак був із помічником — доволі безбарвним, непри-
мітним молодиком, про якого мер згадував, власне, лише тоді, коли 
треба було розливати вино: «Вова, открой бутылку!» І Вова вправно 
відкорковував пляшку за бажанням шефа.

Не минуло й десяти літ, як Вова зробив стрімку кар’єру, і сьогодні 
про нього пишуть усі світові газети, не кажучи вже про російські, котрі 
виключно про нього й пишуть.

— Але для мене, — розказує Штефі, — його ім’я, його образ не-
розривно асоціюється із крилатою фразою Собчака: «Вова! Открой 
бутылку!» І я нічого не можу із собою вдіяти!..

— І не треба, — заспокоюю я її. — Ти ж не могла тоді знати, що че-
кісти не бувають колишніми.

— А такий добрий офіціант вийшов би!.. — скрушно зітхає вона.

Наша вестсайдська 
історія
Свого часу один український урядовець прославився тим, що в до-

рогому нью-йоркському ресторані запалив сигару. До нього підійшов 
чорношкірий офіціант і чемно сказав: «Перепрошую, сер, у нас не па-
лять». Урядовець звичним купецьким жестом дістав пачку баксів і від-
стібнув офіціантові сотенну банкноту. Тіпа: бери, чувак, і свалівай.

Чувак не повів навіть оком на простягнуті бакси, лише виструнчив-
ся і сказав уже геть металевим голосом: «Sorry, sir. It’s not Russia. It’s 
America». («Перепрошую, сер. Це не Росія. Це Америка».)

Мені дуже шкода, що той урядовець тицьнув свою жлобську сотню 
офіціантові, а не, скажімо, поліцейському. Бо тоді, вірогідно, просидів 
би кілька днів або й місяців у каталажці — аж поки його звідти б не ви-
зволила яка-небудь партія американських регіонів. І Україна відпочи-
ла б хоч трохи від його державотворчої діяльності.

Натомість той урядовець повернувся додому і розповів усім, як він 
не любить Америку, НАТО і взагалі весь той Захід, де на нас, виявля-
ється, ніхто не чекає. Навіть із чесно накраденими, чи то пак, заробле-
ними, баксами. Інша річ — Росія, ЄЕП і, звичайно ж, велика російська 
мова й культура, без якої нам усім — ну ніяк. Ну, тіпа: гаплик.

А ще в нападі відвертості він розповів, як йому заважає хохлацька 
мова і  особливо жменька хохлацькомовної інтелігенції, котра бала-
мутить народ якимись безглуздими домаганнями якихось безглуздих 
прав для якоїсь безглуздої «мовы». Ну, тіпа, хоче тією своєю «мовай» 
дивитися фільми. Або читати книжки. Або слухати лекції в університе-
тах. Або, вабщє блін, хоче, щоб ще й урядовці з ними тією мовою роз-
мовляли!

І це при тому, що сам народ нічого такого насправді не хоче. Він, 
на відміну від жменьки буржуазних націоналістів, знає своє справжнє 
інтернаціональне місце на бурякових плантаціях та строітєльно-отдє-
лочних і мусороуборочних роботах і знає, що артхаузні фільми і прочу 
настоящу культуру йому наші урядовці привезуть з настоящої культур-
ної столиці, города Москви.

Жменька хохлацькомовних інтелігентів, зрозуміло, відразу здійня-
ла ґвалт, кинулася писати протести і навіть апелювати до совісті (ну, я 
торчу!) згаданого урядовця. Замість того, щоб подякувати за відвер-
тість російськомовному білому, котрий нарешті сказав україномовним 
неграм усю належну їм правду.

Хоча сюжет, у принципі, може мати й інше продовження.
Нещодавно у Франкфурті на вокзалі я побачив двох типів у харак-

терних шкіряних куртках із характерними стрижками — достоту, які-
небудь охоронці або шофери нашої артхаузної «еліти», з тою самою ша-
ріковською нахрапистістю і совковим «інтернаціоналізмом». Вони пха-
лися до каси без черги, вигукуючи щось на зразок: «Нам очінь нада! 
Ми апаздиваєм!» І поки розгублені німці у черзі тихо ремствували, не 
наважуючись звернутися вголос до совісті східних братів по розуму, 
смуглява касирка — чи то туркеня, чи, може, арабка — промовила са-
краментальну для кожного постсовка фразу: «Das ist nicht Russland. 
Das ist Deutschland! («Це не Росія. Це Німеччина»). 

Совок, як правило, не розуміє іноземних мов. Але інтонацію — хаває.

Про автора. Микола Юрійович 
Рябчук народився 27 вересня 1953 р. у  
Луцьку, український журналіст, публіцист, 
поет, прозаїк, перекладач.

Закінчив Львівський політехнічний інсти-
тут (1977) та Літературний інститут ім. Горького 
в Москві (1988). Працював у журналі «Всесвіт», 
газеті «День», часописі «Критика», науковим 
співробітником Національного університету 

«Києво-Могилянська академія». У 1994 – 1996 і 1999 роках перебував на 
викладацькій та дослідницькій роботах у США. Опублікував чимало кни-
жок та десятки статей в українських і зарубіжних журналах та збірниках. 
Поряд з літературними і культурологічними темами активно досліджує 
проблеми становлення національної ідентичності, формування грома-
дянського суспільства та державонацієтворення. Перекладає з англій-
ської та польської мов. 

Основні нагороди: медаль «Bene merito» міністра закордонних справ 
Республіки Польщі за внесок у польсько-українське порозуміння; «Кни-
га року» за «Дві України: реальні межі, віртуальні війни»; Фундації Анто-
новичів; «Книга року» за «Від Малоросії до України: парадокси запізні-
лого націєтворення»; POLCUL Foundation (Сідней/Варшава) за вагомий 
внесок у польсько-українське примирення.

Президент Порошенко більше пе-
реживає, аби не втратити свого біз-
несу, а не за звільнення України від 
фашистської навали з боку Росії. Пре-
зидент і Міністерство оборони забо-
роняли і забороняють зараз вести бо-
йові дії проти військ РФ.

Президент вимагає не вважати 
цю війну як справедливу визвольну 
України від фашистської Росії, а вва-
жати її війною проти терористів. Але 
ж ці терористи мають танки, важку ар-
тилерію, «Гради» й тонни боєприпасів. 
І відомо, хто їм підвозить їжу, боєпри-
паси, одяг.

Фактично це буде Донецька об-
ласть РФ і Луганська область РФ, бо 
навіщо Росії мати на своїй території 
бандитське угруповання?

Чому бандформування розширю-
ють захоплення території, а наш уряд 
мовчить? Чому міністр оборони не 
знав, що в Донецькому аеропорті йде 
важкий бій? Йому треба терміново ле-
тіти на фронт, він же й далі протирає 
штани в Києві. 

Я вбачаю навіть якусь бізнесову 
домовленість, бо Україна фактично 
годує Крим, торгує з Росією, постачає 
в Росію продукти та інші товари. 

Українцям радять купувати укра-
їнське, а звідки беруться російські то-
вари? Чіткої розумної політики в нас 
немає. 

А тепер давайте розглянемо так 
званий «мирний план Порошенка» на 
прикладі. Наш підрозділ пішов у на-

ступ і захопив село та висотку. І за-
мість того, щоб іти вперед, він за мир-
ним планом зупинився. Що далі? Во-
рог подумає про наше військо: якщо 
воно боїться, значить, його треба роз-
чавити артилерією. За час «мирного 
плану» (а це більше чотирьох місяців) 
це наші тисячні втрати живої сили й 
техніки.

А що серед мирного населення? 
Воно бачить, що наші війська і не ду-
мають звільняти їхні села й міста. І 
вони краще перейдуть на територію, 
підконтрольну ворогу. Бо там не вби-
вають і не обстрілюють.

Тобто «мирний план Порошенка» 
треба ліквідувати негайно.

По закінченні першої черги мобі-
лізації спланувати і провести наступ 
наших військ для звільнення терито-
рії України і виставити на кордоні наші 
прикордонні війська, які треба вже 
зараз реорганізувати. Не міліцію в по-
ліцію! А прикордонні війська, які не 
тільки перевірку документів викону-
ють, а й захищають кордон від нападу. 

Тільки потужна хвиля наступу 
дасть бажаний результат.

Тільки вихід на кордон дасть мож-
ливість відбудови Донбасу. Тільки 
потужна інформаційна війна дасть 
упевненість у перемозі та змінить 
світогляд населення Донбасу. Напри-
клад, чому нині на фронті немає пе-
ресувного телецентру і радіо? Або 
ось цитую з газети: «Втім, саме пері-
одичні видання в кіосках міста годі 

шукати. Як, у принципі, і будь-яку іншу 
українську пресу…». Це про Донецьк. 
А в Чернігові хіба ви знайдете кіоск, 
завалений україномовними газета-
ми й журналами? То ми недалеко від-
скочили від Донецька. Засилля мови 
окупанта в нас значне. От вам й ін-
формаційна війна, причому далеко 
від лінії фронту.

Ми вимагаємо від Європи санкцій 
щодо Росії. А що ж Україна? Я щодня 
бачу рух фур по дорозі Київ — кордон 
із Росією, за добу —  десь 288. А в оби-
два боки — 576 фур. Хай навіть 500. 
А ви кричите про санкції! Торгівля йде 
жваво. Водночас уряд на простого 
українця тисне: не купуй російського! 

Посилилися диверсії і терористич-
ні акти, але входи до адміністрацій, 
мости не охороняються, по місту не 
видно патрулів. Потрібно зараз охоро-
няти всі стратегічні об’єкти: телевежі, 
мости, вокзали.

Треба було в перші дні завору-
шень арештувати всіх підбурювачів і 
віддати під суд. Із жителями провести 
бесіди, прийняти від них заяви та про-
позиції і виконувати їх по можливості. 
Тоді й справді можна було б вирішити 
все мирним шляхом. А так наша вла-
да відступала й відступала, дійшла до 
створення ДНР та ЛНР, великої крові 
та економічного колапсу на Сході. Наш 
уряд і нині не подав заяви про вступ 
до НАТО.

Віталій БАЖАН,
м. Чернігів

У багатьох чернігівців, киян, 
загалом українців перший шок 
від звістки про терористичний 
розстріл російським агресором 
цивільного населення східної 
околиці Маріуполя 24 січня 2015 
року змінився впізнаванням по-
черку злочину проти людяності 
та особи злочинця. 

Одним із перших терористичних 
розстрілів цивільного населення мож-
на назвати чотириденний гарматний 
обстріл російсько-більшовицькими 
військами під командуванням Михай-
ла Муравйова, який з 6 лютого 1918 
року (за новим стилем) вони вели по 
Києву. Кати червоного терору не об-
межилися гарматним розстрілом мир-
них жителів Києва, вони під час штур-
му міста вбили митрополита Київсько-
го Володимира Богоявленського, свя-
щеників, монахів, просто випадкових 
людей за вишиванку, українську мову, 
вираз обличчя… Перше перебування 
впродовж трьох тижнів більшовиків 
в українській столиці відзначено роз-
стрілами від 2 до 5 тисяч жителів за 
різними оцінками.

Ще раніше, 29 січня 1918 року, 
після бою під Крутами на Чернігівщи-
ні, російсько-більшовицькі війська 
Муравйова розстріляли 30 полонених 
українських захисників. Командувач 
армії агресора «розстроївся» за вели-
чезні втрати власних військ від укра-
їнських оборонців і невдалий резуль-
тат бою. Вам це нічого не нагадує з по-
дій сучасної російської агресії проти 
України?

Ці та інші злочини в Україні й усьо-
му світі проти цивільного населен-
ня від початку 1918 року і до розвалу 
СРСР показали закономірні риси дер-
жавної терористичної політики кому-
ністичної імперії, «гідного» нащадка 
Російської імперії, який багатократно 
перевершив свого попередника.

В історичній пам’яті чернігівців  
закарбувався й  інший злочин теро-
ристичного розстрілу. 23 – 25 серпня 
1941 року літаки німецької авіаційної 
частини «Легіон Кондор» методом бом-
бардування  практично повністю зни-
щили центральну частину і промисло-
ву зону Чернігова. Скільки тисяч ци-
вільного населення обласного центру 
вбили пілоти цього авіаційного форму-

вання Люфтваффе, відомого на весь 
світ через терористичний наліт  1936 
року на мирне місто Герніка в Іспанії, 
досі невідомо. Слушною є оцінка чер-
нігівського історика, професора Сер-
гія Леп’явка. Він назвав це нацистське 
бомбардування Чернігова однією з 
найбільших трагедій в його історії, яке 
можна порівняти тільки з руйнуванням 
міста монголо-татарами. 

Характерною особливістю по-
черку злочинів проти людяності часів 
Другої світової війни було знищення 
(повне або часткове) окупантами на-
селених пунктів разом із місцевими 
мешканцями — цивільним населен-
ням під час каральних акцій з метою 
помсти і залякування за дії партиза-
нів та підпілля, а також під час відсту-
пу військ. 

Трагедія тотального знищення міс-
течка Корюківка на Чернігівщині 1 – 
2, 9 березня 1943 року від рук нацист-
ських карателів — убито близько 7 ти-
сяч мирних жителів — є найбільшим 
злочином такого типу у Другій світовій 
війні 1939 – 1945 років.  В Україні в  
1941–1944 роках нацисти  знищили 
понад 670 сіл і селищ. Тільки в Черні-
гівській області разом із Корюківкою 
спалено 63 населених пункти. 

Громада Запоріжжя теж має спо-
гад про одну з особливо катастрофіч-
них трагедій. 18 серпня 1941 року, 
після прориву німецьких військ у ра-
йоні Запоріжжя, працівники НКВС пі-
дірвали греблю ДніпроГЕСу. Унаслідок 
вибуху 20 тонн толу в греблі виникла 

пробоїна завдовжки 135 або 165 ме-
трів, через яку ринула вниз багатоме-
трова хвиля, спричинивши руйнуван-
ня і загибель людей, що опинилися в 
береговій зоні. У зону затоплення по-
трапили як німецькі війська, так і чер-
воноармійці, що здійснювали пере-
праву через Дніпро, а також цивільні 
мешканці острова Хортиця і прибе-
режної зони. Німецьке командування 
оцінювало свої втрати у живій силі в 
1500 осіб. Жертви серед червоноар-
мійців та цивільного населення оці-
нюються від 20 тисяч (за німецькими 
даними 1943 року) до 80 – 120 ти-
сяч осіб. Трагедія посилюється тими 
обставинами, що після цієї катастро-
фічної диверсії частини Червоної ар-
мії ще 46 днів утримували місто, а ні-
мецька окупаційна влада влітку 1942 
року відновила роботу ДніпроГЕСу. 

Таких фактів злочинів проти ци-
вільного населення з боку катів кому-
ністичної та нацистської імперій мож-
на навести безліч. Жертви рахуються 
мільйонами. 

У ракетному розстрілі мирних жи-
телів міста Маріуполя 24 січня 2015 
року, як і в усіх інших злочинах на Схо-
ді України проти цивільного населен-
ня в 2014 році й до сьогодні, чернігівці 
та співвітчизники із власного історич-
ного досвіду впізнають почерк нащад-
ка комунізму і нацизму — російського 
агресора на чолі з Путіним. 

Сергій БУТКО,
Український інститут 
національної пам’яті

Листи читачів газети

Діяти рішуче

Із власного історичного досвіду 
чернігівці  впізнають почерк злочинця
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Журналісти Гомельського БАЖ під час 
торішнього семінару в навчально-
методичному центрі профспілок 

у Чернігові.  Другий справа в другому 
ряду — Анатоль  Гатовчиц.

Бліц-інформ
Польща торік отримала від 
українців у 50 разів більше 
клопотань про притулок
Польща у 2014 році отримала від гро-

мадян України близько 2,3 тис. клопо-
тань про надання притулку, що в 50 разів 
більше, ніж попереднього року. Такі дані 
наводить Польська адміністрація у спра-
вах іноземців (UDSC). Для порівняння: 
2013 року до Польщі надійшло 46 таких 
клопотань.

Українці посіли друге місце за кіль-
кістю поданих заявок про притулок після 
громадян РФ чеченської національності, 
котрі залишились традиційними лідера-
ми серед іноземців, що просили притулок 
у Польщі.

UDSC вже розглянула більше тисячі 
заявок, котрі подали українці, але згоду 
на перебування у Польщі в рамках проце-
дури надання статусу біженця отримали 
17 громадян України.

У майже 650 випадках польська ад-
міністрація видала негативне рішення, а 
370 справ було залишено без розгляду 
(як правило, люди самі відмовлялися від 
цього).

За перші два тижні поточного року 
такі заявки подали трохи більше 60 гро-
мадян України.

Найчастіше притулку в Польщі проси-
ли мешканці Донбасу й  окупованого в бе-
резні Росією Криму.

Кримські клуби виключені 
з чемпіонату Росії 
 Кримські футбольні клуби виключені 

з другого дивізіону чемпіонату Росії. Про 
це повідомлено після засідання виконко-
му Російського футбольного союзу. 

Тепер вони повинні будуть самі визна-
чати своє майбутнє — вже без участі РФС. 
УЄФА передбачає створення окремої ліги.

Нагадаємо, три кримських клуби — 
ялтинська «Жемчужина», севастополь-
ський СКЧФ і сімферопольський ТСК — 
виступали у зоні Південь ПФЛ у сезо-
ні-2014/15.

4 грудня 2014 року УЄФА ухвалив 
рішення заборонити командам із Кри-
му виступати в чемпіонаті Росії з 1 січня 
2015-го.

Гомельські журналісти — 
кращі
Білоруська асоціація журналістів, 

авторитетна незалежна професійна ор-
ганізація колег, підбила підсумки робо-
ти за 2014 рік. Кращою обласною ор-
ганізацією БАЖ визнана Гомельська. З 
чим щиро вітаємо колег, з якими в чер-
нігівських журналістів давня дружба і 
співпраця. Наприклад, у березні мину-
лого року наша газета «Світ-інфо», куль-
турно-мистецький центр «Інтермеццо» 
і Гомельська організація БАЖ прове-
ли в Чернігові дводенний білорусько-
український семінар журналістів. У його 
рамках був і виїзд у нашу столицю Київ 
— на Майдан, інші головні точки Євро-
революції.

Уже чимало років Гомельський БАЖ 
очолює відомий білоруський журналіст 
Анатоль Гатовчиц. Торік він як журналіст 
Радіо Свобода та інших мас-медіа, го-
мельські колеги не раз приїздили на Чер-
нігівщину, готували для Білорусі цікаві ма-
теріали про життя нашої області й України 
загалом, роблячи цим свій внесок у спра-
ву дружби двох сусідніх слов’янських на-
родів. 

Намір міністра освіти Білору-
сі повернути вивчення історії та 
географії білоруською мовою ви-
кликав нервову реакцію в Росії. 
Деякі російські ЗМІ й аналітики назва-
ли це «ставкою на радикальний націо-
налізм». 

21 січня новий міністр освіти Бі-
лорусі Михайло Журавков заявив: 
«Вивчати географію та історію Біло-
русі треба білоруською мовою. Я вва-
жаю, що поступово самі діти прийдуть 
до того, що захочуть вивчати полови-
ну або більшу частину предметів за-
гальноосвітньої школи білоруською 
мовою».

Мова йде не про всі курси історії та 
географії, а тільки про історію і геогра-
фію Білорусі. До 2000-их їх вивчали бі-
лоруською, але потім перевели процес 
на російську мову. 

Російські ЗМІ на це відреагува-
ли досить агресивно. «21 січня міністр 
освіти Білорусі Михайло Журавков за-
явив, що найближчим часом викла-
дання історії та географії російською 
мовою в школах буде заборонено», 
— написало інформаційне агентство 
«Регнум».

А ось як заголосили так звані «до-
слідники», а також продажні яничари. 

«Сумно констатувати, що Білорусь 
упевнено йде антиросійським курсом. 
Влада республіки йде шляхом націона-
лізму українського штибу. Поки це не 

настільки явно, але ситуація далі буде 
лише посилюватися», — заявив заступ-
ник директора Центру україністики та 
білорусистики Московського держав-
ного університету Богдан Безпалько.

«У Білорусі почалася чергова хвиля 
дерусифікації, це факт», — говорить ке-
рівник Інтернет-порталу «Імперія» Юрій 
Баранчик, який переїхав жити і пра-
цювати в Москву з Білорусі. Схоже, га-
стролера більше турбує повернення бі-
лорусів до рідної мови, ніж дійсно ре-
альні загрози, наприклад, війни. Бо, 
як пише сайт «Беларусский партизан», 
«Імперія» зіграла важливу роль в орга-
нізації заворушень на Донбасі, які пе-
реросли у криваву війну.

«По суті, білоруське керівництво 
зараз остаточно скинуло маски, — ля-
кає Баранчик. — Якщо ситуація не змі-
ниться, років через п’ять білоруський 
націоналізм може зрівнятися за своєю 
крайністю з українським».

У росіян і їх приїжджих холопів поки 
що вистачило розуму чи не вистачило 
нахабства піти далі. Адже вони, як пра-
вило, проводять паралель між «націо-
налізмом» у їх розумінні й фашизмом. 
Але тут уже язик не повернувся назва-
ти фашистами білорусів — народ, який 
найбільше постраждав у Другу світову 
війну, втративши кожного четвертого 
громадянина. Але все попереду: ско-
ро росіяни наречуть фашистами й біло-
русів.

З розвитком незалежності України Товариство української 
мови (ТУМ) у США бачило велику потребу фінансово допомага-
ти здібним студентам з незаможних родин, які студіюватимуть 
україністику (мову, літературу, історію і культуру) в таких вишах  
України як Києво-Могилянська академія, Острозька академія, 
університет імені Петра Могили в Миколаєві, державні універ-
ситети в інших містах.

Від початку цього проекту з 2000 року було надано стипен-
дії 86 студентам з 15 областей України. Багато з них після за-
кінчення навчання працює в державних установах, деякі є во-
їнами АТО.

На 2014-15 академічний рік надано стипендії 3 студентам 
через Міжнародний благодійний фонд «Смолоскип» у Києві: Ми-
хайлові Іванюку, Олесі Андріїшин і Степанові Витвицькому.

Михайло Іванюк — із села Криниці Донецької області, де 
його батько є священиком. Навчається в Києві на першому кур-
сі. Його старший брат — військовий в АТО.

Олеся Андріїшин навчається в Харківському державно-
му університеті. Цікавиться літературою, її дописи можна чита-
ти в «Журавлику» — газеті, яка виходить у Харкові. Цю газету 
підтримує фінансово ТУМ-США від початку її заснування 1992 
року. Старша сестра Олесі — Людмила в минулому теж  була  
стипендіаткою ТУМ.

Степан Витвицький — із села Тепче Івано-Франківської 
області, студіює в духовній семінарії в Івано-Франківську, де 
займається дизайном журналу «Христова нива», відвідує школи 
як учитель християнської етики, відвідує хворих по лікарнях. Він 
любить читати, писати вірші, прозу і подорожувати. 

Поміч здібним студентам з незаможних родин у цей бурхли-
вий час дуже потрібна! Пожертви на це просимо пересилати до:

Ukrainian Language Society – USA
5050 Seagrass Drive
Venice, FL 34293, 

Вірa БОДНАРУК, 
професор, голова ТУМ-США

Статуя Христа-Спасителя
У Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Це один з 

найбільш відомих у світі монументів. Щороку не 

менше 1,8 млн туристів піднімаються до його 
підніжжя, звідки відкривається панорама міс-
та і бухти зі знаменитим пляжем Копакабана, 
величезною чашею стадіону «Маракана».

Статуї моаї
На острові Пасхи, Чилі. Це кам’яні статуї 

зі спресованого вулканічного попелу. Всі моаї 

монолітні, тобто вирізані з єдиного шматка ка-
меню. Вага деяких досягає більше 20 тонн, ви-
сота – більше 6 метрів (була знайдена і скульп-
тура заввишки 20 метрів і вагою в 270 тонн). 
Усього на острові 997 моаї. Як і навіщо їх спору-
дили — невідомо. 

Статуя Будди в Лешань
У товщі гори Лін’юньшань у китайській 

провінції Сичуань. Це один з найвищих мону-
ментів Будди. Створення почалося під час прав-
ління династії Тан (713 р.) і тривало дев’яносто 
років. Висота статуї — 71 м, висота голови — 
майже 15 м, розмах плечей — майже 30 м, до-
вжина пальця руки — 8 м. Визнана пам’яткою 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

«Великий Сфінкс»
На західному березі Нілу в Гізі, Єгипет. 

Найдавніша збережена на Землі монументаль-
на скульптура. Висічена з монолітної вапняної 
скелі у формі колосального сфінкса — лежачо-
го на піску лева, особі якого, як здавна прийня-

то вважати, надана портретна схожість із фара-
оном Хефреном (бл. 2500 р. до н. е.), його похо-
ронна піраміда знаходиться поблизу. Довжина 
статуї — 73 метри, висота — 20 метрів.

Статуя Свободи
На острові Свободи, за 3 км від півден-

ного краю Манхеттена, у Нью-Йорку. Її на-
зивають символом Нью-Йорка і США, симво-
лом свободи і демократії. Створена Фредері-
ком-Огюстом Бартольді статуя Свободи, яка 
спочатку служила маяком, — це подарунок 
США від Франції. Однак гроші для будівництва 
п’єдесталу були зібрані американцями. На фо-
тографії видно передпліччя і факел перед «ви-
ставкою століття» у Філадельфії 1876 року. За 
50 центів публіка могла піднятися на балкон, 
розташований у факелі.

Венера Мілоська
У Луврі, Париж. Знаменита давньогрецька 

скульптура богині Афродіти, створена приблиз-
но між 130 і 100 роками до нашої ери. Мабуть, 
найвідоміша статуя і одна з найстародавніших 
із існуючих. 

У Росії знайшли в білоруській 
мові «радикальний націоналізм»

Стипендіати Товариства 
української мови 

Знамениті статуї і монументи світу 
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Виставкова діяльність Національного 
заповідника «Чернігів стародавній» 
З нагоди 200-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря 

було відкрито експозиції картин із фондів Національного музею 
Т. Шевченка «Образ Тараса Шевченка у творчості видатних худож-
ників», творів лауреатів Національної премії України ім. Тараса 
Шевченка з фондів дирекції художніх виставок України.

У 2014 р. у заповіднику відкрито такі виставки: чернігівського 
художника Володимира Наталушка; сучасних ікон сімейної іконо-
писної майстерні «Небо на землі» (м. Миколаїв); проект «Тобі, Укра-
їно!» зі спільною експозицією приватних музеїв України (музей 
родини Шереметьєвих, музей української ікони «Духовні скарби 
України», музей історичного культурного надбання «ПЛАТАР»); екс-
позиції петриківського розпису; виставка, присвячена видатному 
киргизькому письменнику Чингізу Айтматову. 

У Батурині в палаці Кирила Розумовського проведено вистав-
ку із фондової збірки заповідника «Чернігів стародавній» — уні-
кальні ікони ХVІІІ ст.

У Києві в Музеї гетьманства було представлено ікони Чернігів-
щини XVIII — початку ХХ ст.

У 2014 р. у заповіднику розроблена програма оновлення 
експозицій, зокрема на виставці «Чернігів і чернігівці 100 років 
тому». Доповнено реставрованими музейними предметами ви-
ставки народних і старообрядницьких ікон.

Презентація книги Віктора Моренця 
«Невідома спадщина»
У Прилуках відбулася презентація кни-

ги краєзнавця Віктора Моренця «Невідо-
ма спадщина». У ній — спогади, статті, що-
денники старшин Армії УНР — уроджен-
ців міста Прилуки і Прилуцького району,  
«Щоденник отамана Окремого козацько-
го Чорноморського кошу» та доповнення 
до книги «Земляки Миколи Міхновського в 
боротьбі за українську державність». 

Автор зазначив: «У результаті пораз-
ки визвольних змагань 1917 – 1920 років 
на еміграції опинилися близько 100 тисяч 
українців — активних учасників цих подій. Розпорошившись по 
багатьох країнах, українські емігранти не перетворились на без-
лику людську масу, а виявили сили для самоорганізації, не при-
пинили політичної діяльності, спрямованої на відродження укра-
їнської державності. В еміграції продовжили діяльність екзильні 
уряди УНР і ЗУНР. Серед них було чимало вихідців із Прилуччини. 
Вдалося розшукати їхні спогади, статті, щоденники. І от настав час 
їх опублікувати…».

Віктор Моренець вже ознайомив зі своїми працями мешкан-
ців міст Прилуки, Чернігів, Ніжин, Бахмач, Бобровиця, селищ Вар-
ва, Талалаївка, Срібне і Козелець.

Раніше були презентовані такі видання Віктора Моренця:
«Земляки Миколи Міхновського в боротьбі за українську 

державність». Про життєвий і бойовий шлях старшин і козаків Ар-
мії Української Народної Республіки — вихідців із Прилук та При-
луцького повіту (тоді ще Полтавської губернії). Рік виходу — 2012.

«Ічнянці в армії УНР». Боротьба українців проти російської 
окупації у першому десятиріччі після більшовицького перевороту 
1917 року. Книгу Віктор Моренець створив у співавторстві з до-
слідником Віталієм Шевченком. Рік виходу — 2013.

«Земля, полита кров’ю». Про повстанський рух на півдні Чер-
нігівської області 1919 – 1923 рр. Рік виходу — 2013.

«Чернігівський процес». Стенограми та світлини із судового 
процесу над угорськими військовими, що знищували Корюківку. 
Рік виходу — 2014.

На лозовій фабриці встановлено 
меморіальну дошку її засновнику 
Борису Гольденбергу
Дошку пам’яті засно-

вника й організатора про-
мислового лозоплетіння Бо-
риса Марковича Гольден-
берга урочисто відкрито на 
приміщенні Чернігівської 
фабрики лозових виробів.

1960 року на базі арті-
лі на чолі з Борисом Голь-
денбергом була створена 
Чернігівська фабрика лозових виробів, яка працює й донині, вті-
люючи велику мрію колишнього корзинника про зручні й красиві 
меблі зі звичайної лози з деснянських заплав.

Борис Маркович Гольденберг народився в Чернігові 1888 
року в родині ремісника. Здобув освіту в Київському другому ко-
мерційному училищі. З 1923-го до 1927 року очолював лозове ви-
робництво Чернігівського комітету боротьби з безробіттям, потім 
— створене на його базі кооперативне товариство «Лозоплетін-
ня».  1932 року Б. Гольденберг став керівником збудованого за 
його розрахунками і за його ж власним проектом першого в Ра-
дянському Союзі Чернігівського лозопарильного заводу, що нале-
жав до Всеукраїнської сировинної бази Укрліспромспілки.

У 1947 році він відновив виробництво і став головою правлін-
ня Чернігівської артілі «Лозорогізний комбінат», освоївши випуск 
високоякісних художніх меблів. Продукція мала значний попит на 
території всього колишнього СРСР. Від 1960 року артіль стала ві-
домою й донині Чернігівською фабрикою лозових виробів.

Помер Борис Маркович 1968 року, похований у Чернігові на 
єврейському кладовищі.

* * *
Присутній на урочистому відкритті меморіальної дошки дирек-

тор музею «Історія Лісковиці» Анатолій Іванович Вареник зазна-
чив, що цей момент відобразиться в експозиції музею.

Анатолій Вареник сказав, що завдання музею «Історія Ліско-
виці» і школи № 4 — залучати учнів, батьків і всіх мешканців до 
збору матеріалів із життя цього найдавнішого району міста.

У національній пам’яті України 
гідне місце належить Осипу Твер-
довському, герою Крут, фронтовику 
Армії Української Народної Респу-
бліки, одному із засновників Орга-
нізації Українських Націоналістів.

Осип Твердовський — уродже-
нець м. Ніжина Чернігівської губер-
нії, народився 1 листопада 1891 
р. у заможнiй козацькiй родинi. 
Його батько — нiжинський козак 
Матвiй Симеонович Твердун, мати 
— Євдокiя Iванiвна.

Викликає непорозумiння незбiг 
прiзвища батька iз синовим. Од-
нак аналiз записiв метричних книг 
з 1887-го по 1894 рр. вказує на 
те, що Твердуни цiлком iдентичнi з 
Твердовськими. 

Про основнi вiхи життєвого 
шляху Твердовського-Твердуна ми 
дiзнаємося з його некролога в «Роз-
будові нації» (травень – червень 
1930 р.), друкованому органі Про-
воду Українських Націоналістів, за-
снованому в січні 1928 р.: «Серед-
ню освiту отримав при нiжинській 
гiмназiї. З вибухом світової вiйни 
служив в 176 переволоченськiм 
полку, де скiнчив школу хорун-
жих. За великої вiйни був ране-
ний, як людина надзвичайно хоро-
бра нагороджений був численними 
вiдзнаками аж по орден св. Юрiя 
(«Орден Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия») включно.

На початку революцiї 1917 р. 
брав участь у боях як комендант 
(командир) українiзованого куре-
ня пiд Тарнополем (сучасна назва 
— Тернопіль), де вдруге був пора-
нений у голову. По загоєнні рани, 
замiсть дати зробити собi конче 
потрібну операцiю голови та осно-
вно лiкуватися, втiкає пiд час на-
вали большевикiв (наступ Мурав-
йова) зi шпиталю, продирається 
до Нiжина, де й органiзує україн-
ський вiддiл та вирушає зi своїм 
братом Матвiєм на станцію Кру-
ти проти армiї Муравйова, що тодi 
наступала на Україну. Враз iз сту-
дентським вiддiлом, що й собi туди 
прибув, боронить станцiю Крути; 
оточений iз усiх бокiв та не ма-
ючи вiльного шляху до вiдступу, 
вiн з рештками свого вiддiлу та з 
окликом «Слава Українi!» проди-
рається через густi ворожi лави та 
вiдходить до Ніжина». 

Ймовірно, Осип Твердовський 
очолив загін Вільного козацтва 
десь з 80 вояків, який брав участь у 
легендарному бою під Крутами.

Далі у некролозі так описа-
но його життя: «По заняттi того 
міста большевиками перехову-
ється зi своїм вiддiлом по лiсах, 
звiдки робить безперестаннi ви-
пади до опанованого большеви-
ками мiста; по тяжких боях вига-
няє большевикiв iз мiста та опа-
новує його до приходу нiмцiв. Тодi 
вступає в київську iнструкторську 
школу, по закiнченнi якої призна-
чений є до брацлавського полку м. 
Тульчин. Там, як один iз найкращих 
старшин, стає командантом під-
старшинської iнструкторської сотнi. 
Невдовзi вiдкомандирований до 
1-го київського сердюцького пол-
ку, але вiдмовляється в ньому слу-
жить тому, що складався вiн май-
же з самих московських старшин, 
настроєних ворожо до українців, 
та повертає до брацлавського пол-
ку. Пiд час протигетьманського по-
встання (1918) бере активну участь 
у боротьбi з московськими карни-
ми вiддiлами. За часiв Директорiї 
УНР був заступником команданта 

броневого поїзду «Помста» (коли 
командантом був його брат), а 
невдовзi й командантом та всла-
вився низкою героїчних вчинкiв».

Відомо з інших джерел, що його 
бронепотяг узяв участь у битві за 
Вапнярку на Вінниччині 26 – 27 
липня 1919 р., яка завершилася 
перемогою 3-ї Залізної дивізії ар-
мії УНР. Заподіяв шкоду ворожому 
бронепотяга Армії півдня Росії (бі-
логвардійцям). Також успішно за-
хистив відступ української армії 
біля села Сербинівка на Хмельнич-
чині, проте зазнав важких втрат в 
особовому складі.

У некролозі так розповідають 
про його подальшу долю: «Ране-
ний у боротьбi з большевиками по-
падає в польський полон (Ланцут, 
Бересть Лит[овський]); там неза-
баром вступає до 6 стр[iлецької] 
дивiзiї армiї У.Н.Р. та при вiдходi 
дивiзiї на фронт є призначений на 
бронепотяг. Попавши по-друге на 
iнтерновання до Польщi, працює як 
робiтник у Калiшi, жертвуючи з за-
роблених грошей великi суми на 
рiжнi нацiональнi потреби (напр. 
[...] на «Українську Трибуну»). Але не-
забаром залишає Польщу та пере-
їжджає до Захiдної Європи. Пра-
цює тяжко в копальнях у Францiї, 
потiм на фабрицi, а вкiнцi перено-
ситься до Люксембургу. З тяжко 
зароблених грошей залишає собi 
мiнiмальну частину; решту вiддає 
рiжним українським установам та 
органiзацiям, як рiвнож допомагає 
батькам, [якi] залишилися без кус-
ника хлiба».

З 1925 р. патрiот iз Нiжина всту-
пає до ЛУН (Легія українських на-
ціоналістів) i очолює зi своїм со-
ратником Чубом секцiю Легiї в 
Люксембурзi. До цієї секцiї вступи-
ли також однодумцi, якi проживали 
в сумiжних районах Франції.

У некролозi дана характер-
на для українських патрiотiв 
мотивацiя вступу О. Твердовського 
до лав ОУН: «Будучи заклятим воро-
гом орiєнтацiї на окупантiв Украї-
ни, вступає до «Органiзацiї Україн-
ських Нацiоналiстiв», де й веде ак-
тивну роботу; зокрема — спiльно 
з п. Чубом закладає Вiддiл ОУН у 
Люксембурзi та всю свою енергiю 
вкладає для його поширення та 
змiцнення». 

Тобто наголошено, що він не 
змирився з поразкою Української 
революцiї 1917 – 1921 рр. i про-
довжив боротьбу за незалеж-
ну соборну Українську державу. 
Цей вiддiл органiзацiї охоплював 
своєю дiяльнiстю й «сумiжнi тере-
ни Францiї», а сам Твердовський 
був уповноваженим «ПУН-у для 
керiвництва працею ОУН» у цьому 
регiонi. Iншими словами, вiн сам 
належав до проводу органiзацiї i 
вiдповiдно мав велику довiру в Єв-

гена Коновальця, керівника ОУН.
16 квiтня 1930 р. О. Твердов-

ський «помер пiсля операцiї моз-
ку... в Ешi-Альзет у княз[iвствi] Люк-
сембург». Причина смертi — старi 
фронтовi рани.

Опис похорону незламного бор-
ця за волю України в некролозi 
дає можливість оцiнити автори-
тет і вплив Твердовського серед 
українських емiгрантiв i місце-
вого населення, самої ОУН. Вони 
«вiдбулися дуже врочисто в вели-
кодню п’ятницю з дому Флямангiв, 
якi забрали тiло небiщика iз шпи-
талю до себе, кажучи: «Жив вiн 
у нас, то вiд нас мусить i вийти на 
вiчний спочинок». У похоронах узя-
ло участь українське громадянство 
з нацiональними прапорами та 
вiнками й мiсцеве населення. Зо-
крема були представники Вiддiлiв 
О.У.Н. з Кнютанжу й Омеркуру; Вiддiл 
iз Крезо надiслав нацiональну 
стрiчку з написом; iншi Вiддiли 
О.У.Н. у Францiї та Бельгії надiслали 
вислови спiвчуття. Рiвнож у похо-
ронах брали участь члени «Укра-
їнської Громади» в Оден-лє-Тiш з 
головою її п. Нiкитином та прапо-
ром. Було 9 вiнкiв од українців, а 4 
вiд мiсцевого населення; зокрема 
звертали увагу написи: ... [у текстi 
подано п’ять написiв французь-
кою мовою, загальний смисл яких, 
що вони від будинку Фламангiв, ко-
лег, товаришiв i робiтникiв заво-
ду «Arbend», де працював О. Твер-
довський. — С. Б.], «вiд Органiзацiї 
Українських Нацiоналiстiв в 
Омеркурi», «Вiд Української Гро-
мади в Оден-лє-Тiш», «Незабутньо-
му однодумцевi» від нацiоналiстiв 
у Кнютанжi, «Вiд запорожцiв в 
Омеркурi», «Т-во воякiв Армії У.Н.Р.», 
«Кумовi вiд кумiв та хресника» вiд 
сiм’ї Павленкiв та ин[ших]. Крiм того 
було кiлька вiнкiв од незнаних осiб. 
Домовину проводили три місце-
ві священики-францишканцi. Брав 
участь також український хор iз 
Оден-лє-Тiш. О год. 4-iй вiдспiвано 
коротку лiтiю, потiм цiлу панахи-
ду, i величний похiд пiд спiв «свя-
щений Боже» вирушив на цвинтар. 
Над могилою виголосив промову 
у французькiй та українськiй мо-
вах п. Шкрабiй, вказавши на за-
слуги покійника перед Українською 
Нацiєю, попрощав покiйного п. Ро-
гозний, кинувши в могилу китицю 
квiтiв».

Своє спiвчуття з приводу втрати 
окремо надiслав ПУН. Керiвництво 
організації охарактеризувало 
Твердовського як високоiдейну 
людину, взiрцевого члена ОУН «та 
загально любимого товариша, що 
користувався великим автори-
тетом серед української колонiї 
у Францiї та Люксембурзi». I були 
сказанi такi прощальні слова 
фронтовику-нацiоналiсту: «Земля 
Тобi пером, Друже! Пам’ять Твоя 
буде мiж нами жити, а коли спо-
вниться наш спiльний iдеал, що 
присвiчував Тобi у твойому тако-
му короткому життi, i український 
нарiд скине iз себе кайдани, не за-
будемо за Тебе: Тiло Твоє спрова-
димо до рiдного краю, щоб спочив 
Ти на своїй землi, на Українi, яку Ти 
так безмежно любив!»

Отже, сучасні захисники неза-
лежної, соборної та демократичної 
України примножують славу своїх 
героїчних предків, серед яких гідне 
місце займає і Осип Твердовський.

Сергій БУТКО,
Український інститут 
національної пам’яті

Осип Твердовський з Ніжина — 
герой Крут, борець за волю України
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З роками час наче прискорює рух. Це, 
може, тому, що з роками більше дорожиш ним, 
гостріше відчуваєш цінність життя, духовну 
красу людей. Здається, недавно познайоми-
лася з щирою і доброзичливою Вірою Іванів-
ною Костюченко, та з того часу спливло понад 
тридцять років. Мешкала вона в мальовничо-
му Седневі (Чернігівський район Чернігівської 
області) біля розкішного парку імені Т. Г. Шев-
ченка, знаменитої шевченкової липи, 500-річ-
ного дуба. 

Зустріч із цією чудовою жінкою відбулася 
для того, щоб побачити автопортрет-оригінал 
Т. Г. Шевченка в її затишній оселі. Кобзар зо-
бражений у високій хутряній шапці і кожусі. Ре-
продукцію такого портрета я бачила у книзі «Лі-
топис життя і творчості Т. Г. Шевченка» (авто-
ри В. Анісов, В. Середа. Видавництво «Дніпро», 
1976 рік), де йшлося, що в грудні 1860 року Т. 
Г. Шевченко виконав автопортрет у шапці й ко-
жусі (офорт) і подарував дружині Гулака-Арте-
мовського 4 грудня 1860 року. 

У Віри Іванівни над її ліжком висів точні-
сінько такий. Пригадую, як ми забралися на 
ліжко, прикрашене вишиваними мереживом 
подушками, насилу зняли той величезний пор-
трет і прочитали напис на ньому : «Любому 
І. Л. Шрагу на добрий спомин від щироприхиль-
ного і вдячного О. Л. Глібова. 30. 07. 1897 р.» 
Віра Іванівна пояснила, що цей дарунок зро-
бив син відомого байкаря Леоніда Глібова її 
батькові — Івану Пантелеймоновичу Курдюку.

Наче теплою хвилею огорнули її спога-
ди про нелегке життя, яке тісно переплітало-
ся з таким дорогим для неї портретом. Скіль-
ки пам’ятала себе, стільки цей портрет висів 
у батьківській хаті. З ним пов’язані дитинство, 
юність, зрілість. З ним виросли діти, онуки. За-
мріяні журливі очі великого Кобзаря прово-
джали Віру Іванівну і в останню путь. 

Вона любила посидіти, відпочити біля сво-
го Кобзаря. Рідними здавалися такі м’які до-
брі і проникливі очі. Куди не стань, вони, наче 
живі, весь час дивляться на тебе. Уміють раді-
ти, журитися, співчувати. Заспокоювали. Та-

кими їх бачила Віра Іванівна протягом усього 
свого життя. «Не пустуй! Он як на тебе дивить-
ся Кобзар», — утихомирював маленьку доне-
чку Іван Пайтелеймонович Курдюк, указуючи 
на портрет. 

«У той час портрет був прикрашений кро-
левецькими рушниками, які так подобалися 
батькові», — пригадувала Віра Іванівна.

Портрет пережив батька, неньку, чоловіка 
Андрія, який загинув десь у Білорусії в роки Ве-
ликої Вітчизняної.

* * *
Хто такий І. Л. Шраг, якому син відомого 

байкаря Олексій Леонідович Глібов подарував 
портрет улюбленого поета? Як цей портрет по-
трапив у просту селянську хату? 

За словами Віри Іванівни (так розповідав 
їй батько), Ілля Людвигович Шраг — юрист. 
Жив у Седневі. Поважав батька за революцій-
ні погляди. Портрет Т. Г. Шевченка Івану Пан-
телеймоновичу Курдюку подарував, покида-
ючи Седнів. Хотів, щоб він потрапив у хороші 
руки і залишився в Седневі, де так любив від-
почивати великий Кобзар. Тарас Григорович 
зробив кілька седнівських пейзажів, намалю-
вав портрети братів Лизогубів — Андрія Іва-
новича та Іллі Івановича, картини «Чумак се-
ред могил», «У Седневі», «Коло Седнева». І до-
нині збереглася липа, під якою дописував 
поему «Відьма», передмову до нового видан-
ня «Кобзаря». У Седневі Т. Г. Шевченко був у 
1846-ому та 1847 роках. 

Як естафету, надійній людині Ілля Шраг пе-
редав до седнівської господи найдорожчий 
портрет. І не помилився. Він був сином Людви-
га Шрага — колишнього лікаря сім’ї Лизогубів, 
де гостював Кобзар. Це була прогресивна лю-
дина, друг Михайла Коцюбинського і сина Лео-
ніда Глібова — Олексія Глібова. У книзі «М. Ко-
цюбинський» про І. Шрага згадується в кількох 
місцях.

* * *
«Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою, 

пливе човен по Дунаю один за водою…», — 
доноситься до дитячого ліжка зоряними ве-

чорами приглушений голос батька, який час-
то напам’ять читав улюблені вірші. А їй здава-
лося, що ті вірші читає сам Кобзар, з портрета 
якого не зводила оченят.

Іван Пантелеймонович Курдюк був пер-
шим головою Седнівського комітету незамож-
них селян, фундатором колгоспу ім. Т. Г. Шев-
ченка, першим головою Седнівської сільради. 
Це він відкривав на центральній площі Седне-
ва бюст Кобзаря. Липу Шевченкову почав до-
глядати і лікувати першим.

Портрет Кобзаря дивом зберігся в роки 
Великої Вітчизняної війни.

«То Бульба?» — запитали фашисти за-
плакану жінку, але не торкалися картини. 
Так само, як і ікони з розп’яттям Христа, якій 
близько 600 років.

У лиху годину народилася дочка Олена 
в одному з підвалів седнівської кам’яниці, 
яку свого часу малював Т.Г. Шевченко. У цій 
кам’яниці гітлерівці вішали, мордували людей. 
Не думала Віра Іванівна, що вирветься з того 
пекла. 

Коли ж повернулася додому з народженою 
дитиною, все було зруйновано, пограбовано, 
але портрет Кобзаря та древня ікона Спаси-
теля залишилися на місці. «Значить, будемо 
жити», — подумалося. Треба було жити заради 
зовсім маленьких дітей — Костика та Оленки. 

Все чекала на повернення чоловіка Ан-
дрія, не вірила навіть похоронці. Та не дочека-
лася. З портретом Кобзаря повиростали Кос-
тя, Оленка, прийомна дочка Галина. Всі здобу-
ли вищу освіту.

Не раз до Віри Іванівни приходили люди, 
щоб подивитися на портрет Кобзаря. Серед 
них було чимало художників. Пропонували 
дуже великі гроші за портрет. Та як не було 
скрутно солдатській удові з дітьми і старень-
кою ненькою, навіть чути про це не хотіла.

Змінюються покоління, але вічно житиме 
Кобзар у серці народному. А разом з ним не 
згасає пам’ять про звичайну селянську жін-
ку, доля якої переплелася з портретом україн-
ського генія.

* * *
Про авторку. Лариса Махіна — росіянка, 

народилася в Москві. Але вже багато років 
мешкає в Україні. Закінчила Львівський дер-
жавний університет ім. Франка. Член Спілки 
журналістів України. Десятки років пропра-
цювала в пресі, в тому числі чернігівській. 
Учасниця Великої Вітчизняної війни, має 
ряд нагород. Авторка книг прози, публіцис-
тики, історичних розвідок, творів для дітей. 
З дев’яти її книжок чотири написані україн-
ською мовою.

Цей нарис надрукований у книзі авторки 
«Слово честі», що вийшла в Чернігові 2013 
року. 

Лариса Олександрівна — постійна чи-
тачка нашої газети. Вона запропонувала нам 
для друку цей нарис з надією, що читачі га-
зети зацікавляться історією портрета Шев-
ченка і спробують відтворити його подальшу 
долю, яка авторці, на жаль, невідома.

Тарас Шевченко подарував свій пор-
трет родині Гулака-Артемовського. Оче-
видно, ті передарували картину синові Глі-
бова, а той — Іллі Шрагу, відомому громад-
ському діячеві, котрий свого часу мешкав 
у Седневі. Ось така цікава доля портре-
та, з яким пов’язано стільки відомих імен 
української, в тому числі чернігівської, 
історії. 

19 січня виповнилося 80 років 
археологу і краєзнавцю Олексан-
дру Володимировичу Шекуну. Своє-
рідним подарунком для ювіляра 
стала виставка «Людина, закохана 
в історію рідного краю», яку підготу-
вав Чернігівський історичний музей 
імені В. Тарновського.

Протягом 1980 – 1998 років 
він працював науковим співробіт-
ником, потім завідувачем сектора 
археології Чернігівського історич-
ного музею. За цей час ним і під 
його керівництвом були виявлені та 
обстежені сотні пам’яток археоло-
гії. Тільки у межиріччі Десни і Дніпра 
О. Шекун картографував 312 
пам’яток давньоруської доби, з 
яких 21 городище, 193 селища, 92 
кургани та 6 ґрунтових могильників. 
Шістнадцять років учений вивчав 
поселення Ліскове (Ріпкинський ра-
йон), дослідивши там понад 1,3 га 
культурного шару.

Шекун є «піонером» досліджен-
ня чернігівського ґрунтового мо-
гильника. Започатковані ним 1988 
року розкопки на сьогодні виявили 
декілька тисяч поховань містян ХІ – 
початку ХІІІ століть. 

Упродовж багатьох років Олек-
сандр Володимирович разом з ін-
шими археологами вів гурток для 
допитливих, який згодом пере-
творився на відомий у Чернігові у 
1980-их роках клуб «Юний архео-
лог» при Чернігівському історично-
му музеї. Він відкрив шлях до архе-
ологічної науки багатьом відомим 
нині вченим. 

Ювіляр є автором майже 90 на-
укових праць, у тому числі декількох 
монографій.

Олександр Володимирович як 
талановитий «польовик» досліджу-
вав пам’ятки різних культур і спіль-

нот — від доби бронзи до середньо-
віччя. Його досвід та майстерність 
дозволяли очолювати роботи на 
городищах, поселеннях, курганних 
і  ґрунтових могильниках, печер-
них комплексах та міських центрах. 
За вісімнадцять років активної ар-
хеології він зібрав майже 20 тисяч 
артефактів. Усі артефакти переда-
ні до музеїв. Переважна більшість 
знахідок — понад 15 тисяч одиниць 
— сьогодні зберігається в Черні-
гівському історичному музеї імені 
В.Тарновського.

На виставці представлені ма-
теріали з археологічних розвідок 
Козелецького, Ріпкинського і Чер-
нігівського районів, що здійснюва-
лися протягом 1980 – 1990 років, 
з розкопок у Чернігові впродовж 

1982 – 1998 років. Найбільший 
розділ репрезентує поселення Ліс-
кове. Та й у самій музейній експо-
зиції є матеріали, зібрані Олексан-
дром Шекуном.

Серед музейних предметів мож-
на виділити металеве дзеркало 
та скляні намистини V ст. до н.е. з 
курганного могильника під селом 
Деснянка, візантійський енколпіон 
ХІ ст. з поселення Ланок, метале-
ву чашу з чернігівського ґрунтово-
го могильника (вул. Магістратська), 
невеличку шпильку з дрібними аму-
летами. Привертають увагу різно-
манітні ключі, прикраси, предмети 
озброєння та побутові речі.

Родзинкою експозиції є вперше 
експоновані фрагмент дерев’яного 
веретена із залишками нитки з роз-
копок на Валу та монета візантій-
ського імператора Лева VІ (866 – 
912). Не виключено, що ця моне-
та — «крапля» данини, яку Візантія 
сплатила Чернігову після славно-
звісного походу київського князя 
Олега на Царгород. 

Загалом експонуються понад 
200 знахідок.

Учасники відкриття виставки — 
музейні співробітники, науковці На-
вчально-наукового інституту історії, 
етнології та правознавства імені 
О. Лазаревського, учасники Других 
Самоквасівських читань, які орга-
нізовані на пошану ювіляра, приві-
тали Олександра Володимировича 
Шекуна з ювілеєм.

Виставка працюватиме до кін-
ця березня 2015 року.

Сергій ЛАЄВСЬКИЙ, 
директор Чернігівського

 історичного музею 
ім. В.Тарновського, 
учень О. В. Шекуна

Торік побачила світ книга «Присяга 
Чернігівського полку 1718 року» за ре-
дакцією чернігівських дослідників Сер-
гія Горобця та Ігоря Ситого. Книга за-
фіксувала більшу частину чоловічого 
населення Чернігівського полку 1718 
року, до якого належала і територія 
Менського району. Підданих вписува-
ли до присяжних книг згідно з існуючим 
адміністративним устроєм у населених 
пунктах, в яких вони проживали. Росій-
ська бюрократична машина в записі ві-
дображала належність до стану і ранг 
особи, яка присягала. Як правило, фік-
сували ім’я з прізвищем, прізвиськом 
або батьковим іменем. Завдяки цим та 
іншим додатковим даним присяги ста-
ють неймовірно цінним джерелом не лише загальної історії України, а й 
ряду спеціальних історичних дисциплін. Фіксувалися не тільки прізвища 
жителів населених пунктів, а й їхні назви в ті часи. Цікаво роздивитися в 
книзі на карті, складеній науковцями, тодішню географію Менського ра-
йону, помилуватися автентичними назвами сіл і  містечок, ще не «зіпсо-
ваних» філологами. Адже назви сіл тодішні грамотні люди записували так, 
як їх вимовляли.

Можливо, когось здивує назва «Хвеськуовка», тож нагадаю читачам, 
що літера «ф» з’явилася на початку ХХ століття і не є природною для укра-
їнців, які заміняли іншомовні слова з нею на літеру «т» чи звук «хв».

Окрім того, територія Менського району належить до краю, де поши-
рений так званий східнополіський діалект української мови. Великою 
мірою саме східнополіський діалект, на відміну від сучасної української 
мови (в основі якої лежить полтавська говірка), був у часи козаччини офі-
ційним, цим діалектом розмовляли чимало достойників того часу — Іван 
Мазепа, Петро Дорошенко, Кирило та Олексій Розумовські, адже саме 
територія Чернігівщини в ті часи була серцем української державності.

Ознайомившись з назвами на карті, можна побачити, що в назвах сіл 
присутній дифтонг «уо» (себто коли два голосних звуки вимовляються як 
один завдяки тому, що один ніби «придавлює» інший — наприклад, Да-
нилувка (на карті) слід читати «Данилуовка»). Саме дифтонги, щоправда, 
не тільки вони, відрізняють поліську говірку від стандартної української 
мови, нема їх і в білоруській та російських мовах. Це доводить, що мен-
ська говірка — не суржик, а питома, історично заглиблена говірка. 

Свого часу видатний історик О. Рибаков на запитання «Якою мовою 
розмовляли в часи Київської Русі?» відповів так: «Поїдьте в села довкола 
Чернігова, Києва — і ви почуєте мову тих часів».

«Північний вектор», 31.12.2014 

Лариса МАХІНА

Портрет Кобзаря

Олександр Шекун — 
людина, закохана в історію краю

Менський район: 
питомі назви сіл
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Зважаючи на кількість 
пам’яток історії, архітектури ХІ 
– ХІХ ст., що збереглися до на-
ших днів (50), Чернігів ще 1946 
року, разом із Києвом та Льво-
вом, був визнаний історичним 
містом України.

З метою поліпшення охорони та 
збереження цих пам’яток 1967 року 
в Чернігові створили філію державно-
го архітектурно-історичного заповід-
ника «Софіївський музей». 1978 року 
філію перетворено на Чернігівський 
державний архітектурно-історичний 
заповідник із філією в Новгороді-Сі-
верському, а 1998 року заповіднику 
надано статус національного.

Національний архітектурно-істо-
ричний заповідник «Чернігів старо-
давній» є одним з головних туристич-
них об’єктів Чернігівщини і України. 
До його складу входять 29 унікальних 
пам’яток архітектури та історії, 6 з яких 
збудовані в домонгольський період і є 
одними з найдавніших у Східній Євро-
пі. Заповідник опікується охороною і 
реставрацією пам’яток, здійснює об-
лік та збереження музейних цінностей, 
співробітники заповідника займають-
ся науково-дослідною і просвітницько-
популяризаторською роботою.

Частина об’єктів заповідника — 
діючі храми й монастирі (Спасо-Преоб-
раженський собор, П’ятницька церк-
ва, Троїцький собор, Свято-Успенський 
Єлецький монастир), інша частина (Бо-
рисоглібський собор, Колегіум, Антоні-

єві печери) — музеї.
У Борисоглібському соборі (ХІІ 

ст.) розміщено три тематичні музейні 
експозиції: «Борисоглібський собор — 
пам’ятка архітектури ХІІ ст.», «Архітекту-
ра та ремесло древнього Чернігова (ХІ 
– ХІІІ ст.), «Церковні старожитності XVIII 
– XIX ст.».

Виставка «Борисоглібський собор 
— пам’ятка архітектури ХІІ ст.» присвя-
чена історії собору св. Бориса і Гліба. 
Експозиція розповідає про будівництво 
і перебудови храму, його внутрішній де-
кор. Серед експонатів привертають 
увагу оригінальна кам’яна підлога ХІІ 
ст. з мозаїчними вставками (омфалій), 
зразки кам’яного різьблення ХІІ ст. (ка-
пітелі), поховання та особисті речі Л. Ба-
рановича — архієпископа чернігівсько-
го, богослова, філософа, громадського 
діяча XVII ст. Окрасою експозиції є іко-
ностасна царська брама XVIII ст., виго-
товлена на кошти гетьмана І. Мазепи.

Виставка «Архітектура та ремесло 
древнього Чернігова» презентує зраз-
ки різних ремесел, що існували в Чер-
нігові в період ХІ – ХІІІ ст. Частина екс-
позиції присвячена будівництву і буді-
вельному декору, зокрема представ-
лені зразки будівельних матеріалів 
(цегла, зв’язувальний розчин, покрі-
вельні матеріали, голосники). В окре-
мих вітринах розміщені зразки буді-
вельного декору (фрагменти фрески, 
керамічна плитка підлоги, смальта), ін-
струменти прадавнього ювеліра і зраз-
ки ювелірних виробів, вироби чернігів-
ських гончарів, різьбярів, ковалів.

Експозиція «Церковні старожит-
ності ХVIII – ХІХ ст.» розміщується на 
верхньому поверсі Борисоглібського 
собору. Зібрання представляє церков-
ний посуд, одяг священнослужителів, 
богослужебні стародруки, ікони та інші 
речі церковного вжитку.

У трьох залах приміщення Колегі-
уму розташована постійно діюча ви-
ставка «Мистецтво Чернігівщини XVIII 
– XIX ст.». Кожна зала присвячена 
окремому напрямку іконопису — про-
фесійному, старообрядницькому, на-
родному.

Професійний український іконопис 
XVIIІ ст. представлено двома колекція-
ми — іконостасні ікони із собору Різд-
ва Богородиці (м. Козелець) та ікони з 
церкви Успіння Богородиці в м. Нов-
городі-Сіверському. Обидві колекції 
створюють уявлення про рівень май-
стерності українських іконописців, їхнє 
світосприйняття. Поряд з іконами в 
експозиції зали — стародруки провід-
них українських друкарень XVII – XVIII 
ст., що свідчать про значний розвиток 
друкарства і високий рівень освіти в 
українському суспільстві цього періоду.

Старообрядницькі ікони ХІХ ст. (з 
поселень старовірів на Чернігівщи-
ні) допомагають усвідомити особливу 
культуру старообрядництва, привнесе-
ну на український ґрунт.

У цій же залі можна побачити чи-
сельні зразки дерев’яного різьблен-
ня — як церковного, так і побутового, 
адже деревина — один з найдавніших 
будівельних і декоративних матеріалів 
чернігівського Полісся.

На виставці «Мистецтво Черні-
гівщини XVIII – XIX ст.» також широко 
представлено народний іконопис ХІХ 
ст. Ікони, створені аматорами-іконо-
писцями, відображають різнобічний і 
яскравий світ українського народу. По-
руч з образами — речі, невід’ємні від 
життя пересічного українця — глиня-
ний посуд, ткані рушники, притаманні 
саме Чернігівщині.

Окрема зала в приміщенні Коле-
гіуму присвячена розвитку освіти в 
українських землях від часів Київської 
Русі до кінця XVIII ст. і навчальному за-
кладу під назвою «колегіум», що існу-
вав у Чернігові при Борисоглібському 
монастирі з 1700 по 1786 роки. Чер-
нігівський колегіум був першим на-
вчальним закладом підвищеного рів-
ня на Лівобережжі Дніпра.

Увагу відвідувачів привертають 
унікальні експонати: рукописні арку-

ші і стародруки XVII – XVIII ст., заклад-
на керамічна дошка з гербом гетьма-
на І. Мазепи, що був одним із фунда-
торів Колегіуму, сторінки підручників 
XVIII ст. Зала частково облаштована 
як середньовічна класна кімната: ши-
рокі дерев’яні столи і лавки, дзвоник, у 
кутку кімнати — різки, щоб нагадува-
ти учням про дисципліну і старанність.

У західній частині будівлі Колегіуму 

розташована виставка «Чернігів і чер-
нігівці 100 років тому», яка присвяче-
на життю міста наприкінці ХІХ – на по-
чатку ХХ ст. У вітринах можна побачити 
старі світлини з краєвидами Чернігова 
і родинні фотографії, зазирнути в кім-
нату пересічного чернігівця, зайти до 
старовинної крамнички.

Надзвичайно цікавим і найбільш 
відвідуваним музеєм Національного 
архітектурно-історичного заповідни-
ка «Чернігів стародавній» є Антонієві 
печери та Іллінська церква — монас-
тирський комплекс, започаткований 
знаменитим Антонієм Печерським у 
другій половині ХІ ст.

В Іллінській церкві розміщено екс-
позицію, присвячену історії Антоніє-
вих печер, дослідженням і дослідникам 
підземного комплексу, та деякі архео-
логічні знахідки, здобуті під час дослі-
джень на території Іллінського монасти-
ря. Увагу привертають деталі інтер’єру 
церкви, зокрема іконостас, збудований 
в останню чверть XVIIІ ст., який фахівці 
вважають неповторним за своєю фор-
мою. Цікавою не лише для фахівців, а 
й для пересічних відвідувачів є колек-
ція кахлів XVII ст., знайдених на західній 
монастирській терасі.

Щороку фонди і експозиції Націо-
нального заповідника «Чернігів старо-
давній» поповнюються цікавими при-
дбаннями.

За останні 10 років музеї та ви-
ставки заповідника відвідало понад 
2 млн гостей з різних куточків світу.

Сподіваємось на нові зустрічі з 
вами, шановні любителі старовини!

Наша адреса:
14000, м. Чернігів, вул. Преоб-

раженська, 1, Національний архітек-
турно-історичний заповідник «Черні-
гів стародавній». Тел./факс +38(0462) 
647-145. Замовлення екскурсій за 
тел.: (0462) 608-603.

e-mail: oldcher@gmail.com
веб-сайт: http://naiz1.pp.net.ua

Фото Петра Антоненка

Музеї і заповідники ЧернігівщиниМузеї і заповідники Чернігівщини
Новий просвітницький проект нашої газети 

Газета постійно висвітлює теми історії, культури, духовності —  сві-
ту, України і Чернігівщини. Розпочинаємо великий просвітницький про-
ект «Музеї і заповідники Чернігівщини». Багатюща історія нашого Сі-
верського краю знайшла своє відображення в численних музеях і за-
повідниках області. Одних лише національних історичних заповідників 
на території Чернігівщини — 4. Також десятки державних, громадських 
музеїв. З усім цим і познайомимо на сторінках газети, аби краще знати 
нашу історію, щоб заохотити наших читачів побувати в цих заповідних 
місцях і закладах. 

Національний архітектурно-історичний 
заповідник «Чернігів стародавній»

Спасо-Преображенський собор Чернігова (ХІ ст.) Спасо-Преображенський собор Чернігова (ХІ ст.) 
— найдавніший зі збережених храмів України.— найдавніший зі збережених храмів України.

Успенський собор Успенський собор 
Єлецького монастиря.Єлецького монастиря.

Троїцький собор Троїцький собор 
Троїцько-Іллінського монастиря. Троїцько-Іллінського монастиря. 

Іллінська церква Іллінська церква 
на вході до Антонієвих печер. на вході до Антонієвих печер. 

Колегіум.Колегіум.
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Людмила ГРИ-
НЕВИЧ — канди-
дат історичних наук, 
старший науковий 
співробітник від-
ділу історії України 
1920 – 1930-х рр. 
ХХ ст. Інституту істо-
рії України НАНУ, до-
слідниця військово-

історичної антропології, національної політи-
ки та міжетнічних взаємин в Україні у першій 
третині XX ст.

Пропонуємо увазі читачів конспект лекції 
«Нелояльність українців у 1917 – 1941 роках», 
яку Людмила Гриневич прочитала у клубі «Пе-
трович» на Подолі.

----------------------------
Якщо спитати в пересічних людей, які у 

вас асоціації з 1920 – 1930 роками, то від 
багатьох, у тому числі студентів, можна почути 
про веселі радянські комедії з Любов’ю Орло-
вою. Епоха, сповнена ентузіазму, віри у світле 
майбутнє, досі часто живе в молодих головах, 
як вона жила в головах нашого покоління.

Революція у сприйнятті нашим поколін-
ням тих часів відбулася після розкриття архі-
вів у 1990-их, але і тоді окремі теми архівів за-
лишалися закритими.

Одна з таких тем — дослідження про 
специфіку психо-ментального стану суспіль-
ства. Таких тем було кілька — і організація 
під назвою «Головліт» розповсюджувала спи-
сок тем, яких не можна було висвітлювати. Се-
ред них була і тема нелояльності суспільства 
до радянської влади. А те, що було відкритим 
з цього приводу, змусило наше покоління пе-
режити шок.

Відкриті документи демонстрували укра-
їнську спільноту як майже цілковито нело-
яльну до влади. Ми навіть почали дискутувати 
щодо того, чи є ці документи істинними. Бо це 
був величезний масив даних ОДПУ (Об’єднане 
державне політичне управління — політична 
поліція більшовицької влади 1920 – 1930 рр. 
— «Історична правда») — можливо, він неадек-
ватно відбиває реальність?

Але потім відкрився новий масив даних.
Виявляється, ОДПУ мало свої соціологіч-

ні служби — якщо говорити сучасною мовою. 
Ці спецоргани перлюстрували листи, зокре-
ма листування військових із їхніми родичами. 
ОДПУ обробило 95% цих листів, готуючи свого 
роду аналітичні зведення, як солдати та їхні ро-
дини реагують на ті чи інші заходи радянської 
влади.

Я зосередила свої зусилля на вивченні 
цього військового блоку листів, тому що ар-
мія — це зріз суспільства. Тоді війська орга-
нізовувалися за територіальним принципом, 
тому можна сказати, що те листування адек-
ватно відбиває стан тогочасного українського 
суспільства.

Інший пласт відкриттів для дослідників 
— мемуарний спадок часів діаспори. Вони 
вважалися апріорі антирадянськими, але їхні 

слова про несприйняття радянської влади в 
Україні підтверджувалися архівами ОДПУ, пар-
тії тощо.

Протягом 10 років я їздила в Російський 
державний військовий архів — поки після 
приходу до влади Путіна російські архіви не по-
чали закриватися.

Перепис у Червоній армії, який прово-
дився в серпні 1920 року, — один із цікавих 
документів, з якими я працювала в Москві. Він 
охопив майже 2 млн 500 тисяч осіб. Було об-
роблено близько 90% отриманої інформації, а 
обробляли її фахівці царської школи — справ-
жні професіонали.

Цікаве спостереження: вже тоді люди 
чітко ідентифікували свою національність. 
Із цих 2,5 млн тільки 30 тисяч відповіли у гра-
фі «національність», що вони «православні» чи 
«мусульмани». 

Із 2,5 млн опитаних тільки 459 осіб за-
явили, що національність не має значення, 
а вони — інтернаціоналісти. З певною іронією 
можна сказати, що ці люди й були справжніми 
прихильниками більшовицької влади. 1 млн 
людей ідентифікували себе як «великороси», і 
300 тисяч назвалися «українцями».

85% Червоної армії — солдати, мобілі-
зовані з внутрішніх губерній Росії. Україн-
ців було приблизно 9%. Статистики робили 
викладки: «Обращает на себя внимание аб-
солютно ничтожный процент украинцев». Так 
само ігнорували ЧА й українські євреї.

Це 1920 рік — тобто радянська влада 
була в Україну принесена. Принесена з Росій-
ської Радянської Федеративної Соціалістичної 
Республіки (РРФСР). 

Ще одна деталь: коли в полку Червоно-
го козацтва запровадили зірочку, то вояки 
її зривали, бо вона вважалася «жидівською 
звіздою». Самі ж червоні козаки теж пока-
зово казали: «Ми воюємо за ради, але про-
ти комуни».

Коли ж солдатів Червоної армії опиту-
вали, навіщо вони прийшли в Україну, то за-
гальною відповіддю була: «Раніше жили разом, 
а тепер поділилися на українців і комуністів, а 
українці їсти не дають».

Якщо подивитися на економічні процеси, 
то треба справді бути хворим на голову мазо-
хістом, щоб сприймати цю владу як свою рідну. 
Ми знаємо про голод 1921 року, але він повто-
рювався і в 1924 – 1925 рр., а ще ж був недо-
рід у 1928 – 1929 рр.

Тоді Україна була економічно-ресурсною 
складовою РФ: Донбас давав енергоносії, 
Центральна Україна — хліб. До революції 1917 
року Україна давала одну восьму світового 
ринку хліба. Вже в умовах початку голоду 1928 
року з України вивезли 28 млн пудів хліба. Вла-
да УРСР просила центр повернути хоча б 13 
млн. Їй повернули 13, але 10 знову вивезли.

Настрої були саме антикомуністичні, ан-
тирадянські. І зрештою ті страшні поразки 
Червоної армії влітку 1941 року дали відпо-
відь на запитання, чи були українці лояльними 
до влади.

Піком вияву нелояльності українців до 
радянської влади у міжвоєнний період став 
1930 рік — було зафіксовано близько 4 ти-
сяч масових виступів, у яких узяло участь 1 
млн осіб. Це тільки ті дані, які були зафіксова-
ні ОДПУ.

Причому ці бунти почалися вже після де-
портації «куркулів», коли близько 11 тисяч 
осіб, яких ОДПУ вважало потенційними орга-
нізаторами заворушень, були вислані. Але все 
одно 1 млн піднявся, в деяких регіонах Право-
бережжя радянської влади якийсь час узагалі 
не існувало.

Антирадянські виступи були і в інших ре-
гіонах СРСР, але саме в Україні вони чітко були 
переплетені з національними. Один випадок: 
під час одного з повстань близько 300 селян 
збилися в загін. Очевидці описують, як отаман 
приїздить до школи, там якась дитина приби-
рала, а він каже їй: «Покажи на глобусі, де Мо-
сква». Хлопчина показує. «А де моя Хацапетів-
ка?» Йому показали, він каже: «Так, хлопці, за 
2 години доїдемо, всі на Москву».

Відомому воєнному теоретику Олексан-
дру Свєчіну було доручено підготувати до-
повідну записку про те, які регіони СРСР у ви-
падку війни будуть політично лояльними. У цій 
записці він виділив два регіони, які у випадку 
війни перетворилися б на п’яту колону против-
ників радянської влади, — це Північний Кав-
каз і Україна.

Без сумніву, були й зразки конформізму, 
які й уможливили встановлення радянської 
влади. Загалом у міжвоєнний період абсолют-
на більшість селян виявляла нелояльність до 
влади, але, якби частина селян не грабувала 
своїх сусідів під виглядом боротьби за кому-
нізм, суспільство було б більш згуртованим і 
тоді, і зараз.

Достатньо близько 10% відданих владі 
людей і дієвий апарат примусу — щоб трима-
ти народ у покорі. Саме тому успішного спроти-
ву і не вийшло. З 1925 року в країні існувала 
однопартійна система. Жодної свободи преси, 
легальних методів боротьби, політичної опо-
зиції... У таких умовах міг бути тільки неконт-
рольований вибух ненависті, який і стався у 
1930-ому. 

Щоб приборкати виступи на певній тери-
торії, треба було ліквідувати так званий «ак-
тив». Радянські органи влади брали на облік 
— на «спецкартки» — всіх суспільних автори-
тетів села. І щойно на якійсь території почина-
лися заворушення, їх арештовували. Є на селі 
виступи — отримуйте репресії. 2 млн людей си-
діли по в’язницях тоді.

У 1933 році в армії з’явилася величез-
на кількість анонімок, які показували, що 
люди знаходилися у стані психологічного шоку. 
«Вашу мать, бл...дь, буде війна, а ні — ми по-
встанемо!»  — дослівна цитата з анонімки на 
адресу Петровського.

До 1932 року Червону армію не могли 
кинути на придушення повстань — бо вона 
була міліційною, особовий склад в абсолютній 
більшості набирався з місцевого населення. У 
1932-ому Україна стала першим регіоном, де 
адміністративно-територіальна військова сис-
тема була згорнута (в інших регіонах Союзу це 
було аж 1938 року). В Україну завезли військо-
ві одиниці з Середньої Азії.

Чому не було спротиву під час Голодомо-
ру? Бо репресивний апарат працював дуже 
якісно. Упровадження агентів, ліквідація акти-
ву, пропагандистські кампанії — у 1930-их ро-
ках це все апробували саме в Україні. Систе-
ма була настільки ефективно налагоджена, що 
вона з успіхом використовувалася після війни 
для боротьби з УПА.

У 1932 – 1933 роках повстань не було, 
бо люди були виснажені. Недарма  ж органі-
зовували спецїдальні для лояльних спіробітни-
ків радвлади — бо вмирали всі і масово. Коли 
люди ішли на штурм зернового складу, то це 
вже був бунт не розгніваних, а божевільних.

У 1935 році НКВС підготувало доповідну 
про дивне явище в селах — люди почали ма-
сово заготовляти труни. Сто, двісті гробів в од-
ному селі — я бачила цей звіт в архіві СБУ в 
1990-их. Коли агенти почали розпитувати се-
лян, що ж вони роблять, ті відповіли: очікуємо 
нову голодовку і, щоб не бути похованими аби-
як, заздалегідь готуємося. Про який спротив 
тут можна говорити?

Не було державницьких традицій і відпо-
відного рівня національної свідомості. Про-
цес формування політичної нації (не тільки 
українців, а й  євреїв, поляків, росіян) тільки 
розпочався.

Але навіть за такої ефективної роботи 
репресивних органів у 1941-ому радянська 
влада зрештою не втрималася. У світовій іс-
торії, напевно, не було прецедентів, коли люди 
так масово здавалися в полон, не бажаючи за-
хищати свою державу і свою владу.

У цей момент із залу надійшов ряд запи-
тань про українців під час Другої світової, і мо-
дератор зустрічі Леонід Топчієнко попросив 
відповісти на них чоловіка пані Людмили — 
кандидата історичних наук Владислава Грине-
вича, який спеціалізується на історії 1940-их.

Владислав ГРИНЕВИЧ:
«Наказ Бе-

рії і Жукова від 
1941 року про 
виселення укра-
їнського наро-
ду» — насправді 
це німецька про-
пагандис тськ а 
листівка. Потім 
з’являються ме-
муари наркома 
внутрішніх справ 
УРСР Рясного, 
де він натякає, 
нібито це не ні-
мецька фаль-
шивка, а справ-
жній документ.

Третя згадка про нібито плановану де-
портацію українців: Хрущов сказав на з’їзді 
партії, що Сталін думав депортувати українців, 
але ешелонів би не вистачило. Делегати засмі-
ялися, і на тому закінчилося.

Думаю, що розмови про можливу депор-
тацію все ж таки велися. Серед військової 
еліти побутувала думка про так звану «укра-
їнську зраду» 1941-ого. Коли Хрущов вирішив 
дати Києву звання міста-героя, проти нього 
почалася кампанія з боку генералітету, який 
кричав, що Київське оточення — найбільша у 
світі поразка.

Вивезти українців справді не могли, бо 
це ж не кількасот тисяч кримських татар, а 
30 млн. Тому замість вивезення вирішили про-
вести масову мобілізацію в 1943 – 1944-ому. 
На Волині, де діяло УПА, мобілізували 16% на-
селення. 10% — це вже повна мобілізація, 
15% — заводи стоять. А тут 16!

Добровольчий ентузіазм на призовних 
пунктах у червні 1941 року стосувався хіба 
що міської молоді і тривав ледве тиждень. Ло-
яльних до радянської влади українців тоді було 
відсотків 7 – 10 — партійці, комсомольці, пе-
реважно в містах-мільйонниках. Але все одно, 
подивіться альбом «Київ у 1941 – 1943 рр.», 
скільки там молодих киян зустрічає німців!

Що вже говорити про села, де іноді тільки 
за кілька днів люди дізнавалися, що розпо-
чалася війна. Партія не мала впливу на село в 
1941 році. Оцініть цифру: на 40 тисяч колгоспів 
лише в 4 тисячах були партійні організації.

Людмила ГРИНЕВИЧ:
Зараз ми ніколи не досягнемо того, щоб у 

суспільстві було одноманіття думок — хоч па-
тріотично спрямоване, хоч яке. На міфологізо-
вану свідомість упливати не можна — так, зда-
ється, казав академік Ліхачов. Головне — за-
безпечити доступ до історичної правди.

На жаль, сучасна влада продемонстру-
вала, що не має поняття, що таке гуманітар-
на політика держави. У президентському до-
кументі на цю тему офіційно написано: «Ми ще 
шукаємо».

Погано й те, що влада не дотримуєть-
ся спадковості. Якби політика національного 
примирення, яку розпочав Ющенко, була про-
довжена, то й рівень легітимності нинішньої 
влади зріс би.

До речі, про проект «Історична правда»: на 
конкретному прикладі можна побачити, як ма-
ленький колектив робить велику справу (спа-
сибі вам, пані Людмило! — «Історична правда»), 
якою мали би займатися чималенькі державні 
структури. На ЗМІ, особливо електронні, вели-
ка місія — вони формують ту історичну візію, 
яку не формує влада.

Павло СОЛОДЬКО,
редактор 

«Історичної правди»

«Українська правда» 
– «Історична правда», 

22.09.2011

Людмила Гриневич: «Ще в 1930-му 
проти влади повстав 1 млн українців»

Рукописна газета повсталих селян 
Миколаївщини закликала пустити кров «п’яних комуністів».
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ВІД РЮРИКА ДО МИКОЛИ ІІ
НА ПРЕСТОЛАХ КИЄВА Й МОСКВИ

Цариця Ірина, дружина Федора

Убивство царевича Дмитрія. Картина О.Моравова

Останній Рюрикович
Федір Іва-

нович (1557 
– 1598) — 
цар Москов-
ський з 28 бе-
резня 1584 
року, третій 
син Івана IV 
Грозного і ца-
риці Анаста-
сії, останній 
представник 
московської 
гілки династії 
Рюриковичів.

19 листопада 1581 року від 
рани, за однією з непідтвердже-
них версій, завданої батьком Іва-
ном Грозним, загинув спадкоє-
мець престолу Іван. Відтоді спад-
коємцем став Федір.

1575 року Федір Іванович 
одружився з амбітною Іриною Го-
дуновою (1557 – 1603), яка фак-
тично привела на трон свого бра-
та — Бориса Годунова. Слабкий 
здоров’ям і розумом, Федір мало 
участі брав в управлінні держа-
вою, знаходячись під опікою спер-
шу ради вельмож, потім — свого 
шуряка, брата дружини. Борис  Го-
дунов був співправителем держа-
ви. Федір царював, Борис правив 
— це знали всі. Вплив Годунова на 
Федора значною мірою ґрунтував-
ся на коханні останнього до Ірини. 

Цікаво, що Іван Грозний, розу-
міючи нездатність сина Федора до 
управління державою і бачачи не-
спроможність його дружини наро-
дити спадкоємця, вказав у запові-
ті, що знатна боярська дочка Іри-
на Мстиславська призначалася 
дружиною Федора у разі безплід-

дя Ірини Годунової. Але Мстислав-
ська в результаті інтриг Годунова 
була викрадена з будинку батька 
і насильно пострижена в черниці.

Ірина Годунова так і не змогла 
народити царю спадкоємця пре-
столу, їхня єдина дочка Феодосія 
народилася 1592 року і померла 
немовлям.

Проте в суспільно-політично-
му житті цариця, на відміну від ко-
лишніх дружин московських пра-
вителів, була дуже значимою фі-
гурою. Вона приймала іноземних 
послів, брала участь у засіданнях 
боярської думи.

Хоча позиції Ірини при дворі 
були дуже сильні, проти неї вини-
кла боярська змова. На чолі її сто-
яли митрополит Московський Діо-
нісій і головний воєвода царства, 
Рюрикович за походженням, князь 
Іван Шуйський. Змовники зажада-
ли від царя Федора, щоб він роз-
лучився з безплідною дружиною 
і одружився вдруге задля продо-
вження династії. Ця вимога була 

рівнозначна соборному рішенню: 
її підписали Іван Шуйський, інші 
члени боярської думи, митрополит 
Діонісій, єпископи, вожді посаду.

Але тут м’який і тихий Федір 
вчинив рішучий опір. Його більше 
хвилювала доля дружини, ніж доля 
династії Рюриковичів. Митрополит 
Діонісій був позбавлений сану і за-
сланий у монастир. Репресії заче-
пили й інших вищих сановників та 
ієрархів церкви.

Саме на царювання Федора 
припадає така важлива подія, як 
встановлення Московської патрі-
архії. І знову не обійшлося без Го-
дунових, адже першим патріар-
хом Московським місцеві ієрархи 
обрали нового митрополита Іова, 
прихильника Годунова. 

Утім, встановлення нового па-
тріархату у православному світі не 
могло відбутися без рішення Все-
ленського Константинопольсько-
го патріарха. 1589 року до Москви 
прибув Константинопольський па-
тріарх Ієремія, щоб заснувати в 
Московії патріаршу кафедру і по-
ставити на неї Іова. Історики роз-
ходяться в оцінюванні цього дій-
ства. Дехто вважає, що Констан-
тинопольський патріарх ухвалив 
рішення через величезні подарун-
ки йому, тобро через підкуп, дехто 
навіть вважає, що з примусу: па-
тріарха Ієремію силоміць утриму-
вали в Москві, змушуючи створи-
ти новий патріархат. 

Після смерті Федора бояри ви-
рішили присягнути Ірині, аби  пере-
шкодити вступу на трон Бориса Го-
дунова. Проте вже невдовзі вона 
оголосила про рішення постригти-
ся в черниці, виконуючи волю по-
кійного чоловіка. Ірина благосло-
вила брата на царство. Земський 
собор 27 лютого 1598 року обрав 
царем Бориса Годунова.

Померла цариця як черниця 
Олександра 1603 року в монасти-
рі, за 2 роки до смерті брата.

700 років династії 
Рюриковичів

Настав час підбити підсумки 
першої частини нашої хроноло-
гії — династії Рюриковичів, перш 
ніж через «Смутний час» перейде-
мо до 300-літньої династії Рома-
нових.

У цій публікації йдеться про 
традиційний історичний погляд 
на варязьку династію, яка ство-
рила могутню давньоруську дер-
жаву на території попередніх 
слов’янських утворень, династію, 
що протрималася 7 століть, коли 
центр державності перемістився 
з берегів Дніпра за північно-схід-
ні терени. Прихильники не варязь-
кої, а слов’янської теорії намага-
ються шукати якісь слов’янські ко-
рені Рюриковичів і мають право 
на такі пошуки. У свою чергу, з ін-
шого боку династію Рюриковичів 
атакують прихильники татарської 
теорії — щодо другого періоду ди-
настії. Наприклад, стверджують, 
що Іван Калита, засновник мос-
ковської гілки династії, був зовсім 
не сином Данила, сина Олексан-
дра Невського, а татарським воє-
водою. Мабуть, це фантазії, хоча 
монголо-татарський, ординський 
слід у  династії беззаперечний — 
по жіночій лінії, як і половецький, 
грецький, про що було сказано 
вище. 

Династія Рюриковичів чітко ді-
литься на два практично рівні пе-
ріоди, по три з половиною століт-

тя. Від здобуття у 882 році Києва 
Олегом, намісником і родичем Рю-
рика, до смерті Федора 1598 року 
— сім з невеликим століть. Посе-
ред цього періоду стоїть нашес-
тя на Русь монголів. Проте вже за 
століття до цього Київ занепав, а 
звеличилася північно-східна Русь 
— спершу Суздаль, потім Володи-
мир, Москва. Переломним є прав-
ління Великого князя Київського 
Володимира Мономаха, могутньо-
го правителя, котрому на якийсь 
час вдалося відновити потужну 
державу батьків, дідів і прадідів. 
Після нього перенесімо генеало-
гію на північний схід: від сина Мо-
номаха Юрія Долгорукого, засно-
вника Москви, і далі. 

Щоб генеалогія була чіткіша, 
йтимемо по вектору «батько – 
син». Хоч такого прямого престо-
лонаслідування дотримувалися 
не завжди: іноді на трон сходив 
молодший брат покійного князя, і 
династію продовжував саме він, 
а не скинутий з престолу чи без-
дітний старший брат. Приклади 
— Ярослав Мудрий або Всеволод 
Велике Гнізно. Обминемо навіть 
засновника могутньої давньоки-
ївської держави князя Олега Ві-
щого, адже він формально був 
лише регентом при малолітньому 
синові Рюрика — князеві Ігорі. 

Отже, маємо 21 покоління ди-
настії Рюриковичів. Ось ці прави-
телі:

Рюрик.
Ігор.
Святослав Хоробрий.
Володимир Великий.
Ярослав Мудрий. 
Всеволод Ярославич.
Володимир Мономах.
Юрій Долгорукий.
Всеволод Велике Гніздо. 
Ярослав Всеволодович. 
Олександр Невський. 
Данило Олександрович. 
Іван I Калита.
Іван II Красний.
Дмитро Донський.
Василь I Дмитрович. 
Василь II Темний. 
Іван III Великий.
Василь III.
Іван IV Грозний. 
Федір Іванович. 

Починається 
«Смутний час»

Б о р и с 
Ф е д о р о -
вич Году-
нов (1552 – 
1605), мос-
к о в с ь к и й 
цар від  
1598 року.

За ле-
гендою, Го-
дунови походили від татарського 
князя Чоту, що приїхав на Русь за 
Івана Калити. Предки Годунова 
були боярами при московському 
дворі. 

Злет Бориса Годунова почав-
ся в 1570-их роках. 1571 року він 
одружився на Марії, дочці Малю-
ти Скуратова, головного вико-
навця репресій Івана Грозного. 

Геніальний Пушкін, знавець 
російської історії, написав свій 
видатний твір — драму «Борис Го-
дунов» явно з позицій наступної 
династії Романових, не шкодуючи 
чорних фарб для Бориса. Велико-

родні вельможі в драмі назива-
ють Бориса так: «Татарський раб, 
опричник, зять Малюти».

Таємнича загибель цареви-
ча Дмитрія. Спадкоємцем пре-
столу за життя царя Федора був 
його молодший брат Дмитро, син 
сьомої дружини Івана Грозного. 
15 травня 1591 року царевич за-
гинув за  нез’ясованих обставин 
у місті Угличі, куди був відправле-
ний з матір’ю і родиною ще Іва-
ном Грозним. Офіційне розсліду-
вання проводив боярин Василь 
Шуйський, майбутній цар. Нама-
гаючись догодити Годунову, він 
зробив висновок, що царевич 
випадково заколов себе ножем, 
граючись з однолітками. 

Літопис часів Романових, як і 
народний поговір, звинувачують 
Бориса Годунова у вбивстві ца-
ревича, адже Дмитрій заважав 
Борису в просуванні до престолу. 
Проте участь Годунова у змові на 
життя царевича не доведена.

Пушкін у згаданій драмі пря-
мо звинувачує Годунова, що саме 
за його наказом убито царевича. 
Уся ідея драми полягає в тому, що 
царство «на крові» не може бути 
благословенним і щасливим. У 
драмі звучить знаменита фраза 
Годунова, який начебто кається у 
злочині: «И мальчики кровавые в 
глазах». 

В особі Годунова маємо до-
волі поширену історичну колізію. 
Є правителі, що посіли престол 
не внаслідок свого родоводу, але 
вони були достойні царювання. 
Такий Годунов. А є правителі за  
народженням, однак не здатні до 
царювання, як цар Федір. 

Діяльність Годунова була наці-
лена на всебічне зміцнення дер-
жавності. Розгорнулося небувале 
будівництво міст, фортець, хра-
мів. Були закладені міста Воро-
ніж, Самара, Царицин, Саратов, 
Білгород, Томськ.

У життя Москви увійшли нечу-
вані нововведення, наприклад, у  
Кремлі спорудили водогін з Мо-
скви-ріки. У 1584 – 1591 роках 
були зведені стіни Білого міста 
завдовжки 9 км. 

У зовнішній політиці Годунов 
проявив себе як талановитий ди-
пломат, що завершив російсько-
шведську війну. Росія повернула 
собі всі землі, передані Швеції за 

підсумками невдалої Лівонської 
війни.

Царювання Бориса ознаме-
нувалося зближенням Московії 
із Заходом. Цар запрошував іно-
земців на службу, до Москви їха-
ли купці, лікарі, промисловці, вій-
ськові, вчені. Європейська куль-
тура проникла в російський по-
бут, це стосувалося одягу, житла, 
світських церемоній. 

Перший цар не з Рюрикови-
чів, Годунов не міг не відчува-
ти хиткості свого становища. Зі-
йшовши на престол, він почав зво-
дити особисті рахунки з боярами. 

Царювання Бориса починало-
ся успішно, проте репресії спри-
чинили невдоволення, а неза-
баром вибухнула і справжня ка-
тастрофа — голод. У 1601 році 
йшли затяжні дощі, а потім удари-
ли ранні морози. Наступного року 
неврожай повторився. Голод три-
вав три роки. Люди почали дума-
ти, що це — кара Божа, що царю-
вання Бориса незаконне і не бла-
гословляється Богом.

По країні стали поширювати-
ся чутки, що «природжений госу-
дар» царевич Дмитрій живий. Го-
дунов був зляканий навислою 
над ним загрозою. 16 жовтня 
1604 року Лжедмитрій I зі жмень-
кою поляків і українських козаків 
рушив на Москву. 

Історики розходяться в трак-
туванні особи Лжедмитрія. Біль-
шість вважає, що цей амбітний 
юнак був монахом Чудового мо-
настиря в Москві, а Польща вміло 
використала його для інтриг про-
ти Московії. 

Ситуація для Годунова 
ускладнювалася через стан 
його здоров’я. Від 1599 року 
з’являються згадки про хвороби 
царя. 13 квітня 1605 року Борис 
Годунов помер. 

Царем став син Бориса Федір, 
зважений і розумний юнак. Але 
незабаром у Москві стався за-
колот, спровокований Лжедми-
трієм. Царя Федора і його матір 
убили.

На трон зійшов перший із са-
мозванців — Лжедмитрій І. По-
трясіння московської історії тіль-
ки починалися. На два десятиліт-
тя державу  охопив повний хаос.

Петро АНТОНЕНКО
Поч. у №№ 39 – 47.

Далі буде 
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Церковний православний календар

Скарби Павла Полуботка
Прийшовши до влади, новий геть-

ман затіяв небезпечну хитру гру з ца-
рем Петром І за політичні свободи. Ді-
знавшись про це, цар наказав схопити 
Полуботка і заточити до Трубецького 
бастіону. Гетьман так і помер у в’язниці.

Коли влада прийшла конфіскову-
вати його майно, не знайшли жодної 
цінної речі. Документи свідчать, що, пе-
редбачивши свою долю, гетьман пере-
правив велику частину своїх багатств 
до Англії, де не просто їх заховав, а 
розмістив під відсотки в одному з банків. Усе-таки частина скарбів за-
лишилася в Україні. Деякі вчені вважають, що вони досі заховані десь 
в околицях Глухова — колишньої резиденції Полуботка.

Про ці скарби багато говорили. Вони часто ставали предметом су-
перечок дипломатів. Адже при підрахунку самих скарбів та відсотків, 
що набігли, виходить солідна сума на кожного жителя нашої держави. 
На жаль, з політичних мотивів радянська влада в липні 1986 року за-
явила, що не має жодних претензій до англійської сторони і не претен-
дує ні на копійку гетьманського скарбу. Англія, у свою чергу, не визнає 
розміщення цих скарбів. 

Скарби Петра Сагайдачного
Один з найвідоміших гетьманів 

України. Практично всі його походи 
завершувалися успішно. Він був ще 
й одним з найбагатших людей того 
часу. Вже перший морський похід Са-
гайдачного 1606 року зробив гетьма-
на багатим. Одних тільки грошей було 
зібрано близько 180 тисяч злотих, не 
кажучи про незліченну кількість тю-
ків товарів, вивезених від турків. На-
віть передмістя Стамбула були захо-
плені і розорені військами гетьмана. 
Тисячі невільників з України звільняв 
він у своїх походах. І з кожного по-

вертався героєм, привозячи з собою тонни всілякого краму, купи 
золота.

Життя Петра Сагайдачного було повне несподіванок. Вважають, 
що незліченні багатства десь залишилися після його смерті. На жаль, 
документальних джерел про те, кому дісталися скарби Сагайдачного, 
не виявлено. 

Бібліотека Ярослава Мудрого
Усе більше розбіжностей виникає 

з приводу цієї легендарної бібліотеки. 
Однак багато джерел свідчать, що кни-
гозбірня таки була і безслідно зникнути 
не могла. 

Бібліотека налічувала величезну 
кількість книг. Князь Ярослав любив чи-
тати. До того ж подарунки тих часів, крім 
усього іншого, містили розкішні рукописні 
книги з усієї Європи. Факт, що бібліотека 
згоріла під час монголо-татарської нава-
ли, не підтверджений.

Прихильники однієї з версій упевнені, що книги сховані в підзе-
меллях Межигірського монастиря, оскільки бібліотечною справою 
споконвіку займалися ченці. 

Клейноди Данила Галицького
Ці скіпетр, держава і корона мають особливу цінність.
Корона — знак верховної влади, отриманий православним кня-

зем від римського католицького престолу. Ніяких припущень про їх ни-
нішнє існування так і не виявилося.

Скарби Богдана Хмельницького
Багато що досі оповите таємницею в 

біографії гетьмана. 
Удача сприяла йому на всьому шля-

ху. Тисячі монет, припаси і товари зво-
зили з численних шляхетських маєтків і 
замків до Києва, Чигирина і Суботова, 
садиби гетьмана.

Багато істориків сходяться на думці, 
що скарби Хмельницького сховані в ко-
лишніх підземеллях Чигиринської фор-
теці. А враховуючи той факт, що 1678 
року вона була висаджена в повітря (че-

рез 21 рік після смерті гетьмана), залишається надія, що шукачі скар-
бів не встигли дістатися до головної скарбниці Богдана.

Скарби Івана Мазепи
Мазепу добре знали і в палаці російсько-

го імператора, і в палатах шведського коро-
ля, і в Польщі, і в Молдові. За своє життя Ма-
зепа отримав не один орден, але жодного з 
них так і не було знайдено.

Кажуть, у Батурині в гетьмана зберігали-
ся незліченні скарби. Де вони зараз, лама-
ють голову не тільки історики, а й сотні шука-
чів скарбів. 

vsviti.com.ua

6 лютого
1895 — народився Пол Брегг, 

американський дієтолог, піонер руху 
за здоровий спосіб життя.

1945 — створена Всесвітня фе-
дерація профспілок. 

1952  —  у день смерті Георга VI 
на престол зійшла Єлизавета II, до-
нині правляча королева і голова Спо-
лученого Королівства Великої Брита-
нії та Північної Ірландії, глава 15 дер-
жав Співдружності. 

7 лютого
1804  —  народився Микола Мар-

кевич, український історик, етно-
граф, письменник, фольклорист, ком-
позитор. 

1812  —  народився Чарльз 
Діккенс, англійський письменник.

1847  —  народився Олександр 
Русов, український етнограф, фольк-
лорист.

1863  —  у США Алансон Крей за-
патентував перший вогнегасник.

8 лютого 
1725 — російський імператор Пе-

тро I помер від застуди, не встигши 
скласти заповіту.

1828  —  наро-
дився Жуль Верн, 
французький пись-
менник,  класик 
пригодницької лі-
тератури і наукової 
фантастики.

1834  —  на-
родився Дмитро 
Менделєєв, росій-

ський учений —  хімік, фізик, еконо-
міст, технолог, геолог, метеоролог, пе-
дагог, повітроплавець. Відкрив періо-
дичний закон хімічних елементів.

1904 — початок російсько-япон-
ської війни. 

1933  —  у США піднявся в повітря 
«Боїнг-247» — перший сучасний паса-

жирський літак. На борту  могли роз-
міститися 10 пасажирів. 

9 лютого 
1667  —  у селі Андрусові побли-

зу Смоленська укладено перемир’я 
між Річчю Посполитою і Москов-
ською державою, що завершило ро-
сійсько-польську війну 1654 – 1667 
рр. Відповідно до умов Андрусівсько-
го миру Україну поділили навпіл, кор-
дон пройшов по Дніпру. Росії було по-
вернуто Смоленське і Чернігівське 
воєводства, визнано возз’єднання з 
нею Лівобережної України, передано 
на два роки Київ (в умові було кілька 
застережень, які давали змогу зали-
шити Київ за Росією назавжди). За-
порізька Січ оголошувалася під спіль-
ним керівництвом, Правобережна 
Україна і Білорусь — за Річчю Поспо-
литою. 

1918  —  у Бресті підписано мир-
ний договір, за яким Німеччина, Ав-
стро-Угорщина, Туреччина і Болгарія 
визнали Українську Народну Респу-
бліку самостійною державою. Це був 

перший мирний договір у Першій сві-
товій війні.

1984 — помер Генеральний се-
кретар ЦК КПРС, голова Президії Вер-
ховної Ради СРСР Юрій Андропов.

10 лютого
1837  —  після  поранення на ду-

елі помер Олександр Пушкін, видат-
ний російський поет. 

1890  — народився Борис Пас-
тернак, російський поет і письмен-
ник, лауреат Нобелівської премії з лі-
тератури 1958 р.

11 лютого
1809 — американський інженер 

Роберт Фултон запатентував паро-
плав.

1847  — народився Томас  Еді-
сон, визначний американський вина-
хідник, відомий як «найбільш плідний 
винахідник у світі»: отримав 1093 па-
тенти. 

1873 — народився Микола Міх-
новський, український правник, пу-
бліцист, ідеолог і лідер самостійниць-
кої течії українського руху.

1989  — відбулась установча кон-
ференція Товариства української 
мови ім. Тараса Шевченка (тепер — 
Всеукраїнське товариство «Просвіта» 
ім. Тараса Шевченка).

12 лютого
1809  —  народився Авраам Лін-

кольн, 16-ий президент США, який 
звільнив американських рабів.

13 лютого 
1873  — народився Федір Шаля-

пін, російський співак.
1895 — французькі винахідники 

Огюст і Луї Люм’єри запатентували сі-
нематограф  —  комбінацію кінока-
мери й кінопроектора.

1984  —  новим Генсеком ЦК 
КПРС обрали 72-річного Костянти-
на Черненка. Важко хворий політик 
пробув на чолі партії і держави трохи 
більше року.

14 лютого 
1876  — американський винахід-

ник Александр Белл подав патентну 
заяву на перший телефон.

1897  —  помер Пантелеймон Ку-
ліш, український письменник, поет, 
фольклорист, етнограф, перекладач, 
критик, редактор, видавець.

1918  — Радянська Росія пере-
йшла на григоріанський календар (1 
лютого за юліанським календарем). 

1956  — у Москві відкрився XX 
з’їзд КПРС, відомий засудженням 
культу особи Сталіна. 

15 лютого 
1564 — народився Галілео Галілей, 

визначний італійський учений, астро-
ном, механік, філософ, математик.

1947  — спеціальною постано-
вою уряду в СРСР заборонено шлюби 
між радянськими громадянами й іно-
земцями.

1989  — завершено виведення  
радянських військ із території Афга-
ністану (почато 15 травня 1988 р.). Кі-
нець афганської війни СРСР. 

2005  — у США створений сайт 
YouTube, який згодом став найпопу-
лярнішим сервісом для вільного роз-
міщення й перегляду відео.

16 лютого 
1813 — на-

родився Семен 
Гулак-Артемов-
ський, україн-
ський компози-
тор, співак, автор 
першої україн-
ської опери «За-
порожець за Ду-
наєм».

1918  — За-
конодавча рада 
проголосила са-

мостійну Кубанську Народну Респу-
бліку зі столицею в Катеринодарі. 

Ч е р е з 
кілька днів  
нарада членів 
ради ухвали-
ла резолюцію 
про прилучен-
ня Кубані на 
ф е д е р а т и в -
них умовах до 
України, але 
ця ідея не ре-
а л і з у в а л а -
ся. Загалом 
КНР як укра-
їнське козаць-
ке державне 

утворення на Кубані проіснувала рік і 
дев’ять місяців  —  до березня 1920 р., 
мала власну Конституцію і символіку.

17 лютого 
1892 — народився Йосип (Йосиф) 

Сліпий, видатний український релі-
гійний, громадський і науковий діяч, 
верховний архієпископ Львівський, 
митрополит Галицький, предстоятель 
Української греко-католицької церкви 
в 1944 – 1984 рр., кардинал.

18 лютого 
1856  — наро-

дилася Софія Русо-
ва (уроджена Лінд-
форс), українська 
громадська діячка і 
педагог.

1900  — народи-
лася Оксана Петру-
сенко, українська 
оперна співачка.

Календар 
Чернігівщини
8 лютого 1872 р. на Чернігівщи-

ні народився Федір Колодій, генерал-
хорунжий Армії УНР. 

8 лютого 1894 р. у м. Чернігові 
народився Аркадій Валійський, гене-
рал-хорунжий Армії УНР.  

14 лютого 1893 р. у  м. Ніжині  
народився Микола Росіневич, підпол-
ковник Армії УНР.

Підготував Олександр ЯСЕНЧУК

ЛЮТИЙ
6 — прп. Ксенії Римлянки.
7 — св. Григорія Богослова, архієп. Константинопольсько-
го. Священномученика Володимира, митрополита 

Київського.
8 — прпп. Ксенофонта, Марії і синів їхніх Аркадія та Іоанна.
9 — неділя про митаря і фарисея. Перенесення мощей 

святителя Іоанна Златоуста.
10 — прп. Єфрема Сиріна.
11 — перенесення мощей сщмч. Ігнатія Богоносця.
12 — собор Вселенських учителів і святителів: Василія 

Великого, Григорія Богослова, Іоанна Златоуста.
13 — безсрр. мчч. Кіра і Іоанна. Свт. Микити, затворника 
Печерського, єп. Новгородського.
14 — передсвяткування Стрітення Господнього 

і мч. Трифона.
15 — Стрітення Господнє.
16 — неділя про блудного сина. Правв. Симеона 

Богоприємця й Анни пророчиці.
17 — прп. Ісидора Пелусиотського.
18 — свт. Феодосія, архієп. Чернігівського. Мц. Агафії.
19 — прп. Вукола, єп. Смирнського.

Легендарні незнайдені 
скарби України
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Софія Русова
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Цікаве про письменників
Антон ЧЕХОВ 
(1860 – 1904)

Приємна людина
— Вам, Антоне Павловичу, подо-

бається НН?
— Так, дуже. Приємна людина, 

— погоджується Чехов. — Усе знає. 
Читає багато. У мене три книги зачи-
тав. Неуважний він, сьогодні скаже 
вам, що ви чудова людина, а завтра 
розповість кому-небудь, що ви в чо-
ловіка вашої полюбовниці шовко-
ві шкарпетки вкрали, чорні, в синю 
смужку.

Становище зобов’язує
Один московський поет запитав 

Чехова, який щойно одержав Пуш-
кінську премію:

— Що поробляєте, Антоне Пав-
ловичу?

— Та ось учуся говорити гене-
ральським басом.

Жінка і коханка
Чехов писав Суворіну 11 верес-

ня 1888 року:
«Ви радите мені не ганятися за 

двома зайцями й не думати про за-
няття медициною. Я не знаю, чому 
не можна ганятися за двома зайця-
ми. Я почуваюся більш бадьорим і 
задоволеним, коли знаю, що в мене 
два діла, а не одне. Медицина — моя 
законна жінка, а література — ко-
ханка. Коли набридне одна, ночую 
в іншої. Це хоч і непорядно, проте 
не так нудно, до того ж від мого ві-
роломства обидві зовсім нічого не 
втрачають».

Герхард ГАУПТМАН 
(1862 – 1946)

Добре бути відомим
Гауптман, перебуваючи у Вене-

ції, зайшов до антикварного мага-
зину.

— Скільки коштує цей глек? — 
запитав хазяїна.

— Шість тисяч лір, — відповів 
той. — Але для вас, високошанов-
ний маестро, ми готові продати цей 
глек за чотири тисячі. Тільки тому, 
що це ви.

Розчулений Гауптман заплатив 
гроші й подумав: «А все ж непогано 
бути відомим».

— Куди вам доставити глек? — 
запитав антиквар.

— До готелю «Національ».
— А кому?

Максим ГОРЬКИЙ 
(1868 – 1936)

Перейменування міста
У жовтні 1932 року Нижній Нов-

город було перейменовано на місто 
Горький. У листі з Сорренто письмен-
ник повідомляв: «Сьогодні вперше 
написав на конверті замість Н. Нов-
город — Горький. Це дуже незручно і 
неприємно».

Ернест ХЕМІНГУЕЙ 
(1899 – 1961)

Можна не боятися
Якось Ернеста Хемінгуея, відо-

мого американського письменника, 
котрий щойно повернувся з Африки, 
запитали:

— Чи правда, що левів можна не 
боятися, коли ходити з ліхтарем? 

— Це залежить від швидкості 
ходи, — відповів письменник.

Читаючи про себе некрологи
1954 року під час полювання в 

Африці Хемінгуея спіткали дві авіа-
ційні катастрофи підряд протягом 
доби, з яких він вийшов неушко-
дженим хіба що дивом. Саме тоді по 
всьому світу поширилися чутки про 
раптову смерть письменника. Най-
улюбленішою розвагою Хемінгуея 
під час одужання стало читання опу-
блікованих у пресі некрологів і спо-
гадів про зустріч із ним.

Микола Павлович Клочко на-
родився 1934 року в селі (нині се-
лище міського типу) Парафіївці Іч-
нянського району. Закінчив 8 кла-
сів місцевої школи, потім рік на-
вчався в Київському гірничому 

технікумі, звідки на початку 1953 
року був засуджений за політичні 
переконання на 25 років до конц-
таборів ГУЛАГу. 

Після ХХ з’їзду КПРС, коли було 
розвінчано культ особи Сталіна, 
потрапив під амністію (1956 р.) і 
повернувся до рідного села. Закін-
чивши екстерном середню школу, 
поїхав до м. Донецька, де два роки 
працював робітником «Донбаска-
налбуду». 

Любов до рідної мови й літера-
тури привела М. Клочка на філфак 
Київського університету, який він 
успішно закінчив 1965 року. 

Спочатку Микола Павлович 
працював журналістом у носівській 
районній газеті «Під прапором ко-
мунізму», через деякий час — у Ки-
єві в редакціях газет «Друг чита-
ча», «Молодь України» та інших. Дру-

кував свої твори тут, а також в ін-
ших виданнях: у газеті «Літературна 
Україна», журналах «Дніпро», «Віт-
чизна». Учителював, передаючи ді-
тям свою любов до рідного слова. І 
в часи хрущовської відлиги, і в пе-
ріод так званого «застою» не горів 
бажанням прославляти Комуніс-
тичну партію, не відзначався лояль-
ністю до державної політики, а тому 
творів талановитого автора понад 
двадцять років ніде не друкували. 

По-справжньому його творчість 
знайшла свого читача тільки в часи 
незалежної України. Перші збірки 
— «Афоризми» і «Роза вітрів» — по-
бачили світ 2004 року, наступного 
2005-го була видана збірка опові-
дань «Вишнева вежа» та книга по-
езій «Настрої». Цей творчий здобу-
ток виявився настільки вагомим, 
що Миколу Павловича 2005 року 

прийняла до своїх лав Національна 
спілка письменників України. Від-
тоді М. Клочко майже щороку радує 
своїх читачів новими збірками.

2006 року надрукував книж-
ку «Афоризми-2», 2007-го — збір-
ку поезій «Будні», 2009-го — «Роз-
мисли». Микола Павлович щедро 
ділиться з читачем своїм життєвим 
досвідом. 

Лауреат премій ім. С. Василь-
ченка (2006 р.) та ім. В. Чумака 
(2008 р.). 2009 року удостоєний об-
ласної літературної премії ім. М. Ко-
цюбинського в номінації «проза».

* * *
Нещодавно громадськість Іч-

нянщини й області відзначила 
80-річчя цікавого й талановитого 
письменника. Щиро вітаємо Ми-
колу Клочка з ювілеєм і друкуємо 
оповідання ювіляра. 

Зал заводського палацу куль-
тури був розігрітий. Центр енергії 
— трибуна, на яку один за одним 
вибиралися по східцях угодовані 
дяді й читали промови, клялися у 
вірності партії і в солідарності з на-
родами Африки й Азії. Хтось  сто-
ронній подумав би, що триває зма-
гання. Головний режисер був за-
доволений розсадженням людей 
за оновленою схемою, а головний 
цензор не вловив істотних відхи-
лень у вимові слів і звуків. Отже, 
репетиції на місцях провели непо-
гано. 

Але збори, як завжди, прохо-
дили довго й монотонно. Притом-
лені робітники втрачали дисциплі-
ну і крутили головами на всі боки. 
Пильнувачі порядку занепокоєно 
зиркали на своїх підопічних. Дехто 
дрімав, навіть у президії.

Підіймались на трибуну останні 
активісти клястися у вірності й со-
лідарності. Читали з папірців, напи-
саних або перевірених у парткомі. 
Члени творчого колективу виробни-
чої вистави вже раділи успіху. І тут 
на тобі — надзвичайна подія.

Головуючий, як звично робить-
ся, звернувся до залу зі словами: 
«Хто ще хоче виступити?» У запасі 
було троє. Мав вийти перший, але 
чи то закуняв, чи заґавився...

Аж раптом у ряду, неподалік від 
президії, встав чоловік середнього 
віку і попросив слова. На сцені всі 
пожвавилися. Він не був ні в якому 
списку і не міг мати тексту.

У центрі президії сколихнувся 
застій. Головуючий встав на весь 

високий зріст, обдивився зал, що 
теж ніби ожив і чекав незвичного 
виступу, й урешті дав дозвіл. Смі-
ливця по дорозі до трибуни підба-
дьорило кілька коротких оплесків у 
залі. Молоді хлопці метнули очима 
по публіці, а потім прилипли погля-
дами до самозванця на виступ.

На сцені відчувався стан підви-
щеної тривоги. Звідти з-під нахму-
рених брів на сміливця метали сер-
диті позирки.

Чоловік діловито піднявся на 
трибуну і без жодного папірця по-
чав: 

 — Я коротко. У моїй бригаді 
є хороший ливарник Пашко. Він з 
жінкою і двома дітьми вже сімнад-
цять років живе в гуртожитку. Дай-
те йому квартиру. У мене все.

Бригадир зійшов із трибуни, ні 
на кого не дивлячись, а коли повер-
нув у прохід до свого ряду, підняв 
голову. На нього зверху дивилось 
чимало добрих очей. 

На сцені зчинилося тихе 
сум’яття. Хтось виходив, хтось за-
ходив. Розмовляли дуже тихо. До 
очей підносили наручні годинники. 
Час заводських зборів добіг  кінця, 
але ніхто не давав команди розхо-
дитися.

Аж ось до бригадира ливарни-

ків підійшов начебто знайомий чо-
ловік: «Василю Демидовичу, у дворі 
вас чекає жінка. Пішли».

І дійсно, в напівсутінках стоя-
ла молода жінка і, сказавши приєм-
ним голосом «А ми вас ждьом», пове-
ла до «Жигулів». Водій відчинив задні 
дверцята. Жінка ввічливо запроси-
ла гостя, а потім сіла біля нього. При-
йшов якийсь чоловік з невдоволе-
ним обличчям, зиркнув на запроше-
ного гостя і сів поруч з водієм. 

Авто наче нехіть рушило і по-
котило в напрямі, не зрозумілому 
для гостя, який почав непокоїтися. 
Вождь із широкими бровами нічо-
го не міг придумати, як наслідувати 
вусатого, але більш підступно.

Довгенько катали Василя Де-
мидовича, наче політичного аре-
штанта, переважно по околицях 
міста, а потім направились до цен-
тру. Невзабарі наблизились до не-
відомої установи і стали. Хтось від-
чинив суцільні залізні ворота, тихо 
в’їхали «Жигулі». Чоловік, що сидів 
біля Демидовича, нечутно вислиз-
нув надвір, торкнувся його плеча і 
сказав тихо: «Пашлі».

Піднялись по східцях, поверну-
ли в довгий коридор і десь посере-
дині супровідник сказав:

— Ви єщо нє понялі висшего 

смисла совєтской демократіі.
— Права громадян записані в 

Конституції. А в чому той принцип?
— Вот сєйчас зайдьотє в кабі-

нєт і хорошенько подумаєтє.
Чоловік зупинився, клацнув 

шпінгалетом, відхилив двері й 
жестом показав заходити. Брига-
дир тицьнувся лобом об дерев’яну 
стінку і почув, як за ним замкну-
ли двері. Спершу остовпів, а по-
тім обернувся і побачив у дверях 
по дві дірки — вгорі й унизу. Хотів 
присісти і подивитися в нижні, але 
кабінет був такий «просторий», що 
можна стояти тільки за командою 
струнко.

Через кілька хвилин клацнув 
замок і двері прочинили.

 — Ну што? Понял? 
 — Ні, — покрутив головою бра-

нець. 
 — Подумайтє.
 — Виходу нема. Треба думати. 
Трохи пожили при Микиті. Тро-

хи. А тепер знов беруть розгін шку-
родери і кати. Усі брешуть, зверху і 
донизу. Хвалять себе і лають чужих. 

Бригадир, можливо, продо-
вжив би думки на вищому рів-
ні, як раптом заторготів метал, і 
з’явилося вже знайоме обличчя:

— Ну как? Понял? 
— Усе зрозумів!
— Атлічно! Вихадітє!
Двоє, видно, нижчих чином і 

званням провели Василя Демидо-
вича до інших дверей і випустили 
на вулицю.

Микола КЛОЧКО

Село Парафіївка славилося гористим рельє-
фом, великими ставками і цукровим заводом та 
ще двома базарами на тиждень: у четвер схо-
дився місцевий люд, а в неділю прибували та-
кож із далеких країв. У понеділок надобідньої 
пори по базарній площі сновигали хлопчаки — 
характерні особи, які вийшли з дитинства (воно 
в ті часи покидало нас рано) і не доросли до під-
літків. Тоді базар, особливо «людська» частина, 
мав вигляд, як після «льодового побоїща». На 
скрижанілій поверхні червоніли круги засмок-
таної крові, з порошинок синьки розширялися 
великі блакитні кола. Ми підбирали різні папір-
ці, щоб на них писати. Це було краще, ніж бере-
зова кора. 

Не раз доводилось чути: такого базару, як у 
нас, ніде немає. Він був не обгороджений, був 
такий тісний, що ходили впритиск. Із лотками на 
рівні грудей швидко моталися польські євреї. 
Вони носили дрібний крам для жінок і невпинно 
повторювали «шпількі, голкі», наче застерігаю-
чи, щоб не наткнувся повільний зівака. 

Зовсім інакше поводилися дебелі китайці. 
Кожний розкладав низенький стільчик, сідав 
на нього, потім розстилав перед собою килимок 
і викладав на нього товар — цяцьки для дітей. 
Особливо нам подобались різнобарвні віяла. 

Місцеві умілиці, молоді й гарні жінки, із цу-
крової маси виготовляли півників, коників та ін-
ших тваринок і пташок, розмальовували їх у всі-
лякі кольори і виносили продавати.

У неділю до нас приїжджали переповнені 
вантажівки з Гомеля і Чернігова, з Ніжина і При-
лук, навіть із Москви. Казали, що в нас на базарі 
можна купити все — від пістолета і до найважчої 
персональної зброї. Тоді вся торгова площа ви-

рувала різними голосами свійських тварин, бри-
нінням людської мови, рухом тіл. 

Мій настрій стискався від могутнього рику 
здоровенних кабанів і мовби розцвітав від різ-
кого іржання жеребців. Та мене не тягло туди, 
де продавали коней і корів, свиней і кіз та інших 
представників свійської фауни. 

Із усіх підходів до людського моря було два, 
де пообіч сиділи ще молоді чоловіки — інваліди 
Великої Вітчизняної, повз яких не можна бай-
дуже пройти. Перше, що кидалось у вічі, — це 
їхнє каліцтво. Особливо вражали ті, що не мали 
обох ніг. Їхні тіла прикріплялися до низеньких ві-
зочків, вони пересувалися, відштовхуючись па-
личками від землі.

Перед кожним інвалідом лежав якийсь голо-
вний убір, куди кидали хто кілька монет, хто пи-
ріжок або домашній пряник, хто кусень ковбаси 
або сала. За гроші чоловіки купляли у старих са-
могонниць сивуху і тут же пили й закушували, аж 
поки не набиралися вщерть. Потім відпочивали 
в різних позах. 

Але основне і не зовсім безпечне дійство 
наставало, як розходилися люди. Тоді інвалі-
ди невідомо з яких причин влаштовували ма-
сові своє рідні турніри. Воювали люто, до вели-
кої крові. У хід ішли костури — дерев’яні колод-
ки, що заміняли протези. А ми, хлопчаки, криком 
давали поради, чим і по чому бити. Наші репліки 
іноді звучали дошкульно а то й образливо. У та-
кий момент і над кимось із нас розкручувалася 
милиця або інший замашний предмет. Тому кож-

ний «радник» мусив пильнувати, так би мовити, і 
землю, і небо. З нашого  боку це була забава, а 
з їхнього, мабуть, ідеологічна війна, яка скрізь 
була на слуху.

Коли хтось із нашої братії стомлювався, 
ішов під церковну огорожу відпочити та й по-
вчитися майстерності у своїх товаришів. Якось 
і я притомився давати напуття і побрів до ого-
рожі поновити сили. Приземлився під кущем бу-
зини чи акації, аби зручно спостерігати баталії. 
Раптом почув схлип — я повернув голову і по-
бачив молодого, років під тридцять. чоловіка, з 
повним обличчям, як у всіх його побратимів, але 
закривавленим. На відміну від інших гастроле-
рів, лице мого сусіда було інтелігентним і про-
світленим. Мене шокувало інше: досі я не ба-
чив дорослого чоловіка, який би плакав. Видно, 
його побили нізащо. Я відчув до нього співчут-
тя. Раніше бувало мені жаль тільки молодих жі-
нок і дівчат. 

Я встав і побрів у церковний двір, через пів-
нічні ворота вийшов до школи і повз довгі брат-
ські могили попрямував до путівця, що вів від 
дороги до кладовища. Додому йти не хотілося. 
Я вийшов на дорогу і поплентався на некоше-
ні луги. Там од верб лежали довгі тіні, а в пові-
трі весело літали пташки. Від душі трохи одлягло, 
гнітюче враження перейшло в роздуми. Це було 
думання самими почуттями, коли не знаходиш 
слів... 

Після того випадку я перестав ходити на такі 
розваги. Навіть спомин про мою участь у тому 
дійстві викликав глибокий сором. Я боявся хо-
дити на базар. Та скоро й ті нещасні перестали в 
нас бувати. Казали, що таких виловили і відпра-
вили до спеціальних таборів.

Микола КЛОЧКО — 
поет, прозаїк з Ічнянщини

Базар

Пролетарська 
солідарність
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Несподівані 
думки
 Могутність людства 

— в предках. (В’ячеслав 
Сергєєчев).

 Чесно брешуть тіль-
ки казки. (В’ячеслав Сергє-
єчев).

 У приготуваннях до 
кращого життя минають 
кращі дні й роки. (Хомуцій).

 Поки не знайдеш 
свого місця в житті, займа-
єш чуже. (Володимир Чер-
ніцин).

 Рішення приходить 
тоді, коли його починаєш 
шукати. (Терентiй Травник).

Було колись...
Джоакіно Россіні 
(1792 – 1868)

Дотепна відповідь
Композитор був при-

сутній на виставі опери Мо-
царта «Дон-Жуан», де одну з 
головних партій виконував 
тенор Рубіні. Поруч із Рос-
сіні сидів якийсь молодик, 
що вголос підспівував ар-
тистам, заважав своїм су-
сідам слухати оперу.

Нарешті Россіні не ви-
тримав і вголос сказав:

— Яка ж тварюка!
— Це ви на мою адре-

су? — запитав молодик.
— Ні, це я на адресу 

телепня Рубіні, який пере-
шкоджає нам слухати вас.

Генріх Гейне 
(1797 – 1856)

По-данськи
Перебуваючи в Пари-

жі, данський письменник 
Оеленшлегер у присутнос-
ті Гейне прочитав свою 
останню трагедію. Читав 
данець  німецькою мовою, 
яку немилосердно калічив.

Після прочитання твору 
Гейне сказав: «Я й не знав, що 
так добре розумію данську».

Куточок 
гумору

— Моя дружина ощад-
лива! На іменинах, коли їй 
стукнуло 40, встромила у 
святковий торт усього 26 
свічок. 

* * *
Зустрілися дві подруги: 
— Як ти схудла! — ви-

гукнула одна. 
— Чоловік мене зра-

джує, я так страждаю, так 
страждаю! 

— Так розлучися з ним. 
— Не можу. Мені по-

трібно скинути ще три кіло-
грами. 

* * *
Після весілля на моло-

ду жінку іноді чекає немало 
розчарувань. Виявляється, 
коханий тричі на день хоче 
їсти! 

* * *
До пивної заходить від-

відувач і, показуючи на 
п’яного, що лежить у кутку, 
каже: «Мені, будь ласка, те 
ж саме». 

* * *
Приходить англійський 

лорд додому. Йому відчиняє 
дворецький і каже: 

— Ну що, старий хрін, 
знову пиячив і швендяв по 
дівках? 

— Ні, Джоне. Ходив ку-
пувати слуховий апарат. 
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У світі цікавого

 Для просушування хутра, що має завитки (каракуль), 
замість щітки треба користуватися полотнинкою.

 Чистити хутряні речі за допомогою пилососа не реко-
мендується.

 Світле хутро добре чистити картопляним борошном, 
сухим або розведеним бензином.

 Щоб біле хутро не жовкло, його протирають розчином 
перекису водню (столова ложка перекису на літр води). Дуже 
пожовкле хутро чистять міцнішим розчином, але тільки звер-
ху, щоб не пошкодити шкіру.

 «Затерті» місця на комірі чи манжетах шкіряних речей 
протирайте ганчіркою, змоченою у гліцерині.

 Якщо шкіряну річ протерти свіжою апельсиновою шкір-
кою, вона блищатиме, мов нова.

 Зморщені жорсткі шкіряні рукавиці, пальто або куртку 
протріть чистою ганчіркою, змоченою у рициновій олії. Через 
кілька годин вони знову стануть блискучими й еластичними.

 Щоб відновити шкіряну сумочку, слід обережно поми-
ти її теплою водою, до якої додано трохи нашатирного спирту. 
Потім просушити і протерти ганчіркою, змоченою лопуховою 
олією.

 Сумочки, плетені зі світлої соломки, через деякий час 
жовтіють або набувають бруднувато-сірого відтінку. Освіжити 
сумочку можна, помивши її солоною водою.

 Срібні обручки, брошки, ланцюжки чистять сухою шер-
стяною ганчіркою або ж м’якою щіткою, змоченою теплою во-
дою. Можна використовувати і зубний порошок.

 Золота обручка або сережки будуть блищати сильніше, 
якщо потримати їх у підсоленій воді.

 Не дуже забруднені килими рекомендується вибити 
(завжди з вивороту), потім ретельно почистити з лицьового 
боку волосяною щіткою. Робити це краще надворі, на пере-
кладині, а якщо її нема — на широкій лаві.

 У приміщенні можна чистити килими кислою капустою, 
картопляним соком або змоченою бензином тирсою. Перед 
чищенням килим обов’язково треба вибити.

 Узимку килими, як і доріжки, чистять снігом. Для того, 
щоб освіжити фарби килима, лицьовий бік протирають водою 
з оцтом або нашатирним спиртом (столова ложка оцту або дві 
чайні ложки нашатирного спирту на літр води).

Корисні порадиКорисні поради

 Більше 90% рухів людини визначається несвідомими 
рефлексами.
 Нервовий імпульс з мозку рухається зі швидкістю 274 

км на годину.
 Пара ніг має 50000 потових залоз.
 Зубна емаль — найтвердіша тканина, вироблена орга-

нізмом людини.
 У курців зморшок на обличчі в 10 разів більше, ніж у тих, 

хто не курить.
 Повний сечовий міхур за розміром — як бейсбольний 

м’яч.
 У новонароджених дітей кісток більше (300), ніж у дорос-

лих (206). Пізніше вони зростаються.
 У людському тілі — близько 650 м’язів.
 У жінок більше смакових рецепторів, ніж у чоловіків.
 Найбільш активні м’язи знаходяться в оці.

  Не всі смакові рецептори розташовані на язику, 10% з 
них — на внутрішньому боці щоки.

На телеканалі «1+1», який, схоже, спеціалізу-
ється на показі серіалів Туреччини, історичних і 
сучасних, завершився показ романтичного сері-
алу «Корольок — пташка співоча». Це вже не пер-
ша екранізація відомого роману класика турець-
кої літератури Решата Нурі Гюнтекіна, написано-
го ще у 1920-ті роки. Але цього разу творці філь-
му додали до сюжету нові лінії, яких нема в книзі, 
от і вийшов серіал на 36 серій. Утім, перегляда-
ється він, як і попередні серіали, доволі цікаво. 

Лише по завершенні роботи і презентацій 
фільму виконавці головних ролей Кямрана і Фе-
ріде, одні з найкрасивіших турецьких акторів — 
30-річний Бурак Озчивіт і 29-річна Фахріє Ев-
джен, які тривалий час приховували свої стосун-
ки, привселюдно підтвердили, що вони разом.

Недавно вони презентували в Берліні новий 
художній фільм про кохання «Ask Sana Benzer», де 
знову знялися у головних ролях. Фахріє розпові-
ла, що пропозиція разом знятися у новому філь-
мі надійшла від Озчивіта ще під час зйомок се-
ріалу. А в новому фільмі Бурак уже виступив і як 
продюсер та режисер. «Бурак сказав, що в ньо-
го є чудова історія кохання про моряка і продав-
чиню морозива і що він хоче зняти фільм. А я із 
задоволенням погодилася», — сказала актриса. 

Часто, коли ми говоримо, супроводжуємо сло-
ва жестикуляцією. Але жести у різних країнах 
сприймаються по-різному. В Японії «нуль», утво-
рений вказівним і великим пальцем, означає гро-
ші, а в багатьох інших країнах, у тому числі США, 
говорить, що все чудово, нормально або просто 
«окей». У Португалії цей знак сприймається як 
непристойний. У Голландії крутити пальцем біля 
скроні, маючи на увазі якусь дурість, означає, що 
хтось сказав щось дуже дотепне. У німців, францу-
зів, італійців, американців малювання вказівним 
пальцем спіралі біля голови має на увазі: «Боже-
вільна ідея...». У Німеччині, Франції чи Італії, щоб 
висловити якусь дурість, стукають себе по голові. 
Німці, водячи по лобі відкритою долонею, мають 
на увазі німий вигук: «Та ти з глузду з’їхав!» В Іспа-
нії чи Англії таким чином виявляють задоволення 
самим собою.

Перебуваючи в Голландії, можете пишатися 
собою, якщо голландець при спілкуванні з вами 
стане стукати себе по лобі, витягаючи при цьому 
вказівний палець угору: значить, він гідно оцінив 
ваш розум. Але, якщо палець укаже вбік, це озна-
чатиме, що у співрозмовника «мізки набакир». 
Німці, захоплюючись чиїмись ідеями, часто підні-
мають брови вгору. Водночас в Англії такий жест 
означає вираз скептицизму.

Щоб оцінити верх витонченості й вишуканості, 
французи з’єднують кінчики трьох пальців і підно-
сять до губ, при цьому високо піднімають підборід-
дя і посилають повітряний поцілунок.

Потирання основи носа вказівним пальцем у 
Росії означає, що людина перебуває в задумі, тоді 
як у Франції це попередження: «Тут щось не так, 
слід насторожитися!» Такий жест близький за зна-
ченням італійському варіанту постукування паль-
цем по носі: «Тут небезпечно, бережися!» і англій-
ському: «Таємність і конспірація». У Голландії цей 
жест має зовсім інше значення: «Хто з нас п’яний? 
Ти чи я?»

В Італії, США та Фінляндії багато значень має 
рух пальцем у різні боки. Це може означати загро-
зу, легкий осуд або заклик прислухатися до того, 
що сказано. Французи і голландці таким жестом 
показують відмову. Якщо ж вони починають води-
ти вказівним пальцем з боку в бік біля голови, цим 
супроводжують догану.

Жителі Європи, говорячи про себе, показують 
собі на груди, а японці — на ніс.

У болгар кивок голови вгору-вниз означає 
«ні», а погойдування вліво-вправо — «так».

Якщо ви побачите двох або більше людей, що 
жваво і голосно розмовляють у транспорті, кіно-
залах, на концертах, ескалаторах, знайте, це — 
наші співвітчизники. У Європі ніхто не стане роз-
мовляти в таких умовах, навіть зі знайомими. 
Крім того, там непристойно дивитися впритул на 
співрозмовника, а правила хорошого тону вима-
гають відсутності будь-яких емоцій, і щоб був не-
упереджений вираз обличчя. Узагалі, чим тісніша 
навколо вас ситуація, тим стриманіші повинні 
бути ваші дії. 

При спілкуванні з іноземцями у них удома 
важливе значення має ставлення до тварин. У 
більшій частині Європи і в США люблять  собак, 
кішок. У англійців і американців до цього спис-

ку додають коней. У французів собака — одна з 
найбільш улюблених свійських тварин, з ним на-
віть можна вільно пройти в ресторан. У Данії, Іта-
лії, Фінляндії, Німеччині собака вважається чле-
ном сім’ї, і там не буде вважатися поганим то-
ном, якщо ви запитаєте про самопочуття собаки. 
Дуже ніжні почуття виявляють до тварин іспан-
ці. А в Єгипті тварин не люблять і не вважають їх 
живими істотами, тому там собак і кішок удома 
не тримають.

Якщо за кордоном вас запросять у гості, ви-
никне питання, які подарунки можна вручити но-
вим знайомим під час першого візиту. Добрими 
подарунками практично скрізь вважаються кві-
ти і вино. Для жителів Греції — пляшка імпортно-
го вина. У Єгипті і Бразилії прекрасні гостинці — 
фрукти з цукерками. В Англії сміливо можна пода-
рувати художній виріб зі скла, а в Ізраїлі відмінний 
подарунок — хороша книга. У країнах Північної 
Європи, де тютюн і алкоголь коштують недешево, 
можна подарувати і те, й інше. У італійців не при-
йнято дарувати квіти. 

Щоб не потрапити в незручну ситуацію із кві-
тами, варто запам’ятати деякі нюанси: черво-
ні квіти (насамперед троянди) дарують людям, з 
якими хочуть завести близькі стосунки, що вка-
зує на «серйозні наміри». У Туреччині і Таїланді 
цінують гарні композиції. У Німеччині, як і в нас, 
дарують непарну кількість квітів, а в Норвегії — 
парну. У Бельгії і Франції не варто дарувати хри-
зантем або гвоздик. Вони вважаються квітами 
для похорону. 

У гостях треба правильно вибрати місце за 
столом. У Норвегії ваше місце — праворуч від гос-
подині, в Австрії, Іспанії чи Фінляндії —  праворуч 
від господаря, а в Ізраїлі, Німеччині або Греції міс-
це визначається на розсуд господаря, в Таїланді 
ваше місце — обличчям до входу, в Болгарії мож-
на вибрати місце, яке вам сподобалося...

Австрійці не люблять, коли їх називають нім-
цями: хоча в цих націй спільна мова, але історія і 
звичаї сильно відрізняються. У Німеччині не слід 
дарувати вино, якщо ви не знаєте смаку госпо-
даря. Поки не почали пити каву, слід утримати-
ся від куріння. Не потрібно називати латиноа-
мериканцями бразильців: самі вони себе таки-
ми не вважають, до того ж їхня офіційна мова — 
португальська.

У Єгипті не можна говорити про тварин у жит-
ловому приміщенні. У цій країні не прийнято також 
цікавитися про здоров’я дружини в чоловіків, і не 
слід зачіпати тему релігії. Краща тема для бесіди 
— про дітей. 

В Іспанії не треба висловлювати своєї нега-
тивної або позитивної думки про кориду. Не ко-
жен іспанець любить кориду, тому краще уникати 
цієї теми. Не даруйте іспанцям чого-небудь з одягу 
— вони люблять вибирати все на свій смак. Італій-
цям не дарують свічників або шовку.

Якщо ви в Норвегії, критика на адресу ки-
тобійного промислу буде недоречна. Норвежці 
не люблять, коли їх плутають з данцями або зі 
шведами.

В ісламських країнах християнам не слід ходи-
ти до мечеті. 

«Корольок» закінчився — 
актори підтвердили давні стосунки 

Хочете подорожувати? 
Тоді варто знати і поважати звичаї інших народів


