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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.

Роковини

Минає рік від убивства людей 
у центрі столиці України.

Вічна пам’ять і слава Героям 
Небесної Сотні!

32-річний учитель 
із Дрогобича Олег 
Ушневич був убитий 
рік тому на Майдані. 
Його маленька дити-
на на все життя зо-
сталася без батька. І 
має жити в іншій Укра-
їні, ніж та, що була до 
Майдану. Інакше що 
ми за народ? Ми й так 
у вічному боргу перед 
цією дитиною.

11 – 12 лютого в столиці Білорусі май-
же добу тривали нелегкі переговори ліде-
рів чотирьох держав Європи, до речі, з чис-
ла найбільших за територією і населенням. 
Зустрілися президенти: Франції — Фран-
суа Олланд, України — Петро Порошенко, 
Росії — Володимир Путін, канцлер Німеч-
чини Ангела Меркель. Отже, дві найвпли-
вовіші держави Європи, плюс Україна як 
жертва сепаратистського заколоту і росій-
ської агресії. І Росія — в малозрозумілому 
статусі: не то посередник і миротворець, 
як Німеччина і Франція, не то учасник та 
організатор заколоту і війни на Донбасі, 
що очевидно для України (наш парламент 
недавно офіційно визнав Росію агресо-
ром), але постійно заперечується самою 
Росією і ніяк не визнається світом, у тому 
числі ООН, ЄС, ОБСЄ. Тема переговорів 
була одна: як завершити протистояння на 
Донбасі, яке дійшло до справжньої війни з 
численними жертвами і руйнаціями. 

Це була вже третя така зустріч у Мін-
ську: перша, 5 вересня торік, завершила-
ся підписанням Мінських угод, 20 вересня 
було підписано додатковий меморандум 
щодо їх виконання.

Мінські угоди, які передбачали припи-
нення війни і фактичне повернення всього 
Донбасу під юрисдикцію України, виконані 
не були. Війна тривала. 

Що ухвалено зараз? Підписано доку-
мент «Комплекс заходів з  виконання Мін-
ських угод». Як і торік, його підписали упо-
вноважені керівниками держави пред-
ставник України — екс-президент Леонід 
Кучма, Росії — посол цієї держави в Укра-
їні Михайло Зурабов, а також представ-
ник ОБСЄ (Організації з безпеки і співро-
бітництва в Європі), яка пробує примирити 
сторони конфлікту на Донбасі і моніторить 
там ситуацію. Водночас глави чотирьох 
держав підписали Меморандум про гаран-
тії виконання цього «Комплексу…», тобто 
взяли на себе серйозні зобов’язання. 

Суттєво, що в Мінську не було скасо-
вано Мінських угод від 5 вересня чи за-
мінено новими, а підтверджено чинність і 
ще раз наголошено на необхідності їх ви-

конання. Скасування добивалися сепара-
тисти за підтримки Росії, але тут Україна 
наполягла саме на такому варіанті. 

Мінські угоди щодо Донбасу, про які 
багато балакають і мало їх читають, наша 
газета повністю надрукувала в позамину-
лому номері. Як і Меморандум від 20 ве-
ресня. Коротко їх суть така. Повністю при-
пиняються бойові дії. Україна відновлює 
контроль над окупованою сепаратиста-
ми частиною Донбасу шляхом проведен-
ня тут місцевих виборів згідно з ухвале-
ним парламентом Законом «Про тимчасо-
вий порядок місцевого самоврядування в 
окремих районах Донецької і Луганської 
областей». Цей закон надавав особливі й 
великі повноваження новообраній місце-
вій владі Донецької і Луганської областей. 

Мінські угоди виконані не були з вини 
сепаратистів і Росії, які продовжили війну. 
Замість проведення згідно зі згаданим за-
коном і за українським законодавством 
місцевих виборів 7 грудня, сепаратисти 
провели власні «вибори» ще 2 листопа-
да, прагнучи узаконити свою владу, після 
чого інших виборів на Донбасі провести 
не вдалося. 

Що дав новий Мінськ? Насамперед 
припинення війни. Хоч обстріли і прово-
кації з боку сепаратистів тривали й після 
настання 15 лютого, моменту припинення 
вогню. Але жахлива війна поки що припи-
нилася. 

Тепер ключовий момент: що буде з 
Донбасом, і яким буде Донбас? Саме це 
мало стати результатом Мінських домов-
леностей.

Детальний аналіз читайте в цьому но-
мері на 5 сторінці. Якщо коротко, то сепа-
ратисти за підтримки Росії погодилися на 
припинення війни, лише виторгувавши в 
Мінську величезні поступки від Україн-
ської держави, більші, ніж декларували, 
починаючи заколот. Скажімо ще пряміше: 
мова про фактичне відокремлення Донба-
су від України. До речі, не зовсім зрозумі-
ло, чи всього, тобто повністю Донецької і 
Луганської областей, чи десь третини Дон-
басу, нині підконтрольного сепаратистам.

Закон «Про тимчасовий порядок…» 
стосується лише цих останніх терито-
рій. Але невже Донбас буде розділений 
на нормальну і «федеративну» частини? 
Мова вже навіть не про федералізацію, 
про яку торочили сепаратисти, починаю-
чи заколот. Уже навіть не про автономію, 
що більше, ніж федералізація. Мова, в 
кращому разі, про конфедерацію — тоб-
то об’єднання двох держав в одній, Укра-
їни і Донбасу. А в крайніх судженнях де-
яких аналітиків йдеться взагалі про неза-
лежність Донбасу. Тобто де-юре Донбас 
— частина України, де-факто — його само-
стійність, нехай і ніким не визнана. Нове 
Придністров’я, яке вже понад 20 років 
фактично є незалежним, хоча ніким не ви-
знаним, юридично, у світовому правовому 
полі залишаючись частиною Молдови.

Цинічно відверто оцінили новій Мінськ 
самі сепаратисти. 

У Мінській угоді не зафіксовано будь-
якої політичної залежності «ДНР» і «ЛНР» 
від України, заявив так званий спікер На-
родної ради «ДНР» Андрій Пургін. Цитата: 
«У Мінських угодах розписані питання вза-
ємовідносин, співпраці з Україною, але це 
не говорить про те, що в політичному пла-
ні ми будемо частиною України. Наскіль-
ки я бачу, в меморандумі не зафіксова-
но будь-якої політичної залежності «ДНР» 
і «ЛНР» від України».

Це пересмикування, бо в Мінську вза-
галі офіційно не фігурували «ДНР» і «ЛНР», 
самопроголошені і ніким не визнані, на-
віть їх російськими хазяями. Але симпто-
матично, що саме відверто говорять за 
вказівкою хазяїв їхні холопи. Подібне за-
явив і ватажок ДНР Олександр Захарчен-
ко, з гордістю зазначивши, що вони зму-
шують Українську державу до трансфор-
мації, в сенсі федералізації. 

Дійсно, умовою виконання Мінських 
угод і припинення війни визначено, що Укра-
їна швидкими темпами внесе зміни до Кон-
ституції, передбачивши децентралізацію, 
фактично — федералізацію. Та й без змін до 
Конституції, за згаданим уже законом 
сепаратисти отримують навіть біль-
ше, ніж федералізацію.

Мінськ: чи втрачаємо ми Донбас, Мінськ: чи втрачаємо ми Донбас, 
і чи здала Європа Україну?



№49   19 лютого 2015 року№49   19 лютого 2015 року2

Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Комунальні борги
У 2014 р. жителі Чернігівщини сплатили за житлово-кому-

нальні послуги 763,1 млн грн, що становить 94,2% нарахованих 
сум. 

На кінець минулого року населення області заборгувало 
163,7 млн грн за житлово-комунальні послуги. 

За рік борг збільшився на третину. Найбільшу його частку 
становила заборгованість за централізоване опалення і гаряче 
водопостачання — 46,1%. 

Не сплачували за цей вид послуг упродовж 3 місяців і більше 
50,5% власників особових рахунків. Боржниками за газопоста-
чання протягом трьох і більше місяців були 19,5% користувачів, 
за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій — 
12,6%, за централізоване водопостачання та водовідведення 
— 10,3%, за вивезення побутових відходів — 9,7%. За електро-
енергію населення не сплатило 9,8 млн грн.   

Борги із зарплати
Станом на 1 лютого заборгованість із заробітної плати по 

області склала 101,1 млн грн. Основна причина в тому, що освіт-
ня і медична субвенції з держбюджету в сумі 59,5 млн грн надій-
шли 30.01.2015 р. і не могли бути розподілені і спрямовані на 
оплату праці. У січні в бюджетах районів і міст обласного зна-
чення на здійснення зазначених виплат направлено 76,5% усіх 
видатків, на захищені статті — 93,0%.

Заборгованість буде погашатися по мірі надходження влас-
них доходів, базової дотації, а також освітньої та медичної суб-
венцій із державного бюджету місцевим бюджетам.

Коли ж добудують 
школу в Машевому? 
Цим питанням цікавився під час робочої поїздки по Семенів-

ському району голова обласної ради Микола Звєрєв. Уже біль-
ше десятка років мешканців села Машеве «годують» обіцянками 
про введення в дію двоповерхової школи. Для завершення «дов-
гобуду» залишилося провести лише внутрішні роботи, адже дах 
і вікна за європейськими стандартами будівля вже має. Чому 
двері нової школи досі не відчинилися перед майже сотнею міс-
цевих учнів? 

Микола Звєрєв направив звернення прокуратурі області та 
департаменту інвестиційного розвитку і капітального будівни-
цтва обласної держадміністрації. Прокуратура має перевірити 
роботу будівельних організацій, що займалися спорудженням 
школи, та з’ясувати причини його незавершення. Департамент 
повинен надати інформацію про обсяги коштів, які були вже ви-
трачені на будівельні роботи, та підготувати розрахунки вартості 
завершення школи.

Прикордонники затримали 
«бестселери» антиукраїнської 
спрямованості
У міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполу-

чення «Сеньківка» в ході огляду вантажного автомобіля «DAF» під 
керуванням громадянина Молдови, що рухався транзитом із Ро-
сії до Республіки Молдова, чернігівські прикордонники виявили  
літературу антидержавного змісту.

Останні російські художні витвори, а саме «Кровь Донбасса», 
«Киевская хунта», «Крымский ковчег», «Когда НАТО начнёт бом-
бить Россию», «Блицкриг против Путина», «100 попыток Запада 
ликвидировать Российскую государственность» та інші, свідчать 
про повну відсутність спроможності авторів об’єктивно оціню-
вати, що відбувається в Україні.

Викривленість дійсності в цих книжках може тільки жахати 
читача. Натомість у так званих художніх витворах не можна зна-
йти відповіді на запитання: чому окупаційні російські війська, 
що знаходяться на Донбасі, методично знищують місцеве насе-
лення і  всю інфраструктуру?

Уся література була призначена для розповсюдження на те-
риторії України і Молдови. Автомобіль з вантажем переданий 
правоохоронним органам для прийняття правового рішення. 

Земля — «за так»?
Буде стягнуто 70 тисяч гривень із власника земельної ділян-

ки, який її придбав у громади селища, та не розплатився повніс-
тю.

Прокурор Козелецького району відреагував на бездіяль-
ність посадовців району, які, всупереч вимогам закону, не за-
безпечили  своєчасного надходження до місцевого бюджету 
майже 70 тис. грн від продажу землі.

За рішенням Козелецької селищної ради у 2013 році приват-
ній особі продано дві земельні ділянки під її об’єктами нерухо-
мості — загальною площею 0,46 га і вартістю майже 100 тис. 
грн. 

Однак у передбачений договором строк, який сплинув у ве-
ресні 2014 року, повністю розрахунки за договором купівлі-про-
дажу не проведено. 

З метою стягнення до місцевого бюджету коштів прокурор 
району звернувся до суду, справа перебуває на розгляді.

Маршрутка до Києва — 
вже 70 гривень 
Від 13 лютого ціна за поїздку маршруткою між Черніговом і 

Києвом становить 70 грн. Причиною чергового збільшення та-
рифу на проїзд стало  зростання ціни на паливо. За словами во-
діїв, це не останнє подорожчання проїзду. 

З чергової поїздки із зони АТО по-
вернулися волонтери Чернігівської «Са-
мооборони Майдану» — Віталій Курач, 
Юніс Аскеров, Станіслав Астахов, а та-
кож Центру підтримки батальйону ОУН 
у Чернігові — о. Євген Орда. Цього разу 
вони відвідали м. Щастя, де надали до-
помогу бійцям добровольчого баталь-
йону «Айдар», яким передали допомо-
гу від чернігівської громади і земляків-
полтавчан з-за океану.

Волонтер, священик храму св. Кате-
рини УПЦ КП (м. Чернігів) о. Євген Орда 
відслужив молебні на блок-посту добро-
вольців та разом із побратимами о. Юрі-
єм та о. Володимиром (обидва — свяще-
ники УПЦ КП) — у тимчасовому храмі Ар-
хістратига Божого Михаїла, що знахо-
диться в казармах батальйону.

Отець Юрій — колишній спецназі-
вець, виступає і як перемовник, з по-
лону сепаратистів уже витягнув чима-
ло наших бійців. Отець Володимир ще 
весною торік був бійцем Збройних сил, 
після важкого поранення і лікування в 
шпиталі не залишив зону АТО — ставши 
священиком, підтримує молитвою бій-
ців.

Волонтерів вразив і громадський 
подвиг жителів Щастя. Тут розташова-
на Луганська ТЕЦ, яка надає тепло ба-
гатьом містам цього краю. Працівники 
ТЕЦ, що ризикують потрапити під об-
стріл на роботі й удома, не припиняють 
працювати. 

Сьогодні, за словами волонтерів, те-
плого одягу та їжі в українських військо-
вих вистачає. Нашим солдатам потрібні 

високоточні речі — дальноміри й тепло-
візори. 

ГО «Самооборона Майдану» та 
Центр допомоги батальйону ОУН у Чер-
нігові збирають речі для добровольчих 
батальйонів.

Допомогу можна передати в Кате-
рининський храм УПЦ КП (о. Євген), тел. 
093-224-95-26 або в КМЦ «Інтермеццо» 
(вул. Шевченка, 9), тел. 063-236-18-03.

 Читачі зі стажем підрахували, що за 
повоєнні роки Куликівська   районна бі-
бліотека змінила мало не до десятка при-
міщень унаслідок реконструкції центру 
селища, аварійності будівель. Понад де-
сять років тому одне з таких приміщень, 
ще довоєнна будівля, набуло аварійного 
стану. І бібліотека знову почала кочувати. 
Останні 6 років була в абсолютно неопа-
люваному будинку. 

І лише нова районна влада, що при-
йшла рік тому, після Майдану, зуміла ви-
рішити цю проблему. І тут слова вдячності 
— голові районної державної адміністра-
ції Валентині Мельник, ініціатору пересе-
лення бібліотеки, та голові райради Юрію 
Крепосному. 

З бідного районного бюджету вдало-
ся частинами викроїти трохи більш як 100 
тисяч гривень на реконструкцію порож-
нього і занедбаного приміщення колиш-

ньої районної друкарні. Героїчно працю-
вали на цій роботі самі бібліотекарі, інші 
культпрацівники, волонтери. Усього за 
кілька місяців було завершено цей вели-
кий ремонт, і після нього будинок змінив-
ся невпізнанно. Кілька просторих залів 
— читальний, абонемент, книгосховище 
— радують ошатністю, затишком. 

Днями тут відбулося урочисте ново-
сілля бібліотеки. Читачі, представники 
громадськості щиро раділи новосіллю. З 
вітаннями виступили згадані керівники 
району, заступник начальника обласно-
го Департаменту культури і туризму, на-
ціональностей та релігій Олександр Ле-
вочко, директор обласної бібліотеки ім. 
Короленка Інна Аліференко, інші гості. 
Хвилюючим був виступ Алли Павлівни 
Шуби, яка 34 роки беззмінно працювала 
в бібліотеці, в  тому числі останні 27 років 
була її директором. Вона щойно вийшла 

на пенсію, але саме при ній здійснювала-
ся ця реконструкція і переселення, куди 
директор вклала величезну енергію.

Виступивши на відкритті, автор цих  
рядків  зазначив, що всі бібліотеки ра-
йону передплачують нашу газету «Світ-
інфо»,  в чому посприяв коштами  зем-
ляк, депутат Верховної Ради трьох скли-
кань Віталій Терентійович Корж.  А ще я   
підкреслив величезну роль бібліотек, за-
галом закладів культури в обороні духо-
вності нації.

Усі гості, звичайно, прийшли з пода-
рунками — від живих квітів, які вже рос-
тимуть у теплі, до лазерного принтера і 
цінних книг. 

А далі закипіла буденна робота. Об-
слуговування тисяч читачів селища і ра-
йону, робота літературної студії, клубів за 
інтересами.

Петро АНТОНЕНКО

14 лютого в Чернігові був День жало-
би. Того дня місто прощалося ще з одним 
своїм героєм — бійцем АТО Євгеном Буш-
ніним. Похорон традиційно розпочався 
панахидою в Катерининській церкві, по-
тім сумна процесія пройшла Алеєю Героїв 
до Красної площі, звідки рушила в остан-
ню путь на кладовище. Світла пам’ять!

Загиблий герой був істориком за по-
кликанням і освітою, закінчив історичний 
факультет, багато років працював архео-
логом. Тому природно, що на похорон при-
йшло багато викладачів і колег. Вшанува-
ли героя мер міста, директор історичного 
музею і сотні чернігівців. Коли ж траурна 
процесія проходила повз історичний фа-
культет (який нині називається інститу-
том історії), за нею через щілинку у шторі 
довго підглядав директор закладу О. Ко-
валенко. 

Важко уявити, про що думав дирек-
тор, ховаючись за шторою в  теплому ка-
бінеті. Чи про те, що на вулиці холодно, чи 
що йому ліньки вийти на вулицю, аби від-
дати останню шану своєму випускнику, чи 
що він вище пристрастей цього світу, чи 
ще про щось важливе і вічне. А може, він 
думав, що це не його війна і не його герой. 
Але для чого ж тоді підглядати?

Спитаймо: якщо молодий чоловік, 
який загинув за Україну, протягом п’яти 
років навчався в цьому закладі, то чи мав 
його керівник моральне право ховатися в 
кабінеті, коли траурна процесія проходить 
за десять метрів від цього самого кабі-
нету? Я переадресовую це питання будь-
якому керівнику і будь-якій порядній люди-
ні: чи ховалися б вони по кабінетах, коли 
поряд прощаються з їхнім колишнім спів-
робітником або вихованцем?

Того дня по всьому місту приспустили 
державні прапори з траурними стрічками. 
Однак на інституті історії прапора з чор-
ною стрічкою не було. Адже на факультеті 
немає прапора взагалі. Це єдина держав-
на установа в центрі Чернігова, над якою 
не майорить український прапор. Коли ще 
восени директора спитали про прапор, він 
відповів, що його вкрали. Відповідь слід 

визнати нещирою і нечесною. Адже, по-
перше, прапор важко вкрасти з будинку, 
який цілодобово освітлюється і охороня-
ється. По-друге, за найменшого бажання 
можна було сотні разів закріпити новий 
прапор або перевісити його вище, адже 
на трьох поверхах факультету місця для 
нього вистачає. Чомусь на всіх будинках 
міста знайшлося місце для тисяч прапо-
рів, і їх ніхто не покрав. Поряд із факуль-
тетом прапори висять на будинках аптеки, 
філармонії, банку, на магазинах — і немає 
лише на закладі, очолюваному товари-
шем директором.

Чи випадкова така позиція особи, яка 
багато років створювала собі імідж «улю-
бленого декана» і «відомого історика»? 
Здається, що ні. Коваленко, очевидно, 
дуже хотів би, щоб усі забули, як у грудні 
2013 року, коли лише розпочиналися су-
часні трагічні події, до нього прийшли сту-
денти і запитали, чи він патріот України. 
Відповідь шокувала весь Чернігів, оскіль-
ки розмова потрапила на телебачення і в 
Інтернет. Адже особа, яка покликана ви-
ховувати молодь, заявила буквально на-
ступне: «Я патріот інституту історії і пед-
університету». Іншими словами кажучи — 
я патріот свого кабінету і своєї годівниці, а 
поза цим мене нічого не цікавить.

Свого часу О. Коваленко працював 
ще в обкомі Компартії, потім побував у за-
ступниках глави адміністрації. Після 2004 
року він зі свого кабінету-фортеці довго 

приглядався до помаранчевої влади. Коли 
ж зрозумів, що це його рідна стихія, поле-
тів до самого губернатора. І навіть гордив-
ся, коли київські колеги з насмішкою на-
зивали його «придворним істориком». За-
для такої слави він був готовий на все. 
Пригадується, як він влаштовував шоу зі 
свічками біля факультету і стояв з траур-
ним виглядом перед телекамерою на кож-
ну річницю Голодомору. Та з 2010 року пу-
блічно вшановувати пам’ять жертв Голо-
домору він раптом перестав — мабуть, 
перевтомився. Тепер же знову підглядає з 
кабінету: що ж воно буде далі, а поки що — 
«моя хата скраю, нічого не знаю».

Проблеми О. Коваленка з етикою люд-
ських стосунків відомі багатьом і давно, 
хоча настільки неприглядно вони виявля-
ються нечасто. І проблема полягає навіть 
не в позиції «мій кабінет скраю», оскільки 
вона є бездоганною для кожного дрібного 
чиновника. Справа в іншому. Ця особа ось 
уже 25 років керує факультетом, і, як це не 
сумно констатувати, результати його «прав-
ління» стають дедалі гіршими. А на факуль-
теті працюють десятки кваліфікованих ви-
кладачів, і навчаються сотні студентів, які 
потребують позитивного морального при-
кладу в складний для країни час. Адже ві-
йна йде не тільки за території, а й за душі 
кожного з нас. І найкраща пам’ять про заги-
блих героїв полягає в  тому, щоб намагатися 
бути гідними їхніх подвигів.

Сергій ЛЕП’ЯВКО

Допомога для бійців: і речами, і молитвою

Якщо в час війни у нас справляють новосілля 
бібліотеки — значить, Україна  живе і житиме

Підглядання з-за штор, або Мій кабінет скраю
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Бліц-інформ

Повідомляє Служба безпеки України

Міліцейська хроніка

Білоруський альманах 
на підтримку України
У Чернігівському культурно-мистецькому центрі «Інтер-

меццо» відбулася презентація першого випуску періодичного 
білорусько-українського видання — літературного альманаху 
«Справа», виданого Товариством української літератури при 
Спілці білоруських письменників. Книгу видано на підтримку 
України.

У презентації взяли участь Уладзіслав Ахроменка, біло-
руський прозаїк, сценарист, драматург, котрий живе на два 
міста — Мінськ і Чернігів, бо дружина — українка, а також 
Максім Клімковіч — білоруський письменник.

Діє консультаційний центр 
Шановні мешканці та гості Чернігівщини! Якщо у вас ви-

никли питання стосовно цивільного захисту, порядку дій у разі 
загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі 
пов’язаних із терористичним актами чи військовими конфлік-
тами, ви можете отримати відповідну безкоштовну інформа-
цію в консультаційному центрі Управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. 

Центр працює цілодобово. Фізичні та юридичні особи мо-
жуть отримати необхідну інформацію у зручний для них спосіб: 
по телефону, електронною поштою або звернувшись безпосе-
редньо до центру. 

До основних завдань консультаційного центру входять:
– забезпечення якості та доступності адміністративних 

послуг для громадян;
– надання інформації щодо прав і обов’язків громадян 

України у сфері цивільного захисту;
– інформаційно-просвітницька робота серед населення 

щодо запобігання надзвичайним ситуаціям і навчання діям у 
разі їх загрози або виникнення.

Адреса центру: 14037, м. Чернігів, пр-т Миру, 190-А.
Телефон, факс: (0462) 96-86-15, е-mail: konscentr@i.ua

Три жертви пожеж 
усього за добу 
13 лютого о 8.05 до Служби порятунку «101» у Менському 

районі надійшло повідомлення про пожежу житлового будин-
ку в с. Локнисте. Через кілька хвилин на місці пригоди працю-
вали пожежні команди з Березни і  Локнистого. О 8.20 вогонь 
локалізували, а о 8.50 остаточно ліквідували. У помешканні 
вогнеборці виявили тіло 82-річного господаря. 

Того ж дня 8.50 у с. Горбачів Бобровицького району вини-
кла пожежа житлового будинку.  Під час ліквідації пожежі ря-
тувальники виявили тіло 25-річного господаря. 

О 10.35 до Служби порятунку «101» у Ріпкинському райо-
ні надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. 
Вербичі. Під час гасіння вогнеборці в одній з кімнат оселі ви-
явили тіло 57-річного господаря. 

Причина обох пожеж з трагічними наслідками — згубна 
звичка чоловіків палити в ліжку. До того ж у двох останніх ви-
падках господарі помешкань перебували напідпитку.

Управління ДСНС у Чернігівській області

Про вартість харчування 
у дитсадках і школах
1 лютого в Чернігові встановлена нова вартість харчуван-

ня учнів загальноосвітніх та вихованців дошкільних навчальних 
закладів, а також визначені категорії дітей, батьки яких звіль-
няються від оплати за харчування. Відповідне рішення ухвалив 
виконком міськради.

Вартість харчування для учнів 1 – 4 класів за рахунок місь-
кого бюджету становитиме до 6 грн. Для учнів 5 – 11 класів, а 
також учнів 1 – 4 класів пільгових категорії вартість харчуван-
ня становитиме до 9 грн (сніданок). Вартість обіду для учнів груп 
продовженого дня — до 9 грн.

Вартість харчування дітей у дошкільних закладах станови-
тиме в групах раннього віку — до 14 грн на день, у дошкільних 
групах — до 15 грн, у групах із цілодобовим перебуванням — до 
18 грн. 75 коп.

За рахунок коштів міського бюджету харчуватимуться такі 
діти: сироти; інваліди, позбавлені батьківського піклування; з 
малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до 
Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабез-
печеним сім’ям»; діти, батьки яких загинули під час виконання 
службових обов’язків відповідно до п.6 Указу Президента Укра-
їни від 17 березня 1998 року; діти, батьки яких загинули під час 
участі в антитерористичній операції; учні 1 – 4 класів; ряд інших 
категорій дітей, які вчаться у спеціалізованих закладах.

Від плати за харчування звільняються діти, категорії яких 
передбачені в ст. 30 Закону України «Про статус і соціальний за-
хист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи»: діти, евакуйовані із зони відчуження; діти, які прожи-
вали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту 
аварії до прийняття постанови про відселення; діти-інваліди, по-
терпілі від Чорнобильської катастрофи, яким встановлено інва-
лідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою.

За рахунок коштів міського бюджету від плати за харчуван-
ня також можуть бути звільнені сім’ї, де виховуються діти, які не 
належать до зазначених пільгових категорій, але виховуються у 
сім’ях із низьким матеріальним статком, багатодітних, неповних 
сім’ях, у сім’ях, де батьки з інших поважних причин не можуть 
виділяти кошти на утримання дітей у загальноосвітньому чи до-
шкільному навчальному закладі. Підставою для звільнення від 
плати за харчування цих дітей є акти обстеження комісіями ма-

теріально-побутових умов проживання дитини.

У двох цехах зловмисники 
організували потужне вироб-
ництво контрафактних про-
дуктів. Розрахунок — вико-
ристати чужу торгову марку, 
а під її прикриттям продава-
ти продукти невідомого похо-
дження.

Організатори підпільного 
виробництва замовили полі-
графію упаковок, які немож-
ливо відрізнити від оригіналу, 
пакувальні пристрої і навіть 
штампи й печатки для марку-
вання.

У ході спецоперації за міс-
цем розташування підпільних 
цехів та офісу вказаної «фір-
ми» працівники державної 
служби боротьби з економіч-
ною злочинністю та слідчо-
го управління УМВС провели  
обшуки і затримали фігуран-
тів.

Під час обшуку в одній із 
промзон Чернігова були ви-
явлені наймані робітники, 
які в напівпідвальному при-
міщенні вручну совками за-
сипали в пачки вівсяні плас-
тівці. Оптові закупівлі самих 
пластівців здійснювалися в 
Харківській області, до Чер-
нігова вони прибували в міш-
ках, а потім їх фасували в ан-
тисанітарних умовах.

На продукції стояли всі 
необхідні позначки, товарні 
знаки і сертифікати. Оскіль-
ки Чернігівщина межує з Бі-
лоруссю, поява «товарів із су-
сідньої держави» не мала б 

викликати у покупців якихось 
підозр, а громадяни давно 
звикли до високої якості біло-
руської продукції.

У Ніжині спритники на те-
риторії промзони змонтува-
ти автоматизовану лінію для 
фасування контрафактного 
какао. Підпільники не посо-
ромилися написати на своїй 
продукції, що це «справжній 
какао-порошок з 99,98% ка-
као-продуктів». 

У колишньому виробничо-
му приміщенні мішки з какао 
засипали в бетономішалку, 
аби розпушити продукт і до-
дати ванілін. Потім маса виси-
палася в бункер, з якого над-
ходила на фасувальну лінію. 
Упаковка була точно схожа на 
продукцію відомого мінсько-
го підприємства. Чи варто 
говорити про якісь санітарні 
норми, безпечність продукції. 
Зловмисники використовува-
ли упаковку, схожу на оригі-
нальну, чужі товарні знаки.

Під час обшуку офісу «фір-
ми» була виявлена «чорнова» 
бухгалтерія, підроблені пе-
чатки і штампи, наклейки ві-
домої торгової марки, а також 
інша документація — про роз-
рахунки з клієнтами та розпо-
всюдження фальсифікату по 
Україні. 

В обох випадках організу-
вала підпільне виробництво 
одна група осіб. Вилучена си-
ровина, готова продукція та 
обладнання оцінюються біль-

ше ніж у 2 мільйони гривень. 
Відкрито кримінальне 

провадження за частиною 3 
статті 229 Кримінального ко-
дексу України (незаконне ви-
користання знака для товарів 
і послуг, фірмового наймену-
вання, кваліфікованого за-
значення походження това-

ру) — караються штрафом до 
п’ятнадцяти тисяч неоподат-
ковуваних мінімумів доходів 
громадян, конфіскацією і зни-
щенням продукції та знарядь 
і матеріалів, які використову-
валися для її виготовлення. 

СЗГ УМВС України 
в Чернігівській області

Засуджено за державну зраду 
колишнього військовослужбовця

Деснянський районний суд Чернігова виніс вирок у кри-
мінальному провадженні стосовно колишнього військово-
службовця, затриманого за підозрою у державній зраді.

Співробітники Управління СБ України в Чернігівській об-
ласті викрили і  припинили діяльність зловмисника у черв-
ні 2014 року. У ході досудового розслідування встановлено, 
що військовий контрактник за завданням російських спец-
служб збирав відомості щодо військової частини, де він про-
ходив службу (у т.ч. інформацію про осіб офіцерського та ке-
рівного складу, які брали участь в АТО, схеми оборони вій-
ськових містечок). Зібрану інформацію зловмисник переда-
вав спецслужбам РФ. Під час судового розгляду всі ці факти 
були підтверджені матеріалами, отриманими в рамках кри-
мінального провадження, та показами свідків.

За вироком суду громадянина України визнали винним 
за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу Укра-
їни та призначили покарання у вигляді 9 років позбавлен-
ня волі.

Співробітники СБУ запобігли 
вбивству на замовлення

Співробітники Управління СБ України в Чернігівській області в ре-
зультаті успішного проведення спецоперації запобігли скоєнню вбив-
ства на замовлення і затримали організатора цього тяжкого злочину.

Встановлено, що 46-річний мешканець обласного центру, ко-
ристуючись зв’язками в кримінальних колах, замовив убивство 
своєї колишньої дружини, з якою перебував у неприязних стосун-
ках. Зловмисник через посередника підшукав кілера й під час зу-
стрічі з ним підтвердив свої наміри щодо вбивства. 

Унаслідок ужитих заходів співробітники СБУ не допустили дове-
дення злочину до завершення і запобігли вбивству.

Оперативники спецслужби здійснили інсценування виконання 
вбивства і  затримали ініціатора злочину одразу після отримання 
ним фотопідтвердження виконання замовлення.

За матеріалами Управління СБУ слідчими УМВС відкрито кри-
мінальне провадження за ч.1 ст. 14 та п.п. 11 ч.2 ст.115 (умисне 
вбивство з корисливих мотивів, вчинене на замовлення) Кримі-
нального кодексу України. Зловмисника затримано.

Прес-група Управління СБ України в Чернігівській області

Керівництво УМВС України в Чернігів-
ській області вкрай стурбоване численни-
ми фактами шахрайських дій стосовно до 
жителів Чернігівщини. Це свідчить, серед 
іншого, про легковажне ставлення грома-
дян до власної безпеки. Адже міліція регу-
лярно роз’яснює жителям про способи шах-
райств.

Значно частішими стали факти так зва-
них Інтернет-шахрайств. Це може бути вір-
туальне підприємництво, купівля-продаж 
товарів через мережу Інтернет.

Особливо слід застерегти щодо шах-
райства, яке умовно можна назвати «бан-
ківським». Обробка жертви відбувається за 
усталеним сценарієм. На мобільний теле-
фон заявника надходив телефонний дзві-
нок. Жіночка представлялася працівни-
ком банку. І запитувала, чи користується 
абонент кредитною карткою її банку. Коли 
отримувала ствердну відповідь, починала 
пропонувати різноманітні «пільги» — збіль-
шення кредитного ліміту коштів за карткою 
або зменшення кредитної ставки. Після три-
валого викладу «привабливих пропозицій» 
аферистка схиляла жертву погодитись, а 
коли це відбувалося — просила надати всі 
реквізити кредитної картки для прове-
дення необхідної операції. За кілька хви-
лин після цього потерпілий отримував sms-
повідомлення, що з його рахунку зняті гро-
ші. Один чернігівець втратив таким чином 
понад 14 тисяч гривень, інший — понад 6 

тисяч гривень, ще одна — 10 тисяч гривень.
Не втрачає актуальності тема так зва-

них «телефонних» шахрайств — раптові, 
найчастіше нічні, дзвінки громадянам із по-
відомленнями, що їхній родич затриманий 
міліцією або потрапив до лікарні, і для по-
зитивного «вирішення питання» або прове-
дення термінової операції потрібно запла-
тити значні кошти. Для передачі грошей 
зловмисник пропонує використовувати 
банківський переказ, поповнення рахунку 
мобільного телефону або вручення конвер-
та з готівкою кур’єру. У багатьох випадках 
потерпілі слухняно виконують вимоги шах-
рая, міркуючи лише про порятунок рідної 
людини. І тільки згодом здогадуються пере-
вірити інформацію про нещастя. Тоді й ви-
пливає правда: довірливих людей ошукали, 
а родич не потрапляв ні в яку халепу. Ця до-
сить примітивна схема шахрайства, відома 
вже не перший рік, досі продовжує прино-
сити злочинцям прибуток.

Тому правоохоронці закликають бути 
уважними й обережними, не довіряти теле-
фонному «добродію», перевіряти отриману 
по телефону інформацію будь-якими інши-
ми способами. Якщо виникла підозра, що 
вас намагаються ошукати, негайно телефо-
нуйте до міліції за номерами 619-001 або 
102.

Вадим ФІЛАШКІН,
т.в.о. начальника УМВС у Чернігівській 

області, підполковник міліції

Цвинтарні 
вандали
Співробітники Новгород-Сівер-

ського райвідділу УМВС України в 
Чернігівській області встановили 
особи зловмисників, які на місце-
вому цвинтарі сплюндрували біль-
ше двадцяти могил.

Було встановлено, що злочи-
ни скоїли двоє місцевих жителів 
1962 та 1960 років народження, 
які не працюють; один з них уже був 
засуджений і відбував покаран-
ня за крадіжки. Мешкають чолові-
ки спільно і ведуть антисоціальний 
спосіб життя.

Загалом зловмисники поглуми-
лися над понад двома десятками 
могил, забравши з них де огорожу, 
де хрест, де обрамлення. Частину 
викраденого правоохоронцям вда-
лося вилучити із подвір’я зловмис-
ників. Усе викрадене вони планува-
ли здати на металобрухт.

За цими фактами відкриті кри-
мінальні провадження за ч. 3 ст. 
297 (наруга над могилою), що кара-
ється обмеженням волі на строк від 
чотирьох до п’яти років або позбав-
ленням волі від чотирьох до семи 
років. 

Обережно: шахраї!

У дУ ддвохвохвох цецецеххах зловмисники викликати у пококупцупцупцііівів якякихось

Підпільний завод: какао з бетономішалки 
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Бліц-інформ
Прокуратура 
не дала обібрати 
пенсіонерку

Апеляційний суд Черні-
гівської області залишив у 
силі рішення суду першої 
інстанції, яким відмовле-
но в задоволенні позо-
ву ПАТ «Чернігівобленер-
го» до пенсіонерки з Чер-
нігова про стягнення з неї 
4 тис. грн заборгованості.

Бабуся протягом двох 
років намагалася поно-
вити електропостачан-
ня у своєму будинку, не-
одноразово звертаючись 
до ПАТ «Чернігівобленер-
го». Після чергового звер-
нення пенсіонерки про 
необхідність встановлен-
ня в її житлі лічильника до 
неї прийшли інспектори з 
енергонагляду Чернігів-
обленерго, склали акт про 
порушення правил корис-
тування електроенергі-
єю і нарахували збитки в 
розмірі 4 тис. грн. Тобто, 
скориставшись похилим 
віком, слабким зором і 
малограмотністю пенсіо-
нерки, під виглядом вста-
новлення лічильника ПАТ 
«Чернігівобленерего» на-
магалося стягнути непра-
вомірно нараховані «збит-
ки».

Принципова позиція 
прокуратури, яка пред-
ставляла інтереси грома-
дянки в судах обох інстан-
цій, сприяла винесенню 
справедливого судового 
рішення — на користь гро-
мадянки.

Цього року прокура-
тура області направила в 
суд ще один позов до ПАТ 
«Чернігівобленерго» — 
про зобов’язання відшко-
дувати соціально незахи-
щеній громадянці збит-
ки, завдані пожежею, яку 
спричинило коротке зами-
кання в розташованій біля 
її двору трансформаторній 
підстанції.

Гральний бізнес 
«догрався»

Прокуратура Чернігів-
ської області направила 
до окружного адміністра-
тивного суду позов в ін-
тересах податкової служ-
би міста до фізичної осо-
би-підприємця, який 2013 
року отримував дохід від 
зайняття забороненим 
видом господарської ді-
яльності — гральним біз-
несом.

Пред’явленню цього 
позову передувало при-
тягнення підприємця до 
кримінальної відповідаль-
ності за організацію в м. 
Чернігові кількох граль-
них закладів. У них отри-
мували прибуток від гри 
азартних відвідувачів на 
33 гральних автоматах.

Санкція статті 3 Зако-
ну України «Про заборону 
грального бізнесу Украї-
ни» передбачає фінансову 
санкцію за його порушен-
ня у розмірі 8 тисяч міні-
мальних заробітних плат. 
Тож підприємець за свій 
протизаконний бізнес ви-
нен державі 9 мільйонів 
гривень. 

Демонтаж відбувся вранці 9 
лютого: було акуратно знято із 
п’єдесталів ці два погруддя. Їх до-
правлено в Чернігівський історич-
ний музей, дирекція якого взяла 
бюсти на зберігання, поки їх долю 
вирішить міська рада. Між іншим, 
це близько півтонни бронзи, цінного 
кольорового металу, який був би не 
зайвим українській армії. 

Демонтаж більшовицьких ідо-
лів  здійснила  громадська організа-
ція патріотичної молоді «Третя сила». 
Ось її заява: 

«Як ми й обіцяли, продовжуємо 
очищати місто Чернігів від слідів то-
талітаризму і російської комуни: вчо-
ра нами було знесено погруддя Ан-
тонову-Овсієнку та Подвойському. Їх 
передано в історичний музей імені 
В.Тарновського. 

Знесенню з Алеї Героїв також під-
лягають погруддя інших антиукра-
їнців: Юрія Коцюбинського, Віталія 
Примакова, Миколи Щорса, Миколи 

Кропив’янського. Проте ми не зроби-
ли цього зараз, щоб дати міській вла-
ді можливість самій ухвалити рішення. 
Нагадуємо, що ми давали час місько-
му голові Соколову та міській раді на 
виконання волі громади з очищення 
міста від символів радянської окупа-
ції. Влада проігнорувала нашу вимогу. 
Довелося діяти самим. Якщо ж влада 

й зараз буде зволікати — будемо не 
тільки пам’ятники зносити, а й виноси-
ти з кабінету міського голову. Терпіння 
у нас не безмежне. 

Ми добре пам’ятаємо, як міська й 
обласна влада 8 років ігнорували рі-
шення судів та змушували нас терпі-
ти гидкий намет Московського патрі-
архату під Катерининською церквою. 

Більше такого знущання над українця-
ми ми не допустимо! 

Також чекаємо чіткої і зрозумілої 
реакції виконувача обов’язків голови 
обласної державної адміністрації Сер-
гія Журмана та голови обласної ради 
Миколи Звєрєва у формі розпоряджен-
ня про очищення сіл і міст Чернігівщи-
ни від символів тоталітаризму. Саме до 
цих людей у нас виникає чи не найбіль-
ше запитань. Якщо вони прийшли на 
посади, прикриваючись ідеалами Май-
дану, щоб, як і минула влада, дерибани-
ти бюджет, не робити практично нічо-
го для оборони краю, то ми спитаємо і 
прямо з них. Ми даємо владі два тижні 
на роздуми, інакше самостійно очисти-
мо Чернігівщину від символів тоталіта-
ризму. 

В Україні сьогодні фронт прохо-
дить не тільки на Донбасі, а й тут, на 
Чернігівщині. Це фронт боротьби з ко-
муністичною ідеологією, яка європей-
ськими інституціями визнана людино-
ненависницькою». 

Один із коментарів читачів до цього тексту, оприлюд-
неного на популярному чернігівському сайті «Високий 
Вал», і відповідь на нього автора статті. 

Чернігівка, 2015-02-13, 11:40
Багато в чому погоджуюся з автором. Але... можливо, 

аби вкотре «не нарубати дров», потрібно робити все закон-
но, продумано, толерантно. Ви ж самі пишете, що все від 
необізнаності. Так, може, спочатку необхідно «просвітити»  
наших таких необізнаних громадян, а потім спитати їхньої 
думки? А так — це шлях у нікуди. І ще: серед тих, кого ви 
зневажливо називаєте комуняками, багато чесних, поряд-
них людей, які свято вірили, врешті життя віддавали за нас 
з вами. Подумайте, перш ніж писати категоричні речі, і «по-
чуйте» нарешті інших, а не тільки себе.

Автор, 2015-02-13, 20:01
Для Чернігівки
Розрізняю людей, які щиро вірили в соціалістичні ідеї і, 

можливо, вірять у них і досі, принаймні в їхній аспект соці-
альної справедливості, особливо на тлі триваючої неспра-
ведливості. Повірити в ці ідеї століття тому було цілком при-
родно, не просто так учаділи десятки мільйонів людей Ро-
сійської імперії, згодом — республіки, восени 1917 року. 
Була ж у більшовиків якась соціальна підтримка, окрім про-
сто вмілого захоплення влади. Напевно, вірили в соціаліс-
тичні ідеї і персонажі Алеї Героїв. 

Але минуло сто років. На практиці перше державне вті-
лення ідей німецького економіста Маркса обернулося жах-
ливою трагедією не лише для населення цієї країни, а й для 
людства, на століття ввергнутого в катастрофу тоталітариз-
му. Мабуть, були суспільства більш тоталітарні й жорстокі. 
Але важко в історії знайти суспільство з такою колосаль-
ною прірвою між благородними гаслами «народної рівності 

і справедливості» і дійсністю. 
Та говоримо про сьогодення. Є люди, які за інерцією 

сповідують соціалістичні ідеї, а є, і немало, — в силу колиш-
ніх посад у колишньому режимі, хлібних, ситних. З останні-
ми все зрозуміло, не зрозуміло з першими. 

Щодо просвітництва. Абсолютно правильно, треба роз-
повідати людям. Щоправда, як сказав мені днями один іс-
торик, для тих, хто хоче щось зрозуміти, інформації давно 
достатньо, а для тих, хто не хоче, — нічого не треба, так їм 
зручніше. 

Днями я мав дискусію з поважним чоловіком. Він вва-
жає, що нехай ті пам’ятники стоять. Мотивація: ті люди бо-
ролися проти самодержавства, за краще майбутнє люд-
ства. Я запропонував просто об’єктивно оцінити історичну 
роль цих людей. Які їх діяння? Відповідь проста. У соціаль-
ному плані — вони встановлювали так звану «владу наро-
ду». У  національному — вливали Україну до складу СРСР, 
я умисне не вживаю фразу «сприяли окупації України Ра-
дянською Росією». Вливали. Тепер залишилося оцінити ці 
явища, ці цілі. Перше, в соціальному плані: якщо вважати, 
що «влада народу» в формі того, що коїлося в СРСР протя-
гом 70 років, — благо, тоді об’єктивно дії цих персонажів 
позитивні. Друге, в національному, державницькому плані: 
якщо вважати, що ліквідація Української Народної Респу-
бліки і «влиття» України в СРСР, з усіма подальшими, нам 
тепер відомими, наслідками цього — все це стало благом 
для нашого народу, тоді теж діяння цих персонажів слід ви-
знати позитивними.

Тобто їхні діяння вже неможливо «переписати». Але по-
заду — десятиліття, які реально оцінили їхні діяння і той ре-
жим, який існував. Обирайте, яку оцінку даєте тому, що від-
булося в реальності, а не тому, що «планувалося, мріялося, 
бажалося». Якою буде Ваша оцінка, таким буде і ставлення 
до питання цих пам’ятників. 

Репліка відносно 
«ідолів» 

на Алеї Героїв
Залишивши осторонь політичну, 

емоційну і демагогічну сторони про-
блеми, що «пам’ятники треба негай-
но демонтувати» (Ваша позиція), за-
лишається ще провокаційна сторо-
на. Абсурдність доводів полягає в 
наступному:

1. Абсурдно репресувати вже ре-
пресованих і колись розстріляних (чи 
це було виправданим?).

2. Другий абсурд. Назвіть хоча 
б одну перемогу Дон Кіхота над ві-
тряками, з якими 97 років бореться 
більшовицько-комуністична ідеоло-
гія (Ви що, пропонуєте продовжува-
ти її?)

Чудові витвори скульптурного 
мистецтва із бронзи на постаментах 
відшліфованих цінних порід (лабра-
дориту, базальту, діабазу, граніту) 
при знесенні і переміщеннях згодом 
будуть розкрадені, знищені — оце і 
вся буде «правдивість» історії.

Зваженим і розумним виходом 
із заполітизованої ситуації «знесен-
ня-перенесення Героїв» може бути 
перейменування скверу з можливи-
ми варіантами назв: Катерининська 
алея, Історична алея, алея Злагоди, 
Зелена алея і т.п. На такій чудовій зе-
леній вулиці вистачить місця і геть-
ману Сірку, і Героям Крут, Коноваль-
цю, Бандері, Шухевичу та багатьом 
іншим видатним українцям, борцям 
за державність України.

На прогулянці 9 лютого о 17 го-
дині побачив зруйновані погруддя 
Антонова-Овсієнка, Подвойського, 
а ще раніше — Фрунзе. Однозначно 
зробив висновок про надзвичайно 
низький загальноосвітній, політич-
ний і культурний рівень діячів росій-
ськомовного «Правого сектора» — 
філії КПУ (таємної), агентів Кремля з 
політичним дебілізмом. 

З повагою
Іван РОСЛИЙ

* * * 
Від редактора. Виходячи з прин-

ципу свободи слова, друкуємо до-
слівно цього листа нашого читача і 
передплатника, чернігівського вче-
ного, доктора наук, члена Народно-
го Руху України від його початків. Це 
відгук на мою публікацію в поперед-
ньому номері газети «Окуповані ідо-
лами». У ній усе сказано, і зараз не 
втягуюсь у полеміку. Лише один ас-
пект. 

Автор пропонує нові назви алеї, 
де першою фігурує Катерининська, 
на честь розташованої в кінці алеї ві-
домої Катерининської церкви. Ціка-
во, як уявляє автор подальше стоян-
ня на такій Катерининській алеї дія-
чів режиму, який тисячами закривав 
церкви і вбив тисячі священиків?

Патріотична молодь демонтувала перші пам’ятники 
більшовикам — Антонову-Овсієнку і Подвойському

Демонтаж на Алеї Героїв Черніго-
ва двох пам’ятників діячам комуно-
радянського режиму СРСР — Подвой-
ському і Антонову-Овсієнку — викли-
кав нервову реакцію в частини черні-
гівців. Іншого годі було й сподіватися 
навіть після Майдану, окупації Кри-
му, війни Росії на Донбасі. Надто вже 
комунізованим і русифікованим було 
свого часу древнє княже і козацьке 
місто. Надто глибоко і тяжко хворим 
на тоталітаризм виявилося його на-
селення, як і населення всієї Украї-
ни і всього колишнього СРСР. Про це 
свідчить злива коментарів на черні-
гівських сайтах до матеріалів про де-
монтаж пам’ятників, який здійснили 9 
лютого молоді патріоти. Самі комен-
тарі викликають сум за стан розуму 
українських людей. Перше — дріму-
че невігластво. Обізнаність людей про 
цих персонажів близька до нуля. І вже 
це — симптом хвороби тоталітариз-
му: не цікавитися нічим, очікуючи, що 
все тобі скажуть на партзборах, політ-
заняттях, лекціях лектори райкому чи 
міськкому партії. 

Мене просто здивував колега, 
журналіст, який давно на пенсії. Він 
заявив, що НЕ ЗНАВ, що майже всі 
персонажі алеї були репресовані, а 
чотири з шести більшовицьких діячів 
— розстріляні. Як можна було не зна-
ти того, що ніколи не було секретом, 
що публічно оголошувалося? Інша річ, 
що тоді, у 1937 – 1938 роках, говори-
лося: правильно розстріляні, як воро-
ги народу. У 1960-ті роки, коли поча-
лася хвиля реабілітації жертв режиму, 
нам уже говорили, що їх незаконно 
розстріляли. З точки зору самого ре-

жиму, дійсно неправильно, адже вони 
ніколи не були ворогами цього режи-
му. Їх пожер той же режим, який вони 
встановлювали. Біда лише, що разом 
із собою потягли на смерть мільйони 
ні в чому не винних людей. 

Так само всім давно були відомі ді-
яння цих персонажів. Можна було го-
ворити, що на початку 1918-го При-
маков, Антонов-Овсієнко, Коцюбин-
ський, а на початку 1919-го — Щорс 
визволяли столицю України Київ від 
Центральної Ради чи Директорії і 
встановлювали там радянську владу, 
«владу народу». І так воно дійсно було, 
коли не думати, що то була за вла-
да, що то був за режим, чи незалеж-
ну Українську державу, нехай і соціа-
лістичну, утверджували ці діячі, або ж 
колонію Москви. А можна ж оцінити ці 
діяння інакше: персонажі алеї нищили 
незалежну Українську Народну Респу-
бліку і ввергали Україну на десятиліт-
тя у статус колонії, частини комуно-ра-
дянської імперії, з усіма нині всім ві-
домими наслідками. 

Лемент проти зняття пам’ятників 
абсолютно чітко показує симптоми 
хвороби на тоталітарне мислення, для 
якого характерна насамперед відсут-
ність усякого мислення. 

Аргументи примітивні: пам’ятники 
— це наша історія, не треба перепи-
сувати історію. Наступний аргумент, 
яким особливо розмахують комуніс-
ти й заморочені ними: не треба за-
ймати пам’ятників. Це натуральне лу-
кавство. Річ у тім, що самі ж комуністи 
затято демонтували пам’ятники. Тися-
чами. Як і масово робили переймену-
вання. 

Ще один аргумент стосується про-
блем сьогодення: мовляв, у нас ба-
гато інших житейських проблем, ніж 
знесення пам’ятників, —  побудуємо 
достойне життя, тоді можна буде ними 
зайнятися. Це просто пересмикуван-
ня, бо можна сказати й навпаки: поки 
не розберемося з нашим минулим, ні-
чого не зробимо сьогодні. 

Так само облудою є кивання на 
Майдан: мовляв, пройшла Єврорево-
люція, а нічого не змінилося на краще. 
У наших бідах і проблемах винне не 
проголошення незалежності України. 
Винен не розпад комуно-радянської 
імперії СРСР. І не Майдан. Виною і бі-
дою є те, що все це залишилося НЕДО-
РОБЛЕНИМ, не доведеним до кінця.

Абсолютною демагогією є зви-
нувачення молоді, яка демонтувала 
пам’ятники, в тому, що, мовляв, кра-
ще б ішла воювати на Донбас. На від-
міну від диванних коментаторів, па-
тріотична молодь там воює і гине за 
Україну. І найкраща відповідь на ці 
закиди міститься в заяві громадської 
організації «Третя сила», яка демонту-
вала ті пам’ятники: «В Україні сьогод-
ні фронт проходить не тільки на Дон-
басі, але й тут, на Чернігівщині. Це 
фронт боротьби з комуністичною іде-
ологією, яка європейськими інститу-
ціями визнана людиноненависниць-
кою».

Ґвалт довкола демонтажу пер-
ших пам’ятників свідчить про очевид-
не: нещасна країна, нещасне суспіль-
ство, нещасний народ, хворий саме 
на тоталітаризм. Ця хвороба має по-
яснення, але скільки ж хворіти? 

Петро АНТОНЕНКО

Нещасна алея, нещасний народ
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Підсумки мінської ночі: 
небезпеки угоди для України

Ситуація, як завжди, не є однозначною. 
Але той факт, що росіяни та їхні сателіти до 
останнього намагалися зірвати підписання — 
вельми красномовний: для РФ цей документ 
точно не є бажаним.

Як відомо, зрештою — після додаткових 
перемовин у вузькому колі — документ підпи-
сали. Схоже, європейським лідерам довелося 
ще раз пояснити Путіну, що винним у зриві вва-
жатимуть особисто його.

Отже, нині всі сторони, включно з україн-
ською, публічно стверджують, що задоволені 
домовленостями. Адже ті містять  повне при-
пинення вогню, відведення важкого озброєн-
ня (за 16 днів), обмін заручниками (за три тиж-
ні), відновлення українського контролю за кор-
доном із Росією.

Ми ж спробуємо пояснити, де захова-
ні найбільші проблеми «нового мінсько-
го документа».

Спершу варто наголосити, що підписані 12 
лютого папери не замінюють вересневої Мін-
ської угоди. Старі домовленості — й досі чинні.

Те, що українська сторона відстояла цей 
факт, є безумовною перемогою. Адже числен-
ні джерела «Європейської правди» ще від січ-
ня стверджували, що російська сторона (в тому 
числі — її сателіти з «ДНР» та «ЛНР») наполяга-
ла на заміні вересневого документа новим.

А це повністю руйнувало міжнародну лінію 
захисту Києва, адже всі існуючі рішення євро-
пейських органів, країн ЄС та США — які вима-
гали від РФ виконати мінські зобов’язання — 
автоматично стали б нечинними.

Проте чимало інших ключових пунктів не 
є перемогою Києва. Радше тут можна гово-
рити про проблемні або навіть програшні для 
Києва рішення. Серед них — зафіксована чи 
потенційна втрата територій, підконтрольних 
центральній владі; гарантії недоторканності 
для терористів, навіть офіційне їх визнання як 
легітимну владу на підконтрольній бойовикам 
території Донбасу.

На жаль, у деяких з цих моментів Київ не 
одержав бажаної підтримки європейських пе-
реговірників.

«Невідкладно, 
але тільки за три дні»

Тим не менш, ця перемога далася шляхом 
непростих поступок Києва. Сюрпризи містять-
ся вже в першому пункті документа під назвою 
«Комплекс заходів щодо виконання Мін-
ських угод».

Сторони (Україна, Росія, «ДНР» та «ЛНР») 
домовилися про «негайне і повне припинення 
вогню в окремих районах Донецької і Луган-
ської областей України та його суворе вико-
нання, починаючи з 00 год. 00 хв. (київський 
час) 15 лютого 2015 року».

Дивна комбінація слів — «негайно» та «з 15 
лютого», чи не так?

Джерела «Європейської правди» свідчать, 
що від початку в проекті була інша дата — 
перемир’я мало розпочатися опівночі 14 люто-
го. Але Росія та її сателіти наполягли, щоби від-
сунути цю дату: мовляв, переговори, які роз-
починалися 11 лютого, також перейшли на на-
ступний день.

Здавалося б, для чого відтягувати 
перемир’я, якщо про нього домовлено? Але 
проросійським терористам украй потрібні до-
даткові два з половиною дні.

Причина тут проста, і назва її — Дебаль-
цеве.

Володимир Путін, до слова, під час підсум-
кової прес-конференції окремо зупинився на 
питанні Дебальцевського котла, запевнивши, 
що він знає ситуацію краще, аніж українська 
влада.

«Там (представники сепаратистів) оточи-
ли значне угруповання української армії, від 
6 до 8 тисяч людей, і вони виходять з того, що 
це угруповання складе зброю. У керівництві 
України вважають, що оточення немає. Але в 
мене від початку були сумніви щодо цього», — 
повідомив Путін, висловивши певність у тому, 
що українцям тепер доведеться пробиватися з 
оточення.

«Ми чекаємо, що тепер атаки посиляться. 
Росіяни зроблять усе, щоби за два з полови-
ною дні взяти Дебальцеве в оточення», — по-
ділився один зі співрозмовників.

Уже за кілька годин після завершення зу-
стрічі в Мінську заява прес-центру АТО під-
твердила ці припущення.

Шлях до втрати 
Дебальцевого?

Дебальцеве і справді дуже потрібно сепа-
ратистам. Щоб зрозуміти це, достатньо поди-
витися транспортні карти регіону.

Це — ключовий транспортний вузол Дон-
басу. Через Дебальцеве проходять УСІ елек-
трифіковані гілки залізниці, що з’єднують До-
нецьк і Луганськ. Головний автодорожній ко-
ридор між цими обласними центрами — траса 
М-04 — також йде через Дебальцеве.

За реальних умов, коли РФ системно здій-
снює військове постачання до Донецька і Лу-
ганська, для неї конче необхідно мати під 
контролем швидкий транспортний коридор 
між ними.

До того ж Дебальцеве необхідне бойови-
кам для торгівлі вугіллям із шахт, що зараз 
знаходяться на підконтрольній бойовикам те-
риторії. Нині вугілля з «ДНР» та «ЛНР» вивозить-
ся вантажівками. Якщо  бойовики отримають 
контроль над залізничним вузлом, вони мати-
муть додатковий важіль, щоби диктувати свої 
умови постачання вугілля із шахт, які підконт-
рольні, наприклад, ДТЕК Ріната Ахметова.

Та навіть якщо нині сепаратисти не мати-
муть успіху за ці три дні, вони мають непоганий 
шанс відбити Дебальцеве трохи згодом. Про 
це йдеться в п.1 угоди від 12 лютого. За ним 
Україна зобов’язується відвести важке озбро-
єння на відстань 50 км і більше від нинішньої 
лінії зіткнення. А це означає, що в довгому «від-
галуженні», підконтрольному Києву, взагалі не 
лишиться важкої артилерії.

Тобто територія, яка веде до Дебальцево-
го, стає легкою здобиччю.

А те, що бойовики в будь-який момент бу-
дуть готові порушити нові мінські домовленос-
ті, є очевидним, мабуть, для всіх.

Знайти привід для того, аби звинуватити 
Київ у порушенні угоди (і порушити її «у відпо-
відь»), для російської пропагандистської маши-
ни буде нескладно.

«Терористам — волю»
Як часто ми чули від Президента Порошен-

ка заяви про те, що помилування, чи то амніс-
тія, не будуть стосуватися тих терористів, які 
вчиняли важкі злочини (вбивства, катування, 
викрадення людей)? І не злічити, скільки разів 
про це говорили.

Наступна така заява дозволить «ДНР» зви-
нуватити Київ у порушенні угоди. Адже п. 5 до-
мовленостей від 12 лютого не передбачає 
жодних винятків при амністії. За цією угодою  
«забороняється переслідування і покарання 
осіб у зв’язку з подіями, що мали місце в окре-
мих районах Донецької і Луганської областей 
України». Без жодних додаткових умов.

Сірі зони
Багато хто звернув увагу, що в домовле-

ностях від 12 лютого зазначені дві розділові лі-
нії. Перша — це так звана «лінія 19 вересня», 
тобто та, що зафіксована в першій версії до-
мовленостей тристоронньої контактної групи. 
Від неї відраховується відведення техніки бо-
йовиків. Друга — «фактична лінія зіткнень», від 
якої має відвести важке озброєння Українська 
армія.

Але — і це важливо розуміти — норма про 
відведення стосується лише важкої артилерії. 
Відводити піхоту ніхто не зобов’язується. Тобто 
фактично бойовики збережуть контроль над 
тією територією, яку вони захопили.

«За домовленістю оперативний контроль 
над цією зоною поки лишається у них», — зі-
знався один зі співрозмовників видання,  пові-
домлений про деталі домовленостей у Мінську. 
І пункт про перемир’я забороняє Києву повер-
нути її під свій контроль.

Водночас, за ухваленою угодою, ці терито-
рії не долучаються до «ДНР» та «ЛНР». Це — кла-
сична «сіра зона», статус якої досі не визначено.

Річ у тім, що п.4 нової угоди зобов’язує Київ 
ухвалити закон про особливий статус лише 
щодо території, обмеженої лінією від 19 ве-
ресня. Яким має бути статус інших територій, 
захоплених бойовиками, але формально не 
внесених до «особливого режиму»,  — спрогно-
зувати важко.

Що з кордоном?
Пункт про встановлення контролю над 

кордоном протягом переговорів минулої ночі 
лишався одним із найскладніших. За даними 
джерел, російська сторона наполягала, що — 
принаймні протягом певного часу і на певних 
ділянках кордону — контроль за ним має ли-
шатися у сепаратистів. Україна, звісно ж, на-
полягала на повному контролі за Києвом за 
міждержавним кордоном. Адже неконтрольо-
ваний кордон — головна причина безперерв-
ного постачання до Донбасу російської зброї, 
військових і найманців.

На жаль, підсумкова домовленість 
більше схожа на російську пропозицію.

Відновлення повного контролю Києва 
над українсько-російським кордоном можли-
ве лише на кінець 2015 року (якщо досягнуті 
домовленості виконуватимуться цілий рік, що 
саме по собі сумнівно) і лише за низки змістов-
них умов.

Для цього Київ повинен забезпечити:
– ухвалення закону про особливий статус 

окремих територій;
– проведення місцевих виборів на територі-

ях «ДНР» та «ЛНР»  відповідно до такого закону;
– провести конституційну реформу, в рам-

ках якої буде конституційно закріплено осо-
бливий статус «народних республік». При чому 
нову конституцію потрібно не лише ухвалити — 
вона також повинна набути чинності до кінця 
року.

Визнаємо чесно: графік — більш ніж щіль-
ний. А його недотримання буде додатковою 
підставою для того, щоби сепаратисти оголо-
сили про порушення угоди Україною.

«Шановні сепаратисти»
Однією з умов відновлення контролю за 

кордоном є проведення місцевих виборів на 
підконтрольній бойовикам території Донбасу.

І це — не дрібниця.
На жаль, у цьому питанні позицію проро-

сійських сил підтримали наші європейські 
партнери. «Українська правда» вже зазнача-
ла, що ключовим елементом пропозицій Мер-
кель і Олланда, з якими вони минулого тижня 
відвідали Київ і Москву, було проведення ви-

борів на Донеччині та Луганщині. «У результа-
ті ви матимете владу — тих, хто може говори-
ти від імені регіону... Ми далі зможемо вести 
прямі переговори і, можливо, далі не матиме-
мо потреби в роботі тристоронньої контактної 
групи», — пояснювала цю потребу Меркель.

Джерела у французькому дипкорпусі під-
тверджують ці дані. Співрозмовник «Україн-
ської правди», французький високопосадо-
вець, нещодавно у приватній розмові активно 
переконував журналістів у потребі такого кро-
ку, відверто не розуміючи тих занепокоєнь, які 
висловлювали його співрозмовники.

Отже, є сенс детально з’ясувати, що 
гарантує нова мінська угода «політич-
ним лідерам» «республік».

1) Після проведення місцевих виборів на 
особливих територіях Київ зобов’язаний буде 
визнати легітимність Захарченко/Плотницько-
го та інших. Чесність проведення таких вибо-
рів і коректність підрахунку голосів перебува-
тиме поза компетенцією центральної влади.

Про те, що чимало з них де-факто і де-юре 
є терористами, Україна зобов’язалася просто 
забути.

Звичайно ж, у Мінській угоді записано, що 
вибори повинні бути чесними і мають прохо-
дити за стандартами ОБСЄ. Але давайте поди-
вимося правді у вічі. Чи можливо забезпечи-
ти конкурентну перевиборчу кампанію та ре-
альну політичну конкуренцію у мілітаризова-
них ДНР та ЛНР?

2) На «загони ДНР» та «загони ЛНР» за під-
сумками виборів чекає легалізація, яку Київ, 
знову ж таки, зобов’язаний визнати.

Звичайно, в угоді це прописано інакше, 
але суть лишається та сама: «Створення заго-
нів народної міліції за рішенням місцевих рад 
з метою підтримання громадського поряд-
ку в окремих районах Донецької і Луганської 
областей». Підкреслимо: участь центральної 
влади в цьому процесі чи контроль з її боку 
не передбачені.

3) Хай якими будуть результати виборів та 
дії «нової влади Донбасу», Київ не має впливу 
на їх діяльність. На Донбасі прямо заборонені 
дострокові вибори за рішенням центральної 
влади, які можливі в усіх інших регіонах дер-
жави. «Повноваження депутатів місцевих рад 
та посадових осіб, обраних на дострокових ви-
борах, призначених Верховною Радою України 
цим законом, не можуть бути достроково при-
пинені», — йдеться у новій Мінській угоді.

4) Усі ці забаганки Донбасу доведеться фі-
нансувати Києву. Україна зобов’язується най-
ти шлях фінансування соцвиплат.

Звичайно, угодою передбачене обопільне 
фінансування — «повне відновлення соціаль-
но-економічних зв’язків, включаючи соціальні 
перекази, такі як виплата пенсій та інші випла-
ти (надходження і доходи, своєчасна оплата 
всіх комунальних рахунків, відновлення опо-
даткування в рамках правового поля Украї-
ни)».

Але є підозра, що принаймні на початко-
вий період податкових надходжень від зруй-
нованої економіки Донбасу, яка до того ж пе-
ребуває поза оперативним податковим конт-
ролем центральної влади, буде дуже небагато.

Підсумок
Нова Мінська угода аж ніяк не є перемо-

гою Києва. На жаль, поступитися довелося ба-
гато чим, і значна частина провини — за фран-
ко-німецьким тандемом. Та й ці досягнуті до-
мовленості — не факт, що виконуватимуться.

Мабуть, найкраще підсумки «нового Мін-
ська» охарактеризувала президент Литви 
Даля Грибаускайте. «Рішення абсолютно слаб-
ке», — наголосила вона. «Основна частина рі-
шення (конфлікту — ред.) — це контроль за 
кордонами. Її не було погоджено і не було ви-
рішено», — відзначила Грибаускайте.

Водночас ці домовленості не є поразкою 
України. Оперативний контроль за Донбасом 
наразі все одно втрачено. Активні бойові дії 
щодня забирають життя наших воїнів і зне-
кровлюють економіку України.

Тому це — швидше — лише шанс, лише 
спроба вхопитися за соломинку. Чи буде вона 
успішною і як швидко її буде порушено — дізна-
ємося з часом.

Сергій СИДОРЕНКО, 
«Українська правда» — 
«Європейська правда» 

12.02.2015

У четвер уранці в Мінську завершилися 
нічні переговори в «нормандському форматі». 
Зустріч лідерів тривала більше ніж 12 годин, 
переговори на робочому рівні — ще довше.

Однак попри те, що за підсумками пере-
мовин усі сторони зробили заяви (та й сам 
текст підписаного документа вже офіцій-
но оприлюднено), чимало важливих деталей 
досі лишаються за кадром.

Перш за все лишається без відповіді за-
питання: чи виграла Україна в Мінську?
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Бліц-інформ
Депутатська недоторканність: 
остаточно — восени? 
Верховна Рада підтримала Закон «Про внесення змін до Кон-

ституції України (щодо недоторканності народних депутатів Укра-
їни та суддів)» і направила його до Конституційного Суду. За це 5 
лютого проголосували 365 депутатів. 

Згідно із законом, зі статті 80-ї Конституції України мають 
бути виключені ті частини, якими передбачено гарантії депутат-
ської недоторканності. Оскільки йдеться про зміни до Конституції 
України, для цього потрібен їх розгляд на двох сесіях Ради. І для 
внесення цих змін треба, щоб проголосувала конституційна біль-
шість парламенту — не менш як 300 депутатів. 

Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман зазначив, що за-
конопроект може бути проголосований у цілому Верховною Ра-
дою вже у вересні після схвалення його Конституційним Судом та 
відкриття наступної сесії. 

Політики «годують» українців обіцянками зняти чи повніс-
тю, чи частково депутатську недоторканність, починаючи з кінця 
1990-их. 

Мінсоцполітики зареєструвало 
більше мільйона переселенців
Міністерство соціальної політики, його Управління соціально-

го захисту станом на 9 лютого поставило на облік 1 007 917 пере-
селенців із зони АТО і Криму, що становить 713 817 сімей.

257 640 сімей переселенців отримують щомісячну адресну 
допомогу для покриття витрат на проживання.

З жовтня Кабінет Міністрів вирішив надавати протягом шести 
місяців допомогу тимчасовим переселенцям: 884 гривні для не-
працездатних і 442 гривні — для працездатних.

Прем’єра рубрики 
«Розстріляне Відродження»
На телеканалі «Україна» 10 лютого у програмі «Ранок з Украї-

ною» відбулася прем’єра нової рубрики «Розстріляне Відроджен-
ня», присвяченої поколінню діячів мистецтва, які прагнули зміни-
ти історію України, але були знищені в ході жорстоких репресій ко-
муно-радянського режиму.

Кожен сюжет розповість про найзначніший та найпереломні-
ший період у житті одного відомого літератора або діяча мистецтв, 
з якого глядачі дізнаються, завдяки чому була відома ця людина, 
чому забороняли її творчість, яких репресій довелося зазнати.

У ході репресій цих людей знищили, будь-яка інформація про 
них (навіть імена!) була суворо заборонена. Щоб відновити ці тем-
ні епізоди історії, журналісти програми «Ранок з Україною» прове-
ли величезну роботу з архівними матеріалами, а також поспілку-
валися з істориками та очевидцями.

Прем’єрний випуск рубрики «Розстріляне Відродження» було 
присвячено Миколі Хвильовому. Героями наступних сюжетів ста-
нуть Михайль Семенко, Наталя Ужвій, Микола Куліш, Лесь Курбас, 
Володимир Сосюра, Павло Тичина, Наталя Забіла, Остап Вишня 
та багато інших.

Дивіться програму «Ранок з Україною» у понеділок о 6.50, а та-
кож з вівторка по п’ятницю о 7.15 на телеканалі «Україна»! 

 

 «Інтер» покаже 
фільм «Поводир»

У суботу, 21 лю-
того, о 20.30 на те-
леканалі «Інтер» від-
будеться телевізійна 
прем’єра художнього 
фільму «Поводир» ре-
жисера Олеся Саніна. 

Створена за дер-
жавної підтримки 
стрічка Олеся Саніна 
«Поводир» за дев’ять 
тижнів показу зібра-

ла 14,08 млн грн. Бюджет фільму становив 16,6 млн грн. 
Світова прем’єра «Поводиря» відбулася 16 липня на Одесько-

му міжнародному кінофестивалі, де в національному конкурсі ко-
манда фільму (актор Станіслав Боклан і оператор Сергій Михаль-
чук) здобула дві нагороди. Стрічка вийшла в прокат 12 листопада 
й охопила 130 кінозалів по всій Україні. 

Рада звільнила від податків 
українську книгу і періодику
Верховна Рада ухвалила законопроект про внесення змін 

до Податкового кодексу України щодо підготовлення, виготов-
лення, розповсюдження книжок та періодики вітчизняного 
виробництва. 

Законом передбачається у Податковому кодексі України 
пункт 1.25 статті 197 викласти в такій редакції: «постачання (пе-
редплати) та доставка періодичних видань друкованих засобів 
масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчиз-
няного виробництва, підготовлення (літературне, наукове і тех-
нічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлен-
ня (друк на папері чи запис на електронному носієві), розповсю-
дження книжок, у тому числі електронного контенту (крім видань 
еротичного характеру) вітчизняного виробництва, учнівських зо-
шитів, підручників та навчальних посібників, словників україн-
сько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного ви-
робництва на митній території України».

Як відомо, з 1 січня 2004 р. до 1 січня 2015 р. видавництва, 
видавничі організації, підприємства поліграфії вже мали подат-
кові пільги, подібні тим, які пропонуються цим законопроектом.

У Чернігові побули з візитом відомі політичні і громадські 
діячі: Володимир Огризко, міністр закордонних справ України 
в 2007 – 2009 роках, і Олександр Савченко, ректор Міжна-
родної академії бізнесу, доктор економічних наук, у минулому 
— заступник міністра фінансів і заступник голови Нацбанку.

Мета візиту — представлення нової політичної партії «Ми 
— українці», до керівництва якої вони входять, і початок ство-
рення міських і обласних структур партії. 

У культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо» гості дали 
прес-конференцію журналістам преси, радіо, телебачення, 
Інтернет-видань області.

Основний мотив виступу гостей полягав у тому, що Укра-
їні потрібна принципово нова політична структуризація сус-
пільства, європейські принципи в політикумі. Не так, як нині, 
коли, на жаль, наші партії є за суттю політ-бізнес-холдинга-
ми, які обслуговують ті чи інші олігархічні угруповання. Тому 
так часто виникають і відходять на узбіччя політикуму партії, 
в тому числі й ті, які були партіями влади. Принципово нова 
партія «Ми — українці» і будується нині в країні. Вона форму-
ється знизу, в керівництві закладено принцип полілідерства, 
а не чергової «іменної» партії, побудованої на прізвищі лідера. 

Звичайно, гості охарактеризували нинішню ситуацію в 
Україні і довкола неї. Володимир Огризко як дипломат, колиш-
ній міністр, не міг не торкнутися болючої теми анексії Росією 
Криму, спровокованої і підтримуваної нею війни на Донбасі. 
Він відзначив, що нарешті, мало не через рік після загарбання 
Криму і початку подій на Донбасі, Верхова Рада України офі-
ційно постановила вважати Росію країною-агресором. Але, 
зазначив політик, як же розуміти, що Україна і далі підтримує 
дипломатичні стосунки з агресором, торгує з ним? Говорячи 
про міжнародну ситуацію довкола України, Огризко наголо-
сив: важко сподіватися, що Європа, США будуть наполегли-
во відстоювати цілісність України, якщо ми самі мало робимо 
для цього. Покладатися треба найперше  на свої сили.

Олександр Савченко говорив про внутрішню політику, на-
самперед економіку. Тут, зазначив гість, — глибока криза, по-
при заяви уряду про якісь «реформи». Насправді абсолютно 
чіткі, давно відомі рецепти виходу економіки із кризи у нас 

чомусь не діють і не застосовуються. Це стосується і подат-
ків, і бюджетної політики. Усе робиться на догоду олігархам, 
у тому числі російським. Дивним явищем назвав Савченко те, 
що, попри агресію Росії, наша країна продовжує активну тор-
гівлю з агресором. Притому зовсім не рівноправну. Якщо Ро-
сія постійно припиняє закупівлю в нас тих чи інших товарів, 
то Україна купує в росіян товарів на мільярди гривень. Серед 
них — такі, які можна б виробляти самим або  закуповува-
ти в інших країнах. Невже саме в Росії обов’язково купувати 
мило, зубну пасту, пральний порошок і багато чого подібного?

Яскравим прикладом провалу в економіці Савченко на-
звав катастрофічне падіння курсу гривні проти долара: менш 
ніж на рік — утричі! Це вже не економіка, не нормальні фінан-
си, це грабунок народу задля наживи певних груп. 

Гості зі столиці зустрілися також із представниками біз-
несу Чернігівщини. Представники ділових кіл цікавилися, які 
ідеї пропонує нова партія для нормального розвитку бізнесу в 
Україні. У свою чергу отримали запевнення, що партія підтри-
має ділових людей на виборах до місцевих органів влади цьо-
го року та наступних парламентських виборах. 

В. Огризко і О. Савченко також виступили у півгодинній 
програмі на обласному телебаченні. 

Володимир Огризко і Олександр Савченко 
презентували в Чернігові нову партію «Ми — українці»

Резолюція XXX з’їзду 
ВО «Свобода» 

«Всеукраїнське об’єднання «Свобо-
да» заявляє: плани уряду приватизува-
ти понад 1000 державних підприємств 
не відповідають державним інтересам 
України. Наслідком такої огульної при-
ватизації стане втрата контролю дер-
жави над стратегічними та прибут-
ковими підприємствами, зменшення 
надходжень до державного бюджету, 
колосальне ослаблення економічної 
безпеки держави, подальше зубожіння 
найбідніших верств населення.

Особливу стурбованість виклика-
ють намагання уряду виключити з пе-
реліку таких, що не підлягають при-
ватизації, підприємств, які приносять 
прибуток і стабільно поповнюють дер-
жавний бюджет (державні морські пор-
ти, ДП «Артемсіль», державні лісогоспо-
дарські об’єднання разом із майновими 
комплексами держлісгоспів тощо), а та-
кож підприємств, які мають стратегіч-

не значення для держави та її безпеки 
(підприємства тепло- і гідроенергетики, 
водного господарства, космічної галу-
зі, магістральні нафтопроводи, обласні 
телерадіокомпанії, ДП «Преса України», 
«Укркінохроніка», провідні галузеві ін-
ститути тощо).

Продавати прибуткові та стратегіч-
ні підприємства — це злочин. Особливо 
цинічним є те, що уряд планує це робити 
під час війни, коли ці активи за копійки 
буде передано наближеним до ниніш-
ньої влади олігархам. Більше того, за-
значені підприємства може бути прода-
но юридичним особам, афільованим зі 
структурами, власниками яких є Росій-
ська Федерація чи її громадяни.

XXX з’їзд ВО «Свобода»:
Вимагає від чинної влади відмови-

тися від спроб приватизувати прибут-
кові державні підприємства та підпри-
ємства, що мають стратегічне значення 
для держави.

Доручає народним депутатам Укра-
їни від ВО «Свобода» ініціювати націо-

налізацію приватизованих стратегічних 
підприємств і галузей (зокрема, націо-
налізацію підприємств енергогенера-
ції) та зміну форм управління держав-
ними підприємствами з використанням 
найкращих практик управління приват-
ними та успішними державними під-
приємствами країн ЄС для збільшення 
ефективности українських держпідпри-
ємств.

Вимагає від коаліції, Президента, 
уряду, Фонду державного майна орга-
нізувати перевірку законності прива-
тизації всіх великих підприємств (у яких 
середньооблікова кількість працівни-
ків перевищує 1 тис. осіб на рік або об-
сяг валового доходу від реалізації про-
дукції на рік перевищує 50 млн грн), 
повернути незаконно приватизовані 
об’єкти та об’єкти, які були умисно до-
ведені до банкрутства новими власни-
ками, у державну власність і власність 
трудових колективів.

Олег ТЯГНИБОК,
голова ВО «Свобода»

У комітеті з Національної премії 
України ім. Тараса Шевченка відбувся 
третій тур обговорення конкурсних тво-
рів, висунутих на здобуття Національ-
ної премії 2015 року. За результатами 
таємного голосування були названі ла-
уреати у чотирьох номінаціях. 

У номінації «література» премію 
отримав  поет Юрій Буряк — за книгу 
поезій «Не мертве море» (представле-
но Всеукраїнським товариством «Про-
світа» ім. Тараса Шевченка).  Перемож-

цем у номіна-
ції «літерату-
р о з н а в с т в о 
і мистецтво-
з н а в с т в о » 
став Кос-
тянтин Мос-
калець за 
книжку есе-
їв «Сполохи». 
У номінації 
«образотвор-

че мистецтво» лауреатом став Микола 
Компанець за мистецький цикл «Зем-
ля моїх батьків». Премію у номінації «те-
атральне мистецтво» здобув Петро Пан-

чук, актор Національного театру ім. І. 
Франка, за втілення образу Тараса Шев-
ченка на вітчизняній театральній сцені.

Цьогоріч Національну премію у номі-
націях «публіцистика і журналістика», «му-
зичне мистецтво» і «концертно-виконав-
ське мистецтво» вирішили не вручати.

Рішення Шевченківського комітету 
затвердив його голова Борис Олійник. 
Далі секретаріат комітету подає доку-
менти переможців і свої протоколи в 
Адміністрацію Президента України, щоб 
глава держави Петро Порошенко підпи-
сав відповідний указ. За традицією це-
ремонія нагородження відбудеться до 
дня народження Шевченка. 

Довідково. Кость Вілійович Мос-
калець (нар. 23 лютого 1963) — поет, 
прозаїк, перекладач, літературний кри-
тик, музикант. Член Національної спіл-
ки письменників України та Асоціації 
українських письменників. Народився в 
селі Матіївка біля Батурина на Чернігів-
щині в родині письменника Вілія Мос-
кальця. Заочно закінчив Літературний 
інститут ім. М. Горького в Росії (1990).

Один із засновників бахмацької лі-

тературної групи ДАК. Служив у війську 
(1981 – 1983), працював на радіозаво-
ді в Чернігові, був учасником Львівсько-
го театру-студії «Не журись!», виступаю-
чи як автор-виконавець власних пісень. 
Від 1991 р. живе в селі Матіївці, займа-
ючись винятково літературною працею.

Книги виходили у видавництвах Ки-
єва і Львова. 

Поезія: «Думи» (1989); «Songe du 
vieil pelerin» («Пісня старого пілігрима») 
(1994); «Нічні пастухи буття» (2001); 
«Символ троянди» (2001); «Мисливці на 
снігу» (2011).

Проза: «Рання осінь» (2000); «Келія 
чайної троянди» (2001) — щоденникові 
записи, «Досвід коронації» (2009), «Ве-
чірній мед». 

Есеїстика: «Людина на крижині» 
(1999); «Гра триває» (2006); «Сполохи» 
(2014).

Проза Москальця перекладена ан-
глійською, німецькою, російською та 
японською мовами; сербською і поль-
ською перекладені вірші та есе. Лауре-
ат багатьох всеукраїнських літератур-
них премій, а також обласної премії ім. 
М. Коцюбинського (2005 р.).

Щодо злочинної приватизації прибуткових 
і стратегічних держпідприємств

Лауреати Шевченківської премії 2015 року. 
Серед них —  наш земляк Костянтин Москалець

К.Москалець
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Героїв Небесної 
Сотні українці щороку 

вшановуватимуть 20 лютого
День Героїв Небесної Сотні від-

значатиметься 20 лютого. 
Відповідний Указ «Про вшану-

вання подвигу учасників Революції 
гідності та увічнення пам’яті Геро-
їв Небесної Сотні» 11 лютого підпи-
сав Президент  України Петро По-
рошенко. 

Кабінет Міністрів має розро-
бити комплексний план заходів 
для вшанування подвигу учасни-
ків Революції гідності. Серед них 
передбачається створення в  Ки-
єві музею, присвяченого тогоріч-
ним подіям на Майдані; проведен-
ня тематичних заходів у навчальних 
закладах; встановлення відповід-
них монументів тощо.

18 і 20 лютого в центрі столи-
ці України під час зіткнень учасни-
ків Майдану із силовиками було 
вбито найбільше протестувальни-
ків: близько двох десятків 18 люто-
го і понад 80 — 20 лютого. Їх пізні-
ше назвали Небесною Сотнею. Точ-
на кількість жертв не встановлена, 
злочин досі не розслідувано, вбив-
ці не постали перед судом. 

Рада надала статус 
інваліда війни пораненим 

на Євромайдані
За ухвалення законопроекту 

проголосували 235 депутатів.
Як сказано в тексті документа, 

особи, які стали інвалідами під час 
масових акцій цивільних протес-
тів у країні в період з 21 листопада 
2013 року по 21 лютого 2014 року, 
за умови, що вони звернулися за 
медичною допомогою в період з 21 
листопада 2013 року по 30 квітня 
2014 року, зараховуються до інва-
лідів війни.

Досі не покарані винні 
навіть у першому 

кровопролитті на Майдані 
— побитті студентів у ніч 

на 30 листопада 2013 року
Генпрокуратура направила до 

Шевченківського райсуду Києва 
обвинувальний акт у кримінально-
му провадженні проти колишнього 
голови КМДА Олександра Попова. 
Попов обвинувачується у вчиненні 
кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 2 ст. 28, ст. 340 (неза-
конне перешкоджання проведенню 
зборів та мітингів, вчинене за попе-
редньою змовою групою осіб), ч. 5 
ст. 27, ч. 3 ст. 365 (пособництво у пе-
ревищенні влади або службових по-
вноважень працівником правоохо-
ронного органу) Кримінального ко-
дексу України.

Досудовим розслідуванням 
встановлено, що в ніч на 30 листо-
пада 2013 року Попов, «діючи за по-
передньою змовою з колишнім за-
ступником Секретаря РНБО Воло-
димиром Сівковичем, начальником 
ГУМВС України в місті Києві Вале-
рієм Коряком та іншими високопо-
садовцями, надав вказівку про за-
везення на Майдан Незалежності 
в м. Києві комунальної техніки для 
встановлення новорічної ялинки, а 
В. Коряк у свою чергу, використову-
ючи цю обставину, віддав наказ про 
розгін мирного мітингу працівника-
ми полку міліції особливого призна-
чення «Беркут», які жорстоко побили 
мітингувальників».

Унаслідок цих протиправних дій 
понад 80 громадян отримали тілесні 
ушкодження різного ступеня тяжкості.

Нині досудове розслідування 
щодо співучасників Попова триває.

Нагадаємо: ГПУ вже передавала 
справу проти Попова і Сівковича до 
суду, однак Печерський райсуд Киє-
ва 29 липня повернув її на дорозслі-
дування в Генпрокуратуру.

Рівно рік тому, 18 і 20 лютого 
2014 року, протистояння учасників 
Майдану, Єврореволюції і прогнило-
го режиму регіоналів дійшло до кри-
вавої стадії — масового вбивства 
протестувальників у центрі столи-
ці України. Взагалі перша їхня кров 
пролилася ще в січні, у зіткненнях 
на вулиці Грушевського, де були пер-
ші жертви серед повстанців. Гину-
ли люди в Києві, інших місцевостях 
країни і  наступними тижнями. Але в 
ті два чорні дні відбулося нечуване 
досі масове вбивство людей.

18 лютого колони протестуваль-
ників йшли пікетувати парламент. На 
підступах до нього пролунали пер-
ші постріли силовиків. Далі — нове 
протистояння. А з вечора 18-го і всю 
ніч тривав справжній штурм силови-
ками Майдану Незалежності, серця 
революції. Людям вдалося відстоя-
ти Майдан. Але того дня, 18-го, заги-
нуло понад 20 учасників протестів, з 
них частина людей згоріли в атакова-
ному і підпаленому Будинку профспі-
лок, штабі революції. А 20 лютого на 
Майдані і прилеглих вулицях відбув-
ся справжній відстріл учасників про-
тестів, загинуло орієнтовно близько 
80 людей. Точної кількості жертв не 
вдалося встановити досі. Як за цілий 
рік так і не завершено розслідування 

й не покарано винних у масових убив-
ствах людей на Майдані. Офіційно в 
тих тяжких злочинах звинувачено то-
дішнє вище керівництво держави на 
чолі з Януковичем. Але вони давно 
втекли, переважно до Росії. Не пока-
рані й виконавці серед силовиків.

А перше в історії незалежної 
України вбивство учасників про-
тестів у центрі столиці стало трагіч-
ною сторінкою нашої історії, засте-
реженням, до чого може дійти анти-
народний режим.

За християнськими канона-
ми в річницю загибелі людей 
Україна вшановує їхню світлу 
пам’ять.

Серед Героїв Небесної Сотні, 
які загинули в ті дні на Майдані, 
були і наші земляки з Чернігівщи-
ни. Це 33-річний Василь Прохор-
ський із селища Дмитрівка Бах-
мацького району і 34-річний Ан-
дрій Мовчан із села Великі Осняки 
Ріпкинського району. 

Прапори жовто-сині, 
як сини незборимі

…Іду Майданом із подругою до 
героїв, які взялися бути першими, за-
хищаючи європейську ідею. Тут зці-
лювальна аура. Бачу проліски. Хтось 
охайненько розклав їх рядочком. 
Блакитні проліски на снігу, квіти, що 
приносять надію. Над ними — сивий 
міцної статури чоловік у камуфляжно-
му одязі.

— Вони — як промінці надії… Хто 
приніс? Як з’явилися? — У чоловіка 
по щоках течуть сльози, і він тремт-
ливим голосом продовжує: — Проліс-
ки… Тоді наш Майдан переможе. 

Тут біля наметів зустрічаю підпри-
ємців із Чернігівщини. Ударівець Ле-
онід Неживий із Корюківки говорить: 

— У цього Майдану особлива 
аура. Тут зібралися безстрашні патрі-
оти. Україна буде у великій сім’ї єв-
ропейського співтовариства. Вона і 
в минулі століття була тільки там. Але 
посланці монголо-татарської орди ще 
лишилися на східноєвропейському 
просторі. Вони нахабні і хочуть нашу 
Україну загнати до колишнього радян-
сько-фашистського табору, яким є Ро-

сія. Тож Україна братиметься до зброї, 
щоб відстоювати свою незалежність. 

Подібна думка — у підприєм-
ця Павла Бондаренка із Семенівки. 
Сказав, дуже радий, що його покли-
кав Майдан, де відбувається Рево-
люція гідності. Потижнево приїздить 
сюди із безстрашними товаришами. 
Вдягають каски, теплий одяг, беруть 
до рук щити і заступають на зміну на 
барикадах. За словами самооборон-
ця Бондаренка, «Майдан тиждень за 
тижнем змінює Україну, і він змінить 
її назавжди. Майдан — неймовірна 
сила, людей і країну піднімає з колін». 

Кіровоградець Ігор Маєвський 
під обласним центром будував ко-
тедж. Зупинив будівництво — і на 
Майдан. Не один, ще й чотирьох буді-
вельників із собою сюди привіз. Жи-
тель Сумщини Микола Ганєвський 
фермерствував, будував сушарку. 
Призупинив її зведення, дружині ска-
зав, що на Майдані вирішується важ-
ливіше — європейський вибір. У ньо-
го і ще в десятків майданівців на ву-
лицях столиці спалили автомобілі. Від 
Миколи почула: «Згоріли машини — 
то наживне. Горіли намети, наші скла-
ди — нас це не вивело з рівноваги. 

Патріотизм, хоробрість і відвагу яну-
ковицькі тітушки не змогли спалити». 

 

Сто шістдесят кілометрів 
пішки до Майдану

На Майдані я зустріла чотирнад-
цятирічного хлопчину зі Львівщини. 
Назвався Михайлом Гнатюком. Об-
личчя вольове, висловлювання — до-
рослої волелюбної людини. Руки не 
по роках міцні й чіпкі. Почувши від 
дядька Мирослава, що там, на голов-
ному Майдані, триває Революція гід-
ності, почав готуватися (дядько дру-
гий місяць перебував там). Одного 
дня написав записку: «Мамо, за мене 
не хвилюйся. Я вже дорослий… Ніде 
не пропаду. Буду там, на Майдані, з 
дядьком Мирославом. Якщо револю-
ція, то не проходить вона мимо нашо-
го роду… Такі ми є».

Михайло пішов з дому, прихопив-
ши із собою географічну карту і ма-
ленький записничок з ручкою. У ки-
шенях — лишень шістнадцять гри-
вень, із собою — невеликий пакет з 
наїдками. Кілька днів ішов, подолав-
ши вісімдесят кілометрів. Ночі потріс-
кували морозами, дні були похмурі й 

вітряні. Першу ніч переночував у не-
жилій хаті в якомусь хуторку, що при 
дорозі. А другої ночі, як миша, зарив-
ся до скирти. Автомобілі на підняту 
руку не реагували. Харчі закінчилися. 
На шостий день біля нього зупинився 
КамАЗ. Думав, якийсь жартівник зу-
пинився. Та коли за спиною захрумтів 
сніг, перед собою побачив бороданя. 
Забрав до кабіни. Сказав, звуть його 
Отаром. Мешкає у Львові. Їде в Київ, 
за Майдан переживає. Пригостив 
ковбасою. Обігрів.

Хлопчина розповів, що в нього на 
Майдані — рідний дядько Мирослав, 
його прадіди понад два десятки років 
відбували строк у радянських табо-
рах Сибіру. А коли хлопець сказав, що 
понад сто шістдесят кілометрів подо-
лав пішки — водій дуже здивувався. 

Майже місяць пробув Михайло 
на Майдані. Кожні два дні телефону-
вав матері, говорив радісно: «У мене 
все гаразд. Тут, мамо, інша Україна. 
Ми незборимі». 

Сніжана БОЖОК, 
журналістка, 

м. Корюківка, 
Чернігівська область 

Минає рік загибелі Героїв Небесної Сотні
Вулиця Інститутська, 18 лютого 2014 року. 
За лічені хвилини до перших пострілів.
Фото Петра Антоненка

Василь ПрохорськийВасиль Прохорський

Андрій МовчанАндрій Мовчан

Майдан: смолоскип надій невмирущих 
Головний майдан Києва дзвенів тисячами голосів. Чи не кожен — виразний і наболілий. 

Народ не міг змиритися з верховодами. На верхівку влади вилізли донецькі злодії і їхні клани. 

Мінськ: чи втрачаємо ми Донбас, 
і чи здала Європа Україну?

 Ось що говорить професор права, 
один з авторів тексту Конституції  Украї-

ни Віктор Мусіяка: «За умови виконання поло-
жень «Комплексу заходів з виконання Мінських 

угод», підписаного в Мінську 12 лютого, окремі ра-
йони Донецької і Луганської областей отримають 
статус, що перевищує статус конфедерації». Пра-
вознавець переконаний, що Закон України «Про 
тимчасовий порядок місцевого самоврядування 
в окремих районах Донецької і Луганської облас-
тей», згадуваний у «Комплексі заходів», суперечить 
Конституції України. Крім іншого, «там йдеться про 
«народну міліцію», що не зрозуміло, звідки взяла-
ся, про прокуратуру, яку вони самі створюють, про 
суди, які теж самі створюють. Вони взагалі ніяк не 
пов’язані з центром».

Документи, підписані в Мінську, визначають 
для окремих районів Донбасу юридичний статус, 
не передбачений у Конституції України. Про це за-
явив голова ради Лабораторії законодавчих ініціа-
тив Ігор Когут. Порівнюючи автономію Криму, яка 
існувала на півострові до анексії, з майбутнім ста-
тусом Донбасу, Когут звернув увагу на ряд істот-
них відмінностей: «Політично, економічно, фіскаль-
ний, бюджетний Крим фактично входив до  системи 
України. Там діяли українські закони. Там був тіль-
ки власний парламент і власна конституція, яка за-

тверджувалася Верховною Радою України, а також 
додаткові нормативні акти». Таким чином, юридич-
на незалежність частини Донбасу може значно пе-
ревершувати незалежність півострова».

Тобто Крим зі значно меншими повноваження-
ми спокійно «відокремився» від України і попросив-
ся до Росії. Що говорити про Донбас? 

Ключове питання: яким чином Мінські угоди по-
вернуть Донбас Україні? Задекларовано виведен-
ня іноземних військових формувань з Донбасу, чи-
тай — російських? Так їх там нема, вкотре заявила 
у Мінську Росія, і Європа, світ ніяк цього не спросту-
ють? Задекларовано розформування незаконних 
військових формувань, читай — бойовиків-сепа-
ратистів? Так завтра, згідно зі згаданим  законом 
України, вони будуть трансформовані у «народну мі-
ліцію» регіону і «кришуватимуться» прокуратурами 
і судами регіону, фактично не підконтрольними Ки-
єву. Задекларовано контроль Української держави 
над власним кордоном на всій його протяжності, в 
тому числі на не контрольованому нині Сході? Так 
це віднесено аж на кінець 2015 року і то при вико-
нанні ультимативних вимог: зміни Конституції, осо-
бливого статусу Донбасу, вже встановленого на-
шим згаданим законом, виборів за цим же зако-
ном, під дулами автоматів сепаратистів і при сміхо-
винному «контролі» немічної ОБСЄ. 

Отже, ми втрачаємо Донбас? Час покаже. Поки 
що варто зробити деякі висновки. Про те, що нема 
чого так уже покладатися на стару жирну Європу, яка 
чомусь кинеться захищати Україну, коли ми самі не 
здатні себе захистити. Про те, що деградація оборо-
ноздатності держави, яка тривала всі понад 20 ро-
ків незалежності, є чорною плямою на нашій прав-
лячій еліті (4 президенти, 7 парламентів, понад де-
сяток урядів), загалом на всій нашій політичній еліті, 
партіях, громадських об’єднаннях. Про те, наскільки 
в нас ще не розвинене громадянське суспільство, 
коли можна було «не помічати» знищення обороно-
здатності держави. Про те, як десятиліттями нічого не 
робилося для українізації, одержавлення цілих регі-
онів, русифікованих, зденаціоналізованих, до того ж 
криміналізованих. Про те, що саме Донбас не міг не 
вибухнути, адже був оплотом чотирирічного режиму 
регіоналів. Про те, як міг такий режим узагалі прийти 
до влади в демократичній державі в центрі Європи. 
Про те, що за чверть століття Україна так і не встигла 
подолати наслідків тоталітаризму, комуно-радян-
ської ментальності, перейти від статусу колонії до 
держави, від тоталітарного до демократичного сус-
пільства. І в цьому — величезна вина тих, хто вважає 
себе елітою нації, яка, врешті, має бути в кожному 
суспільстві. 

Петро АНТОНЕНКО 

1
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Чи міняли Крим на Таганрог? 
Історія одного міфу

В українському медіапросторі та й у 
простому спілкуванні між людьми нерід-
ко лунають твердження про те, що 1954 
року Крим було обміняно на якісь укра-
їнські території.

Кількість таких тверджень відчутно 
зросла після повідомлення про підготов-
ку в Раді Федерації Росії законопроекту 
про визнання незаконним акта про при-
єднання Криму до УРСР у 1954 р. Припус-
каю, що після новини від 28 січня 2015 р. 
про те, що в Раді Федерації Росії вже під-
готували такий законопроект, аргумен-
тів з української сторони може додатися.

Чи мають твердження про «терито-
ріальні обміни» якісь підстави?

Насправді жодного обміну між 
республіками в 1954 році не було. 
Українська РСР отримала Кримську об-
ласть, але взамін ніяких територій Ро-
сійській РФСР не передавала. Раніше 
від України справді передавалися деякі 
території до складу РСФРР, але то було у 
1919 – 1928 рр.

Самі по собі твердження про «об-
мін» мають підстави, але хронологічно 
такі «обміни» з актом передачі Криму до 
складу УРСР не збігаються.

Перед 1954 р. остання зміна укра-
їнсько-російського кордону відбулася у 
1928 р., тобто за 26 років до передачі 
Криму до складу УРСР. При цьому, як у 
1920-их рр., так і в 1954-ому референ-
думу не проводили, і тогочасним зако-
нодавством для таких випадків він не 
був передбачений.

Перший за всю історію радянської 
держави загальнодержавний референ-
дум відбувся у березні 1991 р., коли в 
людей запитали, чи погоджуються вони 
з подальшим існуванням СРСР. Від 1954 
р. до анексії Криму в 2014 р. змін укра-
їнсько-російського кордону (спочатку 
адміністративного, а з 1991 р. —  дер-
жавного) не відбувалося.

Нині циркулює декілька версій «об-
міну». Найчастіше серед «обмінних» те-
риторій згадуються Таганрог і його око-
лиці, які у 1920  – 1925 рр. належали 
УСРР, а до 1887 р. перебували у скла-
ді Катеринославської губернії. Утім, до 
складу УСРР у 1920 – 1925 рр. належа-

ла і Олександрівсько-Грушівська (Шах-
тинська) округа, яка серед «обмінних» 
територій майже не згадується.

Куди частіше називаються землі пів-
нічної Слобожанщини (південь сучасної 
Воронезької та значна частина Білго-
родської областей), які до складу УСРР 
не належали або (як той же Білгород) пе-
ребували там дуже нетривалий час. Яка 
природа появи таких тверджень?

Таганрожчину з північною Слобо-
жанщиною об’єднує переважно україн-
ський (на відміну від Шахтинської окру-
ги) національний склад населення і те, 
що ці території (на відміну від Кубані) 
безпосередньо межували з УСРР.

Свого часу саме етнографічний 
чинник (тобто кількісна перевага укра-
їнців над усіма іншими національностя-

ми, разом узятими, в певному регіоні) 
був покладений в основу формування 
кордонів УНР, а потім і УСРР.

Під час розгляду питання про кор-
дон у 1924 р. російсько-українська ко-
місія погодилася «в основі урегулюван-
ня кордонів між УСРР та РСФРР поклас-
ти принцип етнографічний у розумінні 
приєднання до республіки території, що 
безпосередньо межує з нею, і заселе-
ної в абсолютній або відносній більшос-
ті населенням відповідної республіки». 

 Записка голови комісії з кордонів 
Олександра Черв'якова від 30 листопа-
да 1924 року до Політбюро ЦК РКП(б): 
«УРСР наметила свой проект урегулиро-
вания границ». Отже, де українців біль-
шість — там і Україна.

Однак цей критерій, підтримка яко-
му пролунала навіть у резолюції викон-
кому Комінтерну від 24 грудня 1924 р., 
рішенням Президії ЦВК СРСР від 16 
жовтня 1925 р. був фактично зігноро-
ваний. Українська сторона і надалі на-
магалася втілити його в життя. Тези 
червневого (1926 р.) пленуму ЦК КП(б)У 
«Про підсумки українізації» завершу-
валися такою настановою: «Провади-
ти дальшу роботу в справі об’єднання в 
складі УСРР усіх суміжних з нею терито-
рій з українською більшістю населення, 
що входять до Радянського Союзу» (На-
ціональне питання. Курс національного 
питання для комвишів та радпартшкіл. 
Хрестоматія з методичними вказівками. 
Харків, Пролетар, 1931. — С. 105).

Результати перепису 1926 р. вияви-
ли, що українці становили абсолютну 
більшість у Таганрожчині та в 26 райо-
нах Центрально-Чорноземної області, 
котрі означені вище як «північна Слобо-
жанщина».

Зважаючи на отримані відомості та 
вже анонсовану реформу адміністра-
тивно-територіального поділу в РСФРР, 
керівництво УСРР активізувалося в пи-
танні перегляду кордонів.

У доповідній записці Миколи Скрип-
ника, написаній за дорученням Політ-
бюро ЦК КП(б)У в травні 1928 р., нага-
дувалося, що згідно з рішенням викон-
кому Комінтерну приєднання до УСРР 
суміжних територій з українською біль-
шістю населення є «одним із заходів, що 
ліквідує попередній колоніальний стан 
українського народу».

Підкреслювалося, що ігнорування 
потреб українців на цих територіях су-
перечить «правильній ленінській націо-
нальній політиці і послаблює її револю-
ційний вплив на пригноблені маси За-
хідної України, Буковини, Бессарабії. В 
самій УСРР підіймають голову ворожі 
сили, які використовують ці факти кур-

ської, кубанської, таганрозької дійснос-
ті, що не залишаються невідомими».

ЦК КП(б)У схвалило такий запит 
і після деякої редакції спрямовувало 
його до Кремля. У листі Й. Сталіну від 25 
травня 1928 р. Генеральний секретар 
ЦК КП(б)У Л. Каганович просив поста-
вити на закрите засідання секретаріату 
ЦК ВКП(б) питання «Про передачу УСРР 
повітів з більшістю українського насе-
лення Курської і Воронезької губерній, 
у зв'язку з районуванням Центрально-
Чорноземної області» (Російський дер-
жавний архів соціально-політичної істо-
рії, ф.81, оп.3, спр.120, арк.57).

Однак Кремль відхилив територі-
альні клопотання України.

Натомість під впливом цих кло-
потань та внаслідок безпосередньо-
го тиску української сторони у населе-
них переважно українцями місцевостях 
РСФРР покращилося офіційне ставлен-
ня до національно-культурних потреб 
українців, здійснювати яке керівництво 
Воронезької губернії присягалося ще 
під час роботи 1924 р. комісії з перегля-
ду кордону. 

По суті в цих районах щодо україн-
ців почала реально втілюватися запро-
ваджена ХІІ з’їздом РКП(б) політика ко-
ренізації. Такі дії, з одного боку, посла-
блювали протестні настрої селянських 
мас напередодні та під час колективіза-
ції, але, з іншого,  виникало логічне пи-
тання: а чому б ці райони, які розташо-
вані компактною масою суміжно з Укра-
їною, не приєднати до неї?

«Острогозький, Россошанський, 

Богучарський, Павловський і Калачев-
ський повіти ЗАЛИШИТИ У МЕЖАХ ВО-
РОНЕЗЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (РСФСР), попри те, 
що в цих повітах українці складають 
переважаючу більшість». 

Записка голови комісії з кордонів 
Олександра Черв’якова від 30 листо-
пада 1924 року до Політбюро ЦК РКП(б). 
Джерело: ЦДАВО України, ф.3, оп.1, 
спр.1953.

Край такому лояльному ставлен-
ню до українців поклали постанови ЦК 
ВКП(б) і РНК СРСР від 14 та 15 грудня 
1932 р., якими кампанія українізації 
поза межами УСРР оголошувалася «пет-
люрівською» та негайно скасовувалася.

Незаперечним результатом тери-
торіального розмежування між УСРР та 

РСФРР у 1919 – 1928 рр. стало те, що 
з дев’яти населених переважно україн-
цями губерній на повітовому рівні всі 
суміжні території, де українці не ста-
новили більшості (чотири північних по-
віти Чернігівської губернії, всі повіти 
Кримського півострова Таврійської гу-
бернії), були вилучені зі складу Украї-
ни. Натомість повітів з українською 
більшістю населення, суміжних з тери-
торією УСРР, Україна зі складу РСФРР 
не отримала.

Отже, при територіальному роз-
межуванні між РСФРР та УСРР Кремль 
враховував етнографічний принцип під 
час приєднання заселених переважно 
росіянами територій до складу Росії, але 
ігнорував цей самий принцип, коли по-
ставало питання про приєднання відпо-
відних територій до складу України.

Передача Криму Україні 1954 року 
пояснювалася економічними причина-
ми: півострів не міг розвиватися без 
тісної взаємодії з прилеглою територі-
єю України. Певну роль у передачі Кри-
му Україні відіграли ідеологічні мірку-
вання (цей акт відбувся під час святку-
вання 300-річчя «возз’єднання» України 
і Росії). Проте ці міркування не знайшли 
відбиття в законодавчих актах, які обу-
мовлювали передачу Криму Україні.

Ініціатива Ради Федерації Росії про 
невизнання законодавства СРСР від-
носно передачі Криму з Росії в Україну 
може бути реалізована. Так само може 
бути назване незаконним об’єднання у 
1989 році Німеччини чи реалізований 
однобічний перегляд угоди Російської 

імперії про передачу Аляски.
Рада Федерації може навіть відно-

вити царство Польське в кордонах РФ, 
яка є правонаступницею СРСР, а СРСР, 
у свою чергу, є правонаступницею Ро-
сійської імперії. Усе це — гіпотези одно-
го ряду, які можуть бути оформлені за-
коном, але не знайдуть підтвердження 
у праві. Диктаторським режимам влас-
тиво ототожнювати закон і право. Аж до 
моменту падіння режимів. 

Геннадій ЄФІМЕНКО, 
кандидат історичних наук,

Київ
(«Українська правда» — 

«Історична правда», 06.02.2015)

В обмін на Крим українські землі не віддавали, але їх забрали до Росії раніше. 
Крім того, Росія не передала нам українських етнічних земель

Таганрог у складі УСРР. Карта 1922 року.

Формування українсько-російського радянського адміністративного 
кордону (1918 – 1928). Пунктиром позначені українські етнічні тери-
торії, на які УСРР претендувала на переговорах із РСФРР 1924 року.  

Серед них — знову Білгород, а також Валуйки, Острогозьк.

Крим. Ластівчине гніздо. Фото 30 червня 1926 року.

Український Білгород. Сторінка з київського журналу «Око».
У період існування Української держави гетьмана П.Скоропадського 1918 року 

Білгородщина входила до її складу. Ця обставина враховувалася і більшовиками, 
які розпочали наступ на Україну взимку 1918 –1919 року. Уряд радянської 

України прийнятим у січні 1919-го декретом затвердив належність 
Білгородського повіту до Харківської губернії, тобто українській стороні.

Ця позиція викликала незадоволення керівництва Курської губернії, до складу 
якої Білгород входив до революції. Остаточне рішення було за Кремлем. Напри-

кінці січня 1919 р. голова Раднаркому України Х. Раковський зазначав: «Тимчасо-
вий робітничо-селянський уряд України створений згідно з постановою ЦК РКП, є 

його органом і виконує всі розпорядження та накази ЦК РКП беззаперечно».
Унаслідок безпосередньої вказівки Кремля в лютому 1919 р. була затверджена 
постанова РНК УСРР «Про адміністративне управління на території прифронто-
вої смуги України», згідно з  якою керівництво УСРР визнавало чинними дорево-

люційні міжгубернські межі, а, отже, Білгородський повіт передавався Росії.
У 1920 р. і пізніше керівництво УСРР неодноразово порушувало питання 

про передачу республіці Білгорода. 
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До 70-річчя Кримської 
конференції
Якщо сьогодні дати тирану па-

лець, він завтра відніме всю руку. 
Сімдесят років тому, на початку лю-
того 1945-го, провідні демократії 
західного світу — Сполучені Шта-
ти і Великобританія — пішли на по-
ступки євразійській деспотії — Ра-
дянському Союзу — в питанні після-
воєнного облаштування Європи. За 
обіцянку Сталіна якнайшвидше за-
кінчити війну проти Гітлера Рузвельт 
і Черчилль згодилися на компроміс 
щодо розв’язання «польського» та 
«юго славського» питань, а ширше — 
щодо політичного устрою всієї Схід-
ної Європи. Але угода з дияволом за-
лишається угодою з дияволом, навіть 
якщо вона націлена на благородну 
мету: Сталін обманув партнерів, і не-
вдовзі через весь континент проля-
гла «залізна завіса». Мрії мільйонів 
людей на світле майбутнє були при-
несені в жертву тирану необачни-
ми союзниками, що дозволили собі 
в ім’я локального успіху поступити-
ся глобальними цінностями. Які уро-
ки виніс із тодішньої ситуації вільний 
світ, і чи виніс узагалі?

ДИВЕРСАНТИ, СНІГ 
І ЩУРИ: ЗА ЛАШТУНКАМИ 
КОНФЕРЕНЦІЇ
Військовий аеродром у Саках 

— єдине на весь Крим уціліле лето-
вище, здатне приймати трансконти-
нентальні рейси у складних погод-
них умовах. Третє лютого. На злітній 
смузі на британського прем’єра Він-
стона Черчилля та американського 
президента Франкліна Рузвельта че-
кають в оточенні численних прибіч-
ників два радянські наркоми закор-
донних справ — колишній та ниніш-
ній — Максим Літвінов і В’ячеслав 
Молотов. За спинами членів делега-
ції нап’яті три великі намети, в них — 
столи, що аж ломляться від ікри, ло-
сося та всіляких напоїв. Після часту-
вання гості вирушають у дорогу.

Між Саками і Ялтою — 130 кі-
лометрів розбитих війною та радян-
ським піклуванням доріг, до того ж 
майже половина маршруту прохо-
дить і без того небезпечним гірським 
серпантином. За кілька днів до по-
чатку конференції чекісти в лісах по-
близу Алушти перехопили 12 нацист-
ських диверсантів, що намагалися 
дістатися траси, і це через півроку 
після звільнення Криму! Щоби вбе-
регти гостей від неприємних сюрп-

ризів, радянських солдатів розста-
вили вздовж усього шляху кортежів, 
а позаяк снігоприбиральних машин 
вчасно знайти не вдалося, то бій-
ці ногами втоптували сніг на трасі, 
роблячи її придатною для автомобі-
лів. Охороняти конференцію залучи-
ли майже 160 винищувачів, 4 полки 
НКВС та залишки Чорноморського 
флоту, загалом майже 30 тисяч воя-
ків; за «неблагонадійність» в околи-
цях Ялти затримано понад 800 осіб.

У Москві постановили за будь-
яку ціну справити на іноземних парт-
нерів враження, тому завантажили 
півтори тисячі вагонів їжею, напоя-
ми, меблями й навіть шибками, від-
правили це все до Криму в  супро-
воді численної обслуги, набраної в 
найкращих готелях столиці. Але всі 
зусилля виявилися марними. Ліва-
дійський палац, відведений для про-
живання Рузвельта і загальних збо-
рів «великої трійки», просто кишів 
щурами, тож заокеанські гості були 
змушені викликати зі свого флагма-
на «USS Catoctin», пришвартованого 
в Севастополі, команду з дератиза-
ції. На кораблі розташовувався та-
кож медичний кабінет, послугами 
якого користувалися американці.

«Чудове місце для тифу і пекель-
них вошей», — не стримував свого 
роздратування від Воронцовсько-
го палацу Вінстон Черчилль. Вели-
кого клопоту завдавали клопи, яких 
удосталь було в розкішних спальнях: 
прем’єра вони кусали за ноги, а де-
хто з гостей примудрився навіть за-
хворіти через укуси. Спроби трави-
ти комах дустом успіху не мали. Але 
чи не головною проблемою вияви-
лася мала кількість ванних кімнат: у 
британців складалося враження, що 
князь і княгиня Воронцови приділяли 
більше уваги стравам, ніж умиванню. 
Іноді до двадцяти адміралів і генера-
лів мусили стояти в черзі до єдиної 
великої ванни і трьох умивальників, 
в яких не було гарячої води. Вишень-
кою на торті стали радянські усміх-
нені жінки-«товариші», що першого 
дня зайшли до лазні британців із ве-
личезними щітками для миття спини 
з наміром використати ці знаряддя 
за прямим призначенням. Урешті-
решт навіть відома англійська не-
зворушність похитнулася: до Сева-
стополя викликали розкішний паро-
плав «Franconia», на борту якого бри-
танська делегація провела останні 
три дні візиту. Найбільше втішався 
сам прем’єр: «Як чудово повернути-
ся до англійської їжі після того [ра-
дянського] свинства та зимних жир-
них страв».

ПОЛЬЩА 
ЯК ПЕРЕДЧУТТЯ 
Обговорення «польського питан-

ня» зайняло чверть усього робочого 
часу конференції — не тільки тому, 
що друга Річ Посполита була най-
більшою країною Центрально-Схід-
ної Європи чи польський народ пер-
шим вступив у війну з німцями і не 
склав зброї навіть після капітуляції 
держави, а й тому, що за польським 
прецедентом мали розв’язувати інші 
супере чки повоєнного континенту.

Компромісу було досягнуто на 
трьох умовах. По-перше, прорадян-
ський тимчасовий уряд у Варшаві 
мав поповнитися представниками 
еміграційного уряду з Лондона і міс-
цевими демократами; по-друге, но-
вий уряд національної єдності мав 
провести вільні вибори до парламен-
ту; по-третє, остаточні кордони Поль-
щі мала визначити майбутня мирна 
конференція. Розказують,  коли піс-
ля публікації спільного комюніке Мо-
лотов сказав Сталіну, що такі форму-
лювання в угоді із Заходом стануть 
на заваді радянським планам, вождь 
відповів: «Нічого страшного. Ми зро-
бимо все по-нашому пізніше». Для 
того, щоб обманути своїх союзників, 
диктатору знадобилося півтора року.

Минув лише місяць після Ялтин-
ської конференції, і 27 березня шіст-
надцять польських політиків і провід-
ників підпілля — «підземної держа-
ви», що прилетіли до Москви на пе-
реговори, були затримані НКВС, але 
йшла війна, тому Захід не зреагував. 
Між 17-им і 21 червня 1945-го ці опо-
зиціонери на показовому процесі 
були засуджені та ув’язнені на термі-
ни від 4 місяців до 10 років, але з волі 
Сталіна саме тими днями в Москві 
йшли перемовини про створення уря-
ду національної єдності Польщі, тому 
вільний світ продовжував сподіва-
тися на краще. Протягом наступного 
1946 року радянські й польські спец-
служби завдали поразки збройно-
му національному підпіллю — «про-
клятим солдатам» — та провели 30 
червня сфальсифікований референ-
дум з устрою нової держави. Вінцем 
післявоєнної радянізації Польщі ста-
ли вибори до Установчого сейму в січ-
ні 1947-го, на якому внаслідок тиску 
на виборців і численних фальсифіка-
цій реальна опозиція змогла набра-
ти лише 10% голосів, решта дісталася 
комуністам і партіям-ширмам.

Зберігши в країні зовнішні озна-
ки «незалежності» — уряд, армію і 
багатопартійний парламентаризм 

— СРСР перетворив Польщу на сво-
го сателіта, за тою ж схемою вчинив 
це й з іншими східноєвропейськими 
країнами. У відповідь на сталінську 
експансію 12 березня 1947 р. у США 
було проголошено доктрину Труме-
на, націлену на «стримування» Радян-
ського Союзу, але було запізно — по-
ловина континенту перейшла під по-
вний контроль Москви.

УРОКИ 
(НЕ)ЗАСВОЄНО? 
Між підписанням угоди з дияволом 

та оголошенням хрестового походу 
проти нього (хоча б у вигляді «стриму-
вання») минуло два роки, один місяць 
і один день. Урятувати завдяки еконо-
мічній та військовій допомозі вдалося 
лише Грецію, решта країн Східної Єв-
ропи з часом перетворилася на сате-
літів СРСР — «соціалістичний табір». 
За намагання вийти з нього заплати-
ли кров’ю жителі Східної Німеччини у 
1953 р., Угорщини — у 1956 р., Чехо-
словаччини — у 1968 р., а поляки під-
німалися на боротьбу з режимом три-
чі: у 1956, 1970 та 1981 – 1982 рр. 
Рахунок прямих жертв панування «со-
вєтів» у Європі йде на десятки тисяч, 
скільки людських доль було скалічено 
— не скаже ніхто. Ціна компромісу зі 
Сталіним виявилася надзвичайно ви-
сокою, і заплатили її зовсім не ті, хто 
на цей компроміс погодився.

Історія першої половини ХХ сто-
ліття дала нам безліч прикладів того, 
як неготовність захищатися в мало-
му обов’язково призводить до необ-
хідності воювати за велике. Глибо-
ка стурбованість замість конкретних 
дій, умиротворення агресора, комп-
роміси з тираном — ніщо з цього не 
в змозі гарантувати мир і стабіль-
ність нікому. Від Мюнхенської угоди 
до Ялтинської конференції західний 
світ учився не мати справ з диктато-
рами, якою б доцільною не виглядала 
співпраця з ними, принаймні тимча-
сова. 30 вересня 1938 р. Невілл Чем-
берлен доповів британському пар-
ламенту про результати перемовин 

з Гітлером: «Я вірю, що це — мир для 
нашого часу». 1 березня 1945 р., піс-
ля угоди зі Сталіним, Франклін Руз-
вельт запевнив Конгрес, що він «по-
вернувся з Криму з твердою вірою, 
що ми розпочали шлях до миру в сві-
ті». Історія двічі посміялася над упев-
неністю обох лідерів, і безкомпро-
місність часів холодної війни начеб-
то продемонструвала, що негативний 
урок «угодовництва» засвоєний.

Але минуло лише чверть століт-
тя після закінчення глобального про-
тистояння, як виявилося, що деякі ви-
сновки потрібно повторити двічі. Зно-
ву треба нагадувати, що нерозв’язана 
вчасно суперечка на одному краю 
континенту цілком реально може при-
звести до мобілізації, роздавання про-
тигазів і риття окопів на іншому краю. 
Необхідно повторювати, що небажан-
ня вмирати за Гданськ (чи то пак До-
нецьк) сьогодні може викликати необ-
хідність умирати за Париж завтра. За-
слуговує на нову увагу теза, що нація, 
яка з-поміж війни та ганьби обирає 
ганьбу, обов’язково отримає і війну.

21 березня 1945 р. американ-
ський посол Аверелл Гарріман напи-
сав Рузвельту: «Ми мусимо чітко ро-
зуміти, що радянська програма — це 
побудова тоталітаризму, згортання 
особистих свобод та демократії, як 
ми її знаємо». Нинішнім станом речей 
у Криму і на Донбасі ми не в останню 
чергу маємо «завдячувати» тому, що 
21 березня 2014 р., у  день остаточ-
ної легалізації анексії з боку РФ, на 
Заході не знайшлося нікого, хто ска-
зав би подібні слова щодо програми 
«Русского мира». Незасвоєні уроки 
мають властивість повторюватися — 
тож невже ми знову приречені стати 
навчальним матеріалом для Заходу, 
схильного до глибокої стурбованості 
та компромісів із диктаторами?

Сергій ГРОМЕНКО,
кандидат історичних наук,
співробітник Українського 

інституту національної пам’яті

http://www.day.kiev.ua/uk/article/
podrobyci/ne-davaty-tyranu-palcya

З’їзд відбувся 14 – 25 лютого 1956 
року в Москві. Були присутні 1349 де-
легатів з вирішальним голосом і 81 де-
легат з дорадчим голосом, що пред-
ставляли 6 795 896 членів Комуністич-
ної партії Радянського Союзу і 419 609 
кандидатів у члени партії.

На з’їзді були присутні делегації 
комуністичних і робочих партій 55 за-
рубіжних країн.

XX з’їзд вважається моментом, що 
поклав кінець сталінській епосі і робив 
обговорення ряду суспільних питань 
дещо вільнішим; він знаменував осла-
блення ідеологічної цензури в літера-
турі й мистецтві і повернення багатьох 
раніше заборонених імен. 

Ініціатором доленосного рішення 
з’їзду про культ особи Сталіна, яке на 
десятиліття вперед визначило подаль-
шу долю радянської ідеології, став ке-
рівник Компартії Микита Хрущов. Істо-
рики стверджують, що, окрім бажан-
ня закріпити свою владу і розповісти 
народу правду про вождя, у Хрущова 
була й особиста мета. Зокрема, Мики-
та Сергійович хотів помститися Сталіну 

за смерть свого сина Леоніда, котрий 
був засуджений до розстрілу як ворог 
народу.

Доповіді на з’їзді передувала до-
вга робота слідчої комісії КПРС. Було 
встановлено, що за час правління Ста-
лін особисто віддавав накази НКВС  
проводити терор проти радянських лю-
дей, застосовувати тортури під час до-
питів, а також був головним ініціато-
ром масових розстрілів і чищень у  пар-
тії. Правда, в доповіді йшлося тільки 

про терор проти членів КПРС, дослід-
ники умисне не врахували даних про 
масових жертв колективізації і роз-
куркулення.

Своєрідною підготовкою до крити-
ки Сталіна став виступ на з’їзді А. Міко-
яна, який різко розкритикував сталін-
ський «Короткий курс історії ВКП(б)», 
негативно оцінив літературу з історії 
Жовтневої революції, громадянської 
війни і радянської держави. Утім, зал 
сприйняв виступ промовця негативно.

Головні події, що зробили з’їзд зна-
менитим, відбулися в останній день ро-
боти, 25 лютого, на закритому враніш-
ньому засіданні.

Тут усе було незвичайно: і час про-
ведення (після пленуму ЦК з обрання  
керівних органів партії, яким закрива-
лися партійні форуми), і закритий ха-
рактер засідання (без присутності за-
прошених на з’їзд представників зару-
біжних комуністичних партій), і порядок 
ведення (керувала засіданням Прези-
дія ЦК КПРС, а не вибрана делегатами 
робоча президія). 

Хрущов виступив із закритою до-
повіддю «О культе личности и его 
последствиях». У ній була сказана 
правда про численні злочини другої 
половини 1930-их – початку 1950-их, 
провина за які покладалася на Сталі-
на. У доповіді також порушив проблему 
реабілітації партійних і військових дія-
чів, репресованих при Сталіні.

Як згадував один з очевидців до-
повіді О. Яковлєв, «у залі стояла гли-
бока тиша. Не чутно було ні скрипу крі-
сел, ні кашлю, ні шепоту. Ніхто не ди-

вився один на одного — чи то від не-
сподіванки, що трапилася, чи то від 
сум’яття і страху. Шок був неймовірно 
глибоким».

Після закінчення виступу М. Булга-
нін, що головував на засіданні,  запро-
понував не починати дебатів стосовно 
доповіді й не ставити питань. Делегати 
прийняли дві ухвали — зі схваленням 
положень доповіді і про його розсилку 
партійним організаціям без публікації 
у відкритому друці.

Незабаром ця доповідь була по-
ширена в партосередках всієї країни, 
причому на ряді підприємств до обго-
ворення привертали і безпартійних; 
було також обговорення доповіді в 
осередках ВЛКСМ. Таким чином, «за-
критість» доповіді була умовною, хоча 
офіційно її опублікували лише 1989 
року.

У скороченому вигляді доповідь 
розіслали керівникам комуністичних і 
робочих партій світу.

У червні 1956-го доповідь вперше 
з’явилася у пресі у США — спочатку ан-
глійською, а потім російською мовами.

Не давати 
тирану пальця

59 років тому відбувся знаменитий XX з’їзд КПРС, 
що розвінчав культ особи Сталіна
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Із глибин віків
Історична доля багатьох міст 

України сягає в далеке минуле і 
відзначається багатовекторніс-
тю економічного та культурного 
розвитку. Історичне місто як зміс-
товно-багатоплановий феномен 
матеріальної культури пройшов 
довготривалу еволюцію, зберіга-
ючи при цьому в своїй структурі 
сліди спадковості цього розви-
тку. І все ж кожна історична епо-
ха, не відкидаючи того, що було 
зроблено в попередні часи, фор-
мує своє обличчя міста і не лише 
з матеріальними, а й духовними 
цінностями.

Нині Україна, одна з великих 
держав Європи, стала незалеж-
ною. Іде процес її становлення, 
тому важливо зберегти ті великі 
традиції, які складалися віками в 
житті окремих міст та їх жителів, 
бо рівень розвитку будь-якого 
суспільства визначається не 
лише економічними показника-
ми, а й культурними здобутками. І 
треба пам’ятати про наших дідів-
прадідів, які у війнах захищали 
Україну, а в мирні дні працювали 
на її розквіт. Місто все пам’ятає, 
бо історичні епохи залишають 
сліди на його обличчі. І в кожній із 
них знаходимо таке значуще, яке 
залишається не лише в пам’яті на 
віки, а й служить опорою на май-
бутнє.

Кожне місто, як і людина, 
має власне специфічне обличчя. 
Воно формується, розквітає, за-
непадає і знову піднімається в 
силу різних історичних подій, за-
лишається свідком величного і 
трагічного.

На карті Європи є майже не-
помітна крапочка, розміщена за 
126 км від Києва та за 83 км від 
Чернігова. Це старовинне місто 
Ніжин, історія якого сягає в да-
леке історичне минуле. Понад ти-
сячу років тому на березі неве-
личкої річки Остер, яка впадає в 
Десну, з’явилося укріплення, ві-
доме пізніше під різними назва-
ми. У літописі «Повість минулих 
літ» за Іпатіївським списком 1078 
р. воно згадується як Ніжатина 
Нива, а потім як Нежатин (1135 
р.). У Київському літописі 1147 р. 
воно фігурує серед міст Переяс-
лавського князівства під назвою 
Уненіж.

Сучасні дослідники шукають 
пояснення назв, висуваючи різні 
гіпотези, підкріплюючи їх філоло-
гічними вправами. На території 
міста розташоване Ніжин-озеро. 
Тож і назву поселення виводять 
як «Неж-город», тобто «город у Не-
жин-озера». Легенда засвідчує, 
що назва пішла від поселенця — 
знатного хлібороба-лицаря Не-
жата. Археологічні дослідження 
доводять, що на території сучас-
ного Ніжина розміщувалось два 
укріплення (Нежатин і  городок 
— Уненіж), які стояли на охороні 
Переяславського і Чернігівсько-
го князівств. Поселення пережи-
ло долю багатьох міст Київської 
Русі, які відчули на собі монголо-
татарську навалу. Золотоордин-
ський хан Менгу разом зі своїм 
військом по дорозі на Чернігів 
зруйнував 1239 р. Уненіж. 

Але з часом укріплення від-
родилося, почало розростати-
ся і поступово перетворилося 
на місто, яке в час формування 

України наприкінці ХІІІ – на по-
чатку ХІV ст. мало оборонне зна-
чення. У 1356 р. місто відоме під 
назвою Ніжинське городище. На 
жаль, володарі Великого Литов-
ського князівства у 1368 – 1372 
рр. захопили молоду, ще не зміц-
нілу державу, в тому числі  Чер-
нігівщину з Ніжинським городи-
щем, і почали господарювати на 
древній слов’янській землі. Голо-
вним стратегічним завданням Ні-
жина у ХІV – ХVІ ст. стала оборона 
південних кордонів. Місто фор-
мується на лівому березі Остра 
у вигляді фортеці і стає захисни-
ком від усіляких ворогів.

Проте після утворення Речі 
Посполитої землі Чернігівщини 
були підпорядковані польським 
королям, які вели боротьбу за во-
лодіння ними з Московською дер-
жавою. 1500 – 1503 рр. Ніжин-
ське городище разом з іншими 
містами Чернігово-Сіверщини уві-
йшло до складу Московії і знову 
стало прикордонним форпостом.

Перша письмова згадка про 
місто під назвою Ніжин належить 
до 1517 р. У ХІV – ХVІІ ст. воно за-
ймало територію нинішнього ста-
рого міста (від сучасної вул. По-
двойського зі сходу і вздовж річ-
ки Остер до вул. Шевченка). За 
умовами Деулінського перемир’я 
1618 р. Чернігово-Сіверщина уві-
йшла до складу Речі Посполитої, 
а Ніжин став центром Ніжинсько-
го старостатства Київського во-
єводства, хоча, як свідчать до-
кументи, польська колонізація 
розпочалася ще раніше. У 1617 
р. Ніжин став власністю коро-
лівського секретаря Флорієна 
Олешка. 

Після укладання Деулінсько-
го перемир’я поляки намагали-
ся перетворити Ніжин в опорний 
пункт на кордоні з Московською 
державою, а тому сприяли пе-
реселенню жителів з інших ре-
гіонів, зокрема з Волині, Поліс-
ся, Поділля. Це були переважно 
представники польської шляхти, 
ремісники, службовці, військові 
найманці. Саме це і підтверджує 
польський документ 1624 р., в 
якому сказано: «Місто Ніжин, з 
давніх літ спустошене, значно за 
ласкою Божію зростає і щоразу 
людей до нього прибуває».

Згідно із Сеймовою конститу-
цією 1613 р. та королівською ін-
струкцією  1619 р. почалося ін-
тенсивне заселення Чернігово-
Сіверщини польською шляхтою, 
яка зайняла всі адміністративні 
пости в містах, а також несла вій-
ськову прикордонну службу.

У той період у Ніжині, крім 
шляхти, з’явилося чимало євреїв, 
які займалися торгівлею, органі-
зовували селітерні й будні про-
мисли, займалися ремісничою 
справою.

У 1624 р. королівський реві-
зор Ієронім Цєханович визначив  
кордони міста, залучив до його 
меж відповідні ґрунти.

Таким чином, на початку ХVІІ 
ст. Ніжин виступає як значний 
населений пункт, перетворений 
польською адміністрацією у свій 
оборонний форпост.

Магдебурзьке 
право
Збільшення населення Ніжина і 

стратегічне оборонне значення міс-
та сприяло тому, що 26 березня 1625 
р. польський король Сигізмунд ІІІ на-
дав Ніжину магдебурзьке право, яке 
діяло довгий час, аж до скасуван-
ня його у 1831 р. указом російсько-
го царя Миколи І. Були затверджені 
герб і  печатка міста, на яких зобра-
жений «Святой великомученик и По-
бедоносец Георгий на коне, в збро-
ях убранный, копием змея поража-
ющий». Як стверджують окремі до-
слідники, король Сигізмунд ІІІ тільки 
затвердив символіку, яка вже була в 
місті від попередніх часів. Герб функ-
ціонував до 1729 р., а потім був по-
новлений у 1992 р.

Король Сигізмунд ІІІ перш за все 
в Ніжині бачив стратегічний пункт, 
який необхідно було укріпляти: «Го-
родище наше Ніжин, що у князівстві 
Чернігівському розташоване, тепер 
новозаселене, щасливо з рук непри-
ятельських завойоване та до пан-
ства нашого повернене. Ми, вра-
ховуючи, що це городище прикор-
донне, Ніжин знаходиться на місці 
оборонному та має вали, не тільки 
наступи ворожі стримати, але й кор-
доном держави нашої коронним за-
хистом може, дуже того бажаємо, 
щоб воно найкраще кріпилося та до 
оздоби приходило». 

Що дало ніжинцям магдебурзь-
ке право, в чому змінився статус міс-
та? Король добре розумів: щоб насе-
лення міста перетягнути на свій бік і  
отримати його підтримку, необхідно 
надати йому інші права, ніж мають 
окуповані міста.

Магдебурзьке право, яке вини-
кло ще в ХІІІ ст. у місті Магдебурзі (Ні-
меччина), передбачало надання міс-
там права на самоврядування.

Для ніжинських міщан магде-
бурзьке право принесло певний пра-
вовий імунітет, оскільки його норми 
мали захищати від свавілля та зазі-
хань великих землевласників і шлях-
ти, зокрема коронного гетьмана Ми-
коли Потоцького, старости Ніжина 
і найбільшого тогочасного магната 
на Лівобережній Україні, бо магде-
бурзьке право забороняло можно-
владцям управляти містом і судити 
його мешканців. Податки на цей раз 
поповнювали скарбницю короля, а 
не окремих представників шляхти.

Правові основи магдебурзько-
го права встановлювали виборну 
систему їх функцій, регламентува-
ли діяльність купецьких та цехових 
об’єднань, регулювали питання тор-
гівлі. Ніжинські міщани звільняли-
ся від особистої та майнової залеж-
ності і підпорядковувалися юриспру-
денції виключно магістрату як ор-
гану міського самоврядування, що 
розглядав господарські, фінансові 
й судові справи. До складу магістра-
ту входили війт, який очолював його 
і призначався королем, бурмістри, 
райці, лавники (судові засідателі). 
Цих посадовців згідно із грамотою 
короля обирали міщани напередод-
ні нового року з католиків та право-
славних. Офіційною мовою в місті 
оголосили польську.

Першим ніжинським війтом був 
польський шляхтич, ніжинський та 
новгород-сіверський капітан Щас-

ний Вишля, який багато зробив для 
розбудови міста, а також створив 
умови для його подальшого заселен-
ня.

Таким чином, Ніжин був приєд-
наний до ліги європейських міст, які 
користувалися магдебурзьким пра-
вом. Ніжинські міщани згідно з но-
вими  правами звільнялися від зна-
чної частини повинностей, зокрема 
надання підвод для військових по-
треб, ловлі риби для старост тощо. 
Ніжинським міщанам дозволялося 
займатися різними промислами, ва-
рити пиво, мед, курити горілку, ви-
робляти солод, ловити рибу, за що з 
них стягували податки до міського 
бюджету. Магістрат турбувався про 
фінансові збільшення, а тому сте-
жив за своєчасною сплатою подат-
ків та інших зборів: вагові й мостові 
на базарах і ярмарках, торговельне 
мито від привізних товарів тощо. Та-
кож на утримання міського уряду ви-
ділялися земельні угіддя. Частина з 
усіх цих прибутків використовувала-
ся на потреби магістрату й будівни-
цтво різних приміщень (міська лікар-
ня), ремонт гребель, мостів, фортеч-
них укріплень тощо. Зокрема, на ці 
кошти ніжинці вирішили побудувати 
ратушу з годинником, два гостинних 
будинки для приїжджих купців з Речі 
Посполитої та один — на околиці міс-
та для московських. Надання Ніжину 
магдебурзького права сприяло ак-
тивізації розвитку ремісництва і тор-
гівлі, заснуванню цехових об’єднань. 
У 1634 р. у місті функціонували ко-
вальський, ткацький, кушнірський, 
різницький, шевський, гончарний, 
калацький, музичний цехи.

Магдебурзьке право і зруч-
не географічне розташування міс-
та на перетині торговельних шля-
хів Львів – Київ – Москва сприяли 
тому, що Ніжин перетворився у важ-
ливий центр торгівлі на Лівобереж-
жі. Якщо до 1645 р. проходив лише 
один ярмарок на день святої Трій-
ці, то 15 березня того ж року місто 
отримало привілей на проведення 
трьох ярмарків: на свято Покрови, у 
Всеїдну неділю та у Святу неділю. Як 
свідчать документи, ніжинські куп-
ці відігравали активну роль у торго-
вельних зв’язках Речі Посполитої з 
Московською державою у 30 – 40-х 
рр. ХVІІ ст. Магдебурзьке право спри-
яло економічному розвиткові міста, 
хоча шляхта намагалася обмежува-
ти корінне населення. Та й загаль-
ний його стан на той час залишався 
складним.

Далі буде. 

Наша газета з люб'язного  до-
зволу авторів починає  публікацію 
книги «Ніжин — європейське міс-
то», яка вийшла в Чернігові у 2010 
році. Видавці книги: 

Сіверський інститут регіо-
нальних досліджень,

Міжнародний фонд «Відро-
дження»,

Центр європейської інформа-
ції Чернігівської обласної універ-
сальної наукової бібліотеки ім. 
В. Г. Короленка,

Чернігівський центр перепід-
готовки та підвищення кваліфіка-
ції працівників органів державної 
влади, органів місцевого само-
врядування, державних підпри-
ємств, установ і організацій.

Григорій САМОЙЛЕНКО,
Олександр САМОЙЛЕНКО

Ніжин — 
європейське місто

Сторінка з Радзивиллівського літопису ХV ст. 
Захоплення Нежатина Ольговичами разом з половцями у 1135 р.

Герб Ніжина 1625р.
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Національний історико-культурний заповідник Національний історико-культурний заповідник 
«Гетьманська столиця» в Батурині«Гетьманська столиця» в Батурині

Музеї і заповідники Чернігівщини

На сто двадцять шостому 
кілометрі шляху Кіпті – Глухів 
– Бачівськ знаходиться важ-
ливий туристичний об’єкт —
національний історико-куль-
турний заповідник «Гетьман-
ська столиця». Це славний 
Батурин, нині — місто в Бах-
мацькому районі, яке протя-
гом десятиліть було гетьман-
ською столицею України. 

«Гетьманська столиця» — це 
безцінні й цікаві пам’ятки історії, 
архітектури, культури, археології 
і природи: палацово-парковий 
ансамбль К. Розумовського, му-
зей «Будинок генерального суд-
ді В.Кочубея», музей археології 
Батурина, Воскресенська церк-
ва-усипальниця гетьмана К. Ро-
зумовського, парк «Кочубеїв-
ський», Миколо-Крупицький мо-
настир, цитадель Батуринської 
фортеці, до складу якої входять 
пам’ятний хрест героям-оборон-
цям Батурина 1708 р., оборон-
на стіна з вежами, гетьманський 
будинок, скарбниця, криниця та 
дерев’яна замкова церква Во-
скресіння Господнього.

Півтора десятиліття на тери-
торії заповідника тривають архе-
ологічні розкопки, завдяки яким 
розгадано багато таємниць, що 
приховувала батуринська зем-
ля. Окрім безцінної наукової ін-
формації, археологи поповнили 
фондове зібрання заповідника 

тисячами предметів музейного 
значення. Саме археологічна ко-
лекція заповідника стала осно-
вою для створення нового му-
зею археології Батурина, який з 
22 січня 2009 року відчинив две-
рі для відвідувачів.

Архітек т урно -меморіаль-
ний комплекс «Цитадель Бату-
ринської фортеці», відтворений 
2008 року, яскраво ілюструє ви-
гляд найбільш укріпленої части-
ни міської фортеці 1669 – 1708 
рр. Гетьманський будинок ре-
презентує реалії мурованої архі-
тектури другої половини ХVІІ ст., 
а також інтер’єри цього будин-
ку, естетичні смаки перших ба-
туринських гетьманів — Дем’яна 
Многогрішного, Івана Самойло-
вича та Івана Мазепи. У відтво-
реному приміщенні гетьманської 
скарбниці триває робота над 
створенням музею «Скарбниця», 
де будуть експонуватися зразки 
монет та інших грошових знаків 
від першої князівської гривні і до 
сьогодення.

Важливий об’єкт цитаделі 
— замкова дерев’яна церква 

Воскресіння Господнього, яка 
фактично є усипальницею геро-
їв Батуринської оборони 1708 
р., останки яких знайшли вічний 
спокій в її крипті. У  церкві екс-
курсанти зможуть помолити-
ся за упокій душ невинно убієн-
них батуринців, запалити свічку 
пам’яті. З підвального приміщен-
ня церкви йде підземний хід, від-
творений на автентичному міс-
ці, що досліджене археологами у 
травні 2008 року.

Пам’ятний знак героїчним 
оборонцям Батурина, встанов-
лений  2004 року за ініціативи і 
сприяння В.А. Ющенка, став пер-
шим вшануванням пам’яті шіст-
надцяти тисяч українців, які за-

гинули в Батурині 1708 року, 
відстоюючи наше право на не-
залежну державу. Саме вста-
новлення пам’ятного хреста на 
цитаделі стало початком відро-
дження гетьманської столиці.

З оглядового майданчика 
(висота 29 м) на вхідній вежі, над 
яким гордо майорить державний 
прапор України, відкривається 
неперевершено захоплюючий 
краєвид. «Саме тут, у Батурині, 

я відчув себе українцем», — ка-
жуть відвідувачі з усіх куточків 
України, яких 2009 року на цита-
делі побувало 84 тисячі.

Мурована Воскресенська 
церква — усипальниця остан-
нього гетьмана України К. Розу-
мовського — яскравий зразок 
класичної архітектури початку 
ХІХ ст., оновлена після рестав-
рації 2005 – 2008 рр., радо при-
ймає вірян і екскурсантів.

Навпроти церкви розташо-
ваний майдан Гетьманської Сла-
ви, основою якого є пам’ятник 
«Гетьмани. Молитва за Україну» 
(автори — Микола і Богдан Ма-
зури), який урочисто відкрито в 
День Соборності України 2009 
року. За короткий час зародила-
ся нова традиція: весільні пари, 
які їдуть до Батурина звідусіль, 
покладають квіти саме до цього 
пам’ятника.

Не поступається красою і 
ошатністю Воскресенській церк-
ві пам’ятка сучасної сакральної 
архітектури — церква Покро-
ви Богородиці, яка зведена за 
меценатські кошти (переважно  
української діаспори в Канаді та 
США) з благословення Патріарха 
Київського і всієї України-Руси 
Філарета у 2007 – 2008 рр. Зці-
лює хворих, надає наснаги віря-
нам часточка мощей святої Вар-
вари, яка є скарбом храму.

Палац останнього гетьма-
на України К. Г. Розумовсько-
го, блискуче відреставрований у 
2003 – 2008 рр. за благодійної 
участі українських меценатів під 
егідою Президента України Ві-
ктора Ющенка, — перлина запо-
відника «Гетьманська столиця». 
Палац є єдиним творінням ви-
датного англійського архітекто-
ра Чарльза Камерона в Україні. 

2009 року тут створено експо-
зицію «Українське відродження», 
яка надає відвідувачу ілюстро-
вану інформацію про історію бу-
дівництва, запустіння і рестав-
рації палацу, видатних україн-
ських гетьманів, з акцентом на 
постатях К.Розумовського, його 
родини, а також видатних діячів 
—  сучасників К. Розумовського. 
Вдало, зі смаком відреставрова-
ні інтер’єри, підібрані меблі ніко-
го не залишають байдужими. 

У переддень Дня Незалеж-
ності України 2009 року палац 
відчинили  для відвідування. Він 
відразу став популярним турис-
тичним об’єктом області.

Як важливу складову для 
розвитку паломницького туриз-
му в Україні, НІКЗ «Гетьманська 
столиця» пропонує відвідати Ба-
туринський православний жіно-
чий Миколо-Крупицький монас-

тир у с. Осіч, що за одинадцять 
кілометрів від Батурина. Історія 
монастиря сягає домонгольсько-
го періоду. Найбільшого розквіту 
обитель досягла за часів, коли 
Батурин був гетьманською сто-
лицею. Одна з головних принад 
монастиря — цілюща ікона Свя-
того Миколая-Чудотворця. У мо-
настирі швидкими темпами рес-
тавровано теплу трапезну церк-
ву Преображення Господнього, 
чернечі келії, відтворено муро-
ваний паркан, будинок настоя-
тельки, господарський двір, нині 
реставрують дзвіницю.

Єдиний автентичний свідо-
ко життя і діяльності гетьманів 
Д. Многогрішного, І. Самойлови-
ча, І. Мазепи та руйнації Бату-
рина московськими військами 
1708 року — будинок генераль-
ного суду Лівобережної України. 
Цей яскравий зразок архітекту-

ри другої половини ХVІІ ст. рес-
тавровано в 2003 – 2005 рр., у 
2006 р. музеєфіковано під одно-
йменний музей. Експозиція роз-
повідає про історію судочинства 
України, родини Кочубеїв, ро-
мантичне і трагічне кохання юної 
Мотрони Кочубей і гетьмана Іва-
на Мазепи. 

Відпочити тілом і душею мож-
на в парку «Кочубеївський», 
який є пам’яткою природи міс-
цевого значення. Парк створено 
на базі природної діброви. Саме 
його стежками ходили на поба-
чення закохані Мотря Кочубей 
та гетьман Іван Мазепа. На сьо-
годні парк дбайливо доглянутий, 
тут створено діючу пасіку імені 
Петра Прокоповича, 2007 року 
посаджено яблуневий сад, який 
на диво й  радість усім 2009 року 
дав перший урожай. З ранньої 
весни до пізньої осені буяють у 
парку квіти.

Поклонитися пам’яті видат-
ного українського бджоляра, за-
мислитися над вічними цінностя-
ми вдячний відвідувач може на 
могилі П. Прокоповича, за 7 км 
від Батурина в с. Пальчиках, яка 
також є одним із об’єктів запо-
відника за межами міста.

До охоронних зон заповідни-
ка належить і територія замісь-
кої резиденції гетьмана Івана 
Мазепи на Гончарівці, де зна-
ходиться меморіальна плита на 
честь Мазепи. З архівних доку-
ментів відомо, що тут 1692 року 
було зведено палац, церкву, гос-
подарчі споруди, оточені зем-
ляними укріпленнями з бастіо-
нами. Археологічні дослідження 
підтверджують ці відомості — в 
серпні ви зможете стати учас-

ником хвилюючих відкриттів на-
уковців із Чернігова, Києва, То-
ронто, які збираються кожного 
року в Батурині на польовий ар-
хеологічний сезон.

Лагідна поліська природа, 
чистий і спокійний Сейм допов-
нюють рекреаційні можливості 
Батурина як привабливого турис-
тичного об’єкта не тільки в масш-
табах України, а й зарубіжжя.

Відкрийте для себе Батурин, 
приїздіть до заповідника!

Координати:
16512, Чернігівська обл., 

Бахмацький р-н, м. Батурин, вул. 
Гетьманська, 74.

факс +38(04635) 4-84-37, 
тел.+38(04635) 4-80-08;

e-mail: baturin-capital@ukr.net
www.baturin-capital.gov.ua

Фото Петра Антоненка 
та із сайту заповідника 

Панорама палацово-паркового Панорама палацово-паркового 
комплексукомплексу

ЦитадельЦитадель

Музей археології Музей археології 
і Воскресенська церкваі Воскресенська церква

Будинок Будинок 
генерального  судугенерального  суду
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Максим Загривний — третій зліва  у середньому ряду на фото делегатів Першо-
го Конгресу Українських Націоналістів, на якому 29 січня – 3 лютого  1929 р. у Відні 
в Австрії була створена ОУН.

Одним iз яскравих борців за незалежну со-
борну Україну першої третини XX століття є Мак-
сим Загривний (1893 – 1931), котрого більше 
знають як поета під літературним псевдонімом 
Максим Грива.

Він народився 20 лютого 1893 р. у с. Козел 
Чернігівської губернії (зараз селище міського типу 
Михайло-Коцюбинське Чернігівського району).

Нам про нього відомо небагато. Дослiдник 
української поезiї в дiаспорi Микола Нев-
рлий, спираючись на спогади критика Ми-
хайла Мухiна, пише, що сестру М. Загривно-
го зґвалтували чекiсти, а батька й брата заму-
чили, «сам він утік до повстанців, де й воював 
у чернiгiвських загонах». Воював на фронті як 
старшина (офіцер) у лавах Армії Української На-
родної Республіки, був поранений i носив «у сво-
їх легенях бiльшовицьку кулю».

В емiграцiї жив у м. Подєбради Чехо-Сло-
ваччини i вчився в Українськiй господарськiй 
академiї. За іншими даними, він з 1922 р. — слу-
хач курсів Української господарської академії, у 
1923 р. — студент історико-літературного відді-
лу Українського високого педагогічного інститу-
ту імені Михайла Драгоманова у Празі. Навчав-
ся в Українському вільному університеті у Празі.

М. Загривний входив до керiвного скла-
ду Леґії українських націоналістів, яка в біль-
шості складалася з вояків з Армії УНР із Над-
дніпрянщини в еміграції, разом iз Миколою 
Сцiборським i Юрієм Артюшенком.

Цікаво, що в ЛУН емблемою (відзнакою) 
було зображення державного тризуба на щиті 
українських національних кольорів, який охо-
плює колом ланцюг (як символ соборності). 
З-під щита виглядають руків’я і кінець меча, що 
перехрещує щит. Щит також містить девіз Леґії: 
«Думка — думкою, меч — мечем». Крім того, чле-
нами ЛУН також уперше було запроваджене на-
ціоналістичне вітання «Слава Україні!», запози-
чене з військового вітання кінного дивізіону, а 
згодом полку Чорних Запорожців в Армії УНР у 
1918 –  1920 рр.

Загривний активно виступав за органiзацiю 
єдиної соборної нацiоналiстичної органiзацiї. 
Чiльний дiяч Української військової організації, 
Групи української націоналістичної молоді, Ор-
ганізації Українських Націоналістів та редактор 
тодiшнього офiцiйного органу Проводу україн-
ських націоналістів «Розбудова Нацiї» Володи-
мир Мартинець назвав у спогадах Загривного 
серед тих, кого «з правдивою радiстю ми вiтали 
кожного нового спiвробiтника й автора з-помiж 
членських рядiв, та ще й початкiвцiв на полi 
публiцистики». У 1928 р. Загривний надруку-
вав статтю «Революцiйна теорiя й закон життя», 
в якiй зробив висновок, що «iнтернацiональний 
революцiйний Рух безславно закiнчився» i «по-
чинається нова доба революцiї — революцiя 
нацiональна», вважав федерацiю спадщиною 
бiльшовизму, яка «спирається на 300-лiтнiй 
росiйський абсолютизм та є лиш його iнерцiєю». 
I пiдкреслив: «нiякий народ б[увшої] Росiї, крiм 
хiба москалiв, i чути не хоче про федерацiю».

Як делегат-представник вiд ЛУН М. За-

гривний у 1929 р. у Відні в Австрії на Першому 
Конгресi Українських Нацiоналiстiв узяв участь 
у створеннi ОУН. Культурно-освiтня комiсiя Кон-
гресу, де він виступив із доповiддю на тему 
«Лiтература й мистецтво України», також схва-
лила його проект однорiдної системи трудо-
вої школи майбутньої Української держави. 
Пiд час дискусiї вiн узяв верх над прибiчником 
плюралiстичної системи освiти з перевагою 
шкiл класичного типу. Також виступав у дебатах 
на засiданнях iдеологiчної комiсiї форуму. Отже, 
М. Загривний заявив про себе як активний дiяч 
нацiоналiстичного руху.

Проте свiй найбiльший внесок у визволь-
ну боротьбу і патрiотичне виховання україн-
ської молодi в Захiднiй Українi та змiцнення духу 
українцiв у вигнаннi вiн зробив насамперед сво-
єю поезiєю. Поет Загривний бiльше вiдомий пiд 
лiтературним псевдонiмом Максим Грива. Його 
творчiсть, за слушною оцiнкою М. Неврлого, 
просякнута вольовим напруженням, мотивами 
боротьби i помсти. Мабуть, найвiдомiшим тво-
ром чернiгiвського поета-самостiйника є вiрш 
«Нас питають — якого ми роду»:

Нас питають — якого ми роду
I для кого торуєм шляхи,
— Та ж то ми на вратах Царгороду
Залишили донинi цвяхи!
Та ж то наша долоня шершава
Так стискала залiзо меча,
Що нiмiла зухвала Варшава,
I султан мимоволi мовчав.
Ми водили в Москву Сигiзмунда,
А в Полтаву — варязьку рать,
Ми карали Росiю за Суздаль,
За Москву — ми ще будем карать.

За спогадами члена Союзу української 
нацiоналiстичної молодi Степана Ленкавсько-
го, представника органiзацiї, яка дiяла на 

Галичинi, вiн познайомився з М. Гривою на 
Конгресi. Ближче вони зiйшлися і докладно 
поспiлкувалися вже пiсля закiнчення форуму 
в потязi Вiдень – Прага. Член СУНМ звернув 
увагу, що поет «радiв, що ми знаємо напам’ять 
його вiршi, друкованi в «Державнiй Нацiї», що 
на академiях (зiбраннях, засiданнях) iз за-
хопленням декламуємо його вiрш «Нас пита-
ють — якого ми роду». Пiд час цiєї зустрiчi Гри-
ва подiлився своїми творчими планами щодо 
пiдготовки до друку збiрки своєї поезiї, висло-
вив незадоволення, що «з неї i мусить пере-
робити тужливо-сентиментальнi тони зі сво-
го дитинства». Вiн пiдкреслив, що «не знає, чи 
стане йому сил перелити свiй гнiв i побачити 
збiрку, бо був поранений на фронтi». За нашою 
iнформацiєю, земляк так i не встиг видати свою 
поезiю окремою книжкою. Звертає увагу, що 
Ленкавський як представник нацiоналiстичної 
молодi iз захiдноукраїнських земель з по-
вагою та, як само собою зрозумiле, оцiнює 
чернiгiвського поета як «нацiоналiстичного», 
вкладаючи в це поняття патрiотизм i, безумов-
но, соборнiсть.

У своїй творчостi М. Грива закликав не тiльки 
до боротьби проти iноземних поневолювачiв 
України, а й рiзко засуджував москвофiльство 
і радянофiльство. У адресованому «Назарукам 
та Сосюрам» вiршi «Вiдповiдь» (надруковано у 
листопадi 1927 р.) вiн пише:

Оттак нарiд i досi ще дурять,
Хочуть знов повернути в раба,
Большевицький пiдпасок Сосюра
Та бундючний гетьманський чабан.
Та не треба нам вашого «бога»
I на прощу у Кремль — не пора.
Нас не вабить бита дорога
Спiвробiтникiв ката Петра.

Наша вiра — тверда наче камiнь,
I вогнем наше серце пече,
I нiколи наш Бог нас не зкламить,
Бо вiн в жилах наших тече…
I нiколи нас Бог не покине,
Вiн накине свiй праведний суд,
Чи вiддать «на закланiє» сина,
Чи спровадити Юду на сук.

Автор, на нашу думку, не випадково заго-
стрив свою позицiю, звернувшись до двох осiб, 
якi символiзували, так би мовити, проросiйську 
та прорадянську позицiї в роздертiй у той 
час на чотири частини Українi. Один iз них 
— громадсько-полiтичний дiяч, журналiст i 
публiцист Осип Назарук з Тернопiльщини, 
який пiсля української революцiї вiдiйшов 
вiд соцiалiстичних iдей i став прихильником 
та пропагандистом українського монархiзму. 
Українськi нацiоналiсти мiцно пам’ятали про 
акт нацiональної зради гетьмана Павла Ско-
ропадського — «Грамоту» про федерацiю Укра-
їни з майбутньою небiльшовицькою Росiєю. 
Iнший противник — визначний український 
поет iз Донеччини Володимир Сосюра, який 
став вiдомим своєю творчiстю в УРСР. Цiкаво, 
що Сосюра та Грива воювали в Армiї УНР, були 
пораненi, проте перший пiсля одужання всту-
пив до Червоної Армiї і пройшов свiй життєвий 
шлях у бiльшовицькiй державi, другий у вигнаннi 
послiдовно до кiнця боровся за реалiзацiю iдеї 
незалежної Української держави. I кожний по-
своєму вважав, що служить своєму народу.

Максим Грива органiчно належав до зна-
менитої празької поетичної школи. Назива-
ючи нашого земляка її представником, доне-
цька дослiдниця Вiра Просалова вказує, що 
«Празькою школою» умовно називають тих 
письменникiв-емiгрантiв, котрi залишили 
Україну в  1920-их роках i певний час працю-
вали у Чехо-Словаччинi, зокрема у Празi. Їх-
ньою суттєвiшою об’єднавчою рисою, на думку 
Ю. Шереха, була вiра в українську нацiональну 
духовнiсть, котра мала привести до здобут-
тя державностi, «iдеологiя сильної, «невгну-
тої» людини, аристократа, державника, войов-
ника, лицаря, архiтекта недосяжно високих 
надщоденних веж, майстра двосiчного меча». 
Бiльшiсть iз них були надднiпрянцями, i сво-
єю творчiстю вони у справi патрiотичного ви-
ховання молодi зробили, на нашу думку, на-
багато бiльше, нiж уся пропаганда й агiтацiя 
нацiоналiстичних органiзацiй вiд ЛУН, ГУНМ i 
СУНМ до ОУН. 

Київський дослiдник Ростислав Доценко 
пiдкреслив, що Грива «рано померши, не встиг 
стати «першорядним» (поетом празької школи), 
але енергiєю своєю i запалом мав до того за-
вдатки». Вiн у вiцi тридцяти восьми рокiв «помер 
на сухоти 1931 р. у Празi». Проте його внесок у 
пiдготовцi майбутнiх борців за волю України 
важко переоцiнити.

Сергій БУТКО,
Український інститут національної пам’яті

Свій метод донесення прав-
ди до місцевих керівників про 
важке життя селянства у 1939 
році застосував Кузьма Івано-
вич Кобенок. 

В архіві СБУ по Чернігівській об-
ласті в справі уродженця села Ве-
дильці зазначається, що Кузьма Іва-
нович «является автором несколь-
ких контрреволюционных листовок 
и писем, которые распространял в 
адреса руководителей области и рай-
организаций, которые направлял 
без указания своей фамилии или же 
указывал вымышленную фамилию».

Слідчий за допомогою інформації 
сільської ради встановив причини та-
кої поведінки селянина: «Кобенок К.И., 
1886 г.р., с. Ведильцы, единоличник, 
имущество распродано за несплату 
гос.обязательств, до революции и по-
сле был служителем церкви… участво-
вал в певчей церковного хора, а также 

займався релігійними ділами — читає 
релігійні книги (Євангеліє та Біблію)… 
в настоящее время работает в Утиль-
конторе сборщиком утильсырья».

У справі зберігається заява на 
ім’я начальника Чернігівського об-
ласного управління НКВС. Автор лис-
та про себе зазначив так: «От жителя 
села Плохово пока фамилии не ска-
жу». Ось текст архівного документа, 
який подаю мовою оригіналу: «О том, 
что мы рабочее крестьянство колхоз-
ники пропали от жизни коммунисти-
ческих подавлений, нам колхозникам 
нет чего есть и нет во что одеваться, а 
Вы еще нам заявляете, что от 6 апре-
ля базар, на что мы выведем на базар 
голодных детей или голодных жинок, 
что у нас нет ничего кроме одной воды, 
а хлеб наш забрали по 70 коп. пуд, нам 
отпускаете 75 коп. один килограмм, да 
и того не вволю, мы воевали из поме-
щиками, чтобы было нам всем хоро-
шо жить, то и было хорошо пока Ле-
нин был жив, а как Ленина убили, так 
нам стало жить очень худо, забрали 
от нас наше жито, крестьянское жито, 
худоба у дворе, так крестьянину весе-
лее и живется, а теперь нам очень тя-
жело жить, усадьбы наши и до насто-
ящего времени не запаханы, мы уже 

начали пахать своими детьми да сво-
ими жинками, а из района как приедет 
какой-либо начальник, то на себе сала 
не понесет, рабочий люд измученный 
да изуродованный, когда имеет кол-
хозник какую-либо корову так и за ту 
надо отдать мясо и молоко, а кормить 
ее нема чим, мы рабочие работаем 
на всех злиднев и брехунов, которые 
нас убрехали, что нам нема куда деть-
ся, а в Чернигове один еврей сидит у 
лавке и кормит все свое семейство, 
а еще и челядку держит, а в селе при 
канцелярии человек 20 комсомола гу-
ляет, да глядет, как мы в селе трудим-
ся, да ждут, чтобы кого либо идти гра-
бить, або идти усадьбу у кого либо ме-
рать, або ничего не робить да даром 
трудодни получает и слухают нигде не 
едет гончар або каравник, чтобы огра-
бить тие несчастные горшки або в ка-
равника у сундуку забрать какие либо 
иржавые иголки, а когда окажется еще 
и где либо и яйцо, то пропав человек 
трудовой, который нам подвозит горш-
ки и за каравки советские иголки, а 
когда окажется у каравника и запа-
лич, то обязательно заграблят отда-
дут своим жинкам, то тепер уже у Ко-
цюбинском и жаловаться нема кому, 
або там усе мошенники и грабители, 

у единоличника в настоящее время 
нема кожного не только худобы, а даже 
и кота в дворе нема, только хаты сто-
ят без сеней как столбы, что чуть ве-
тер не повалит и оправиться ему нема 
где, вот еще и говорят, что стала куль-
турная жизнь, это есть не культурная 
жизнь, а мучение для чернорабочего 
человека, в настоящее время пошла 
большая эксплуатация чужим трудом. 
Мужика запрягли у тяжелые работы, 
Ленин раскулачивал богатых людей, а 
Сталину нема кого раскулачивать, так 
он грабит своих рабочих, разве можна 
нам оплатится — мясо, продналог, са-
мооблог, кульсбор, картофеля и хлеб и 
займ, да еще и дурат нас базар, а что на 
том базаре — есть горькая цибуля, да 
крестьянин вывезет мешок картофе-
ля, а нет ни рыбы, ни обуви, ни одежды, 
только народ сошелся ходить один коло 
другого, да нема чего купить, а кто и где 
разжився чи на обувь чи на одяг, то бо-
ится показать або милиция сейчас одо-
йме и передасть до суда.

Надо дать крестьянину жизнь и 
волны торги и вольные рынки, бо по 
кооперации мы будем голые, базар 
надо чтобы у города, а не то, что рабо-
чего крестьянина изненавидили, что 
ему места нет и продать надо идти из 

города аж на пяти углы.
Товарищи — надо бросить гра-

бежи, надо узнать врага народа, кто 
это не дает рабочему жить и унижа-
ет, как польского самозванца, ког-
да приехал из полиции и разграблял 
православных крестьян.

Сколько у нас народа невинного 
мучится по тюрьмах, сколько мучит-
ся разграбленных и вигнаных из хат, 
наши враги только и думают, чтобы 
как нибудь повредить рабочему крес-
тьянину заставит у тяжелые работать 
бесплатно, только и получают боль-
ших жалованье тые люди, а то умеет 
хорошо брехать да хорошо грабить, 
хоч нехай какой мошенник, абы го-
ворил, что теперь добре живется, так 
граб сколько хоч мужика».

Винним себе К.І. Кобенок не ви-
знавав. Однак проведена графологіч-
на експертиза довела його причетність 
до складання «контрреволюційних» 
листівок, за що і одержав вироком Чер-
нігівського обласного суду 7 січня 1940 
року 10 років позбавлення волі. Однак 
у касаційній скарзі, яка Верховним су-
дом УРСР по кримінальних злочинах 
залишалась без задоволення, Кузьма 
Іванович наполягав, що листівок не пи-
сав: «Людина я малописьменна, в шко-
лі я не вчивсь і скласти їх я не мав змо-
ги». Якимось дивом у справі зберегло-
ся фото засудженого.

Андрій КУРДАНОВ, 
голова Чернігівської районної 

організації краєзнавців

Максим Загривний — український 
патріот-соборник, військовик і поет

10 років за правду
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ВІД РЮРИКА ДО МИКОЛИ ІІ
НА ПРЕСТОЛАХ КИЄВА Й МОСКВИ

Рік 1604-ий. У Московії в 
розпалі так званий «Смутний 
час». Позаду — 14-річне царю-
вання останнього Рюрикови-
ча, сина Івана Грозного Федора 
(1584 – 1598), коли державою 
фактично правив брат його дру-
жини боярин Борис Годунов. Ось 
уже шостий рік царює і сам Бо-
рис. Минуло 13 років, як, ще за 
життя Федора, в Угличі загадко-
во загинув наступник престолу, 
наймолодший син Грозного ца-
ревич Дмитрій. І раптом на пів-
денно-західних кордонах Мос-
ковії з’явився на чолі строкато-
го війська… покійний царевич 
Дмитрій. Народу оголошено про 
його чудесне спасіння 1591 року 
і про те, що він іде скинути з тро-
ну узурпатора Годунова, аби сіс-
ти на батьківський престол.

Лжедмитрій I (р. н. невідомий 
– 27 травня 1606) — політичний 
авантюрист-самозванець, мос-
ковський цар (1605 – 1606), що 
видавав себе за сина Івана IV 
Грозного — Дмитрія. Без сумні-
ву, одна з найбільш загадкових і 
легендарних особистостей у  за-
плутаній московсько-російській 
історії. Досі точаться суперечки, 
хто він був насправді. Версії — 
аж до того, що це позашлюбний 
син попереднього короля Поль-
щі Стефана Баторія і племінни-
ці Грозного Марини Старицької. 
Мало хто вірить у версію, що то 
дійсно був чудом урятований і 13 
років переховуваний по Моско-
вії і за кордоном царевич Дми-
трій. Але хто ж тоді цей авантю-
рист, котрий, тим не менше, був 
одним із законних московських 
царів, коронованих за справ-
жнім царським обрядом у голов-
ному храмі царства — Успен-
ському соборі Кремля? 

Згідно з усталеною версією, 
цей юнак був Григорій Отреп’єв, 
колишній монах елітного Чудо-
вого монастиря в Кремлі. Він 
виходець зі знатного, але збід-
нілого дворянського роду з Лит-
ви. У 1601 році з’явився в Речі 
Посполитій. Польський король 
Сигизмунд ІІІ і литовсько-руські 
(українські) магнати Адам і Кос-
тянтин Вишневецькі, Сапіги, за-
явили, що визнають у ньому сина 
Івана IV Грозного, підтримали 
Лжедмитрія і протягом 1603 – 
1604 рр. провели підготовку до 
зведення його на московський 
престол. Звичайно, вони зна-
ли, хто такий Григорій насправді, 
але використали честолюбного 
юнака для складних політичних 
комбінацій проти Московії. Тре-
ба віддати належне Самозван-
цю, він був непересічною осо-
бистістю. Вільно говорив поль-
ською мовою, вивчив латину, не-
погано писав, був відчайдушним 
воїном. 

Лжедмитрій зобов’язувався, 
в разі сходження на трон Мос-
ковії, повернути Речі Посполитій 
землі, захоплені в Литви у війнах 
XV – XVI ст. — Сіверську Україну 

і Смоленську землю; забезпечи-
ти участь Москви в антитурець-
кій коаліції; дозволити відкрива-
ти в державі костели, допустити 
єзуїтів, запровадити унію Мос-
ковської церкви з католицькою, 
надати допомогу Сигизмундові 
ІІІ в його боротьбі проти Швеції. 

У жовтні 1604-го на чолі різ-
ношерстих військ, сформова-
них у Речі Посполитій, Лжедми-
трій вторгся до Сіверської Укра-
їни, що була захоплена Москов-
ським царством 1503 року. Тут 
був підтриманий українськими 
і донськими козаками та части-
ною селянства, далі були кілька 
місяців просування з боями на 
Москву. Під прапори Самозван-
ця переходить усе більше міст 
і земель, знатного боярства, 
противників Годунова. 

У розпал війни, у квітні 1605 
року, цар Борис Годунов поми-
рає. Престол переходить до його 
17-річного сина Федора. Але вже 
за два місяці в Москві спалахує 
повстання прихильників Лже-

дмитрія. Федора і його матір уби-
вають. І в червні 1605 року Са-
мозванець тріумфально в’їздить 
до Москви. Марія Нагая, вдова 
Івана Грозного, публічно визна-
ла його своїм «урятованим си-
ном».

Без сумніву, добре знала, хто 
такий Самозванець, могутня бо-
ярська верхівка, якій Лжедми-
трій був потрібен, щоб скинути із 
трону Годунова. 

Під тиском московського бо-
ярства Лжедмитрій відмовив-
ся від обіцянок Польщі, завдяки 
якій сів на трон. Не передав їй 
обіцяні землі, відмовився всту-
пити на боці Польщі у війну зі 
Швецією, не пустив до Московії 
єзуїтів. У внутрішній політиці під-
тримував  провінційне дворян-
ство, бо саме на нього, а не на 
старе боярство, вирішив спира-
тися. 

Але збільшення податків і 
проведення жорсткої кріпос-
ницької політики призвело до 
посилення соціальних заво-
рушень.

Лжедмитрій втратив підтрим-
ку короля Польщі. Водночас по-
турав свавіллю поляків, які були 
в його війську, а також заполо-
нили Москву у зв’язку з одру-
женням царя на Марині Мнішек 
— дочці польського вельможі. 
Щедре дарування нареченій, 
прийшлим полякам державних 
коштів, розгульне життя царя — 
все це різко змінило ставлення 
до нього простого народу, який 
спершу симпатизував Само-
званцеві. Стався заколот угру-
повання бояр на чолі з Василем 
Шуйським. 27 травня 1606 року 

під час повстання москвичів 
проти поляків, литвинів і руси-
нів, що прибули на весілля царя 
і Марини, Самозванець був уби-
тий заколотниками.

Василь Шуйський (Василь 
IV Іванович), (1552 – 12 верес-
ня 1612), московський цар з 
1606 по 1610 рр. Після падіння 
Самозванця група прихильни-
ків Василя Шуйського вигукнула 
його ім’я як нового царя. Також 
підтримала боярська верхівка. 
1 червня Шуйський був короно-
ваний як новий цар Московії. 

Шуйські, безумовно, мали 

всі підстави претендувати на 
престол, адже були Рюриковичі, 
вели свій рід від молодшого бра-
та Олександра Невського — кня-
зя Андрія Ярославича. 

Прихід Шуйського до влади 
посилив боротьбу серед бояр-
ства і дворянства, що призвело 
до великого повстання під ке-
рівництвом Івана Болотникова. 
Тому Шуйський прагнув згурту-
вати феодалів. Це допомогло у 
жовтні 1607-го розгромити по-
встання. Але ще в серпні 1607-
го розпочався новий етап поль-
ської інтервенції в Московію: на 
її кордонах з’явився черговий 
самозванець — Лжедмитрій II, 
ставленик Польщі, взагалі за-
гадкова особа. Його було пода-
но народові як чудом врятовано-
го Лжедмитрія І. 

Майже три роки в Московії 
тривала інтервенція Польщі впе-
реміж із громадянською війною, 
коли одні землі й міста залиша-
лися під владою Москви, інші 
присягали Лжедмитрію ІІ. 

Чергова поразка москов-
ського війська від поляків спри-
чинила повстання в Москві. 27 
липня 1610 р. частиною бояр-
ства, столичного і провінцій-
ного дворянства Василь Шуй-
ський був повалений з престолу 
і силоміць пострижений у ченці. 
У вересні 1610-го він був вида-
ний Польщі. Колишній цар по-
мер в ув’язненні в замку, за 130 
верст від Варшави, через кіль-
ка днів там же помер його брат 
Дмитро.

Тим часом до влади в Москві 
прийшла рада із семи знатних 
бояр, так звана Семибоярщи-
на. Борючись зі ставлеником тої 
ж Польщі Лжедмитрієм ІІ, бояри 
заявили, що визнають новим ца-
рем Москви сина Сигизмунда ІІІ, 
польського королевича Влади-
слава. Семибоярщина впустила 
в ніч на 21 вересня 1610 року до 
Москви польсько-литовське вій-
сько — столицю окупували. 

Протягом наступних двох ро-
ків у Московії тривали повний 
безлад і кровопролиття. Вра-
ження було, що всі воюють з усі-
ма: бояри з Лжедмитрієм ІІ, той 
— із поляками; в московські 

справи втрутилася Швеція, яку 
закликав у союзники ще Василь 
Шуйський. Безлад, грабунки, 
протистояння між православни-
ми і католиками, перехід міст і 
цілих земель з рук у руки — Мос-
ковію «колотив» справді Смут-
ний час. Знову відновилися на-
біги татар. 

17 травня 1611 року поль-
ський гарнізон у Москві, якому 
привиділося повстання проти 
нього, знищив за день 7 тисяч 
москвичів. 

Терпінню народу настав кі-
нець. По країні збирали народні 
ополчення, створювали тимча-
сові органи загальнодержавної 
влади. 

Найбільше ополчення сфор-
мувалося в Нижньому Новгоро-
ді. Його очолив земський старо-
ста Кузьма Мінін, який запросив 
для керівництва військом князя 
Дмитра Пожарського. У боях з 
1 по 5 листопада 1612 року це 
ополчення визволило Москву 
від поляків. 

Обрання 
нового царя
По звільненні столиці тимча-

сові співправителі держави князі 
Пожарський і Трубецькой оголо-
сили про скликання загальнодер-
жавного Земського Собору для 
обрання нового царя.

У січні 1613 року в Москві зі-
брався такий Земський Собор. 
Серед  претендентів на обрання 
царем фігурували 8 знатних бояр, 
у тому числі Дмитро Пожарський, 
Дмитро Трубецькой, Іван Воро-
тинський. Після бурхливих обго-
ворень новим царем несподіва-
но був обраний 17-річний Михай-
ло Романов. Тут вирішальне слово 
сказав його батько Федір Рома-
нов. У миру, але ще за Годунова, 
в часи опали Романових, Федо-
ра Романова силоміць постригли 
в ченці. На 1613 рік він уже був 
митрополитом Філаретом. Рома-
нов настояв на тому, і виборці з 
цим погодилися, що влада ново-
го царя буде доволі обмеженою 
насамперед Земським Собором, 
Боярською Думою. У затвердже-
них обмежувальних умовах було 

сказано: «Чинити правосуддя за 
старими законами, нікого не суди-
ти і не засуджувати найвищою вла-
дою, без Собору не вводити нових 
законів, не обтяжувати підданих 
новими податками, не ухвалювати 
самостійно рішень у ратних і зем-
ських справах». За суттю — консти-
туційна монархія. Оскільки вперше 
за кілька останніх століть прави-
тель не успадковував трону, а оби-
рався, такі обмеження сприймали-
ся як цілком логічні. Вони імпонува-
ли громадянам, а боярські клани й 
далі планували боротися за вплив 
на царя. Тому компромісна по-
стать Романова влаштувала всіх. 
До того ж тут ніби проводилася лі-
нія від Рюриковичів. Самі Романо-
ви не були Рюриковичами. Але дід 
нового царя, батько митрополита 
Філарета Микита Романов був рід-
ним братом першої дружини Івана 
Грозного Анастасії Романової. Сам 
Філарет, таким чином, — двоюрід-
ний брат царя Федора, останнього 
Рюриковича. А молодий цар — його 
двоюрідний племінник. 

Вибори царя відбулися 7 люто-
го 1613 року, але офіційно про це  
оголосили лише 21 лютого: бояри 
обережно поширювали новину про 
обрання Романова, прагнучи поба-
чити, як на це реагує народ. 

З обранням царя потрясіння 
в Московії не завершилися. У різ-
них кінцях царства тривали бит-
ви з польськими, шведськими за-
гонами, з бунтівними козаками. 
Останній удар у період Смутного 
часу завдали по Москві 1618 року 
поляки спільно із запорізькими 
козаками на чолі з гетьманом Са-
гайдачним. Московія знову була 
на межі краху. 

Смутний час завершився для 
Московії значними територіальни-
ми втратами. На довгі десятиліття 
до Речі Посполитої відійшов Смо-
ленськ. Шведи захопили більшу 
частину Карелії. Московія на ціле 
століття втратила вихід до Балтики. 

Так завершилися сім століть 
династії Рюриковичів. Так почина-
лися три століття нової династії Ро-
манових. 

Петро АНТОНЕНКО
Поч. у №№ 39 – 48.

Далі буде. 

Марина Мнішек  таки встигла 
одружитися з Лжедмитрієм і коро-
нуватися як московська цариця. 

Пам'ятник Мініну і Пожарському на Красній площі Москви, 
перед храмом Василія Блаженного. Автор пам'ятника — скульптор Іван 
Петрович Мартос (1754–1835),  уродженець міста Ічня на Чернігівщині. 
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Календар всесвітньої історії

Церковний православний календар

19 лютого 
1473 — народився Миколай Ко-

перник, польський астроном.
1954 — ухвалено указ Президії 

Верховної Ради СРСР про передачу 
Кримської області зі складу РРФСР до 
складу Радянської України.

1992 — Верховна Рада України за-
твердила тризуб як Малий герб Укра-
їни. Великий Герб України досі не за-
тверджено.

20 лютого 
1054 — 

помер Вели-
кий Київський 
князь Ярослав 
В о л о д и м и р о -
вич (Мудрий).

1887 — на-
родився Олек-
сандр Удови-
ченко, вій-
ськовий і гро-
мадський діяч, 
генерал Армії 
УНР, віце-пре-
зидент УНР в 
екзилі (1954 – 
1961).

1889 — на-
родився Лев 
Р е в у ц ь к и й , 
у к р а ї н с ь к и й 
композитор.

1905 — на-
родився Улас 
Самчук, україн-
ський письмен-
ник.

21 лютого 
1850 — народився Вікентій Хвой-

ка, український археолог чеського по-
ходження, першовідкривач трипіль-
ської та черняхівської археологічних 
культур.

1947 — у 
Нью-Йорку Ед-
він Ленд проде-
монстрував ка-
меру «Polaroid» 
для моменталь-
ної фотографії. 
Модель апара-
та через 60 се-
кунд видава-
ла чорно-білий 
знімок.

22 лютого 
1732 — наро-

дився Джордж Ва-
шингтон, батько-
засновник США, 
учасник війни за 
н е з а л е ж н і с т ь , 
творець амери-
канського інсти-
туту президент-
ства, перший пре-
зидент Сполуче-
них Штатів у 1789 
– 1797 рр.

1810 — народився Фредерік Шо-
пен, видатний польський композитор 
і піаніст.

1942 — нацисти розстріляли в 
Бабиному Яру Олену Телігу (Шовге-
нову), українську поетесу, публіцист-
ку, політичну і громадську діячку, чле-
на ОУН.

23 лютого 
1758 — народився Василь Капніст, 

український письменник, громадсько-
політичний діяч, поет і драматург.

1874 — англійський майор Уолтер 
Уїнгфілд запатентував нову гру на сві-
жому повітрі, нині відому як теніс.

24 лютого 
1942 — почало мовлення радіо 

«Голос Америки» (німецькою мовою). 

25 лютого
1807 — у Росії маніфестом царя 

Олександра І засновано відзнаку вій-
ськового ордена святого Георгія (зго-
дом — Георгіївський хрест) — найвищу 
винагороду для солдатів і унтер-офіце-
рів.

1850 — народився Володимир 
Барвінський, український громад-
ський діяч, історик, соціолог, письмен-
ник, літературний критик, публіцист і 
перекладач. Один зі співзасновників 
товариств «Просвіта» і «Рідна школа», 
засновник і перший редактор газети 
«Діло». 

1871 — народилася Леся Україн-
ка (Лариса Косач-Квітка), українська 
письменниця.

1887 — наро-
дився Лесь Курбас, 
український актор, 
режисер, рефор-
матор українсько-
го театру.

1956 — на за-
критому засіданні 
XX з’їзду КПРС Ми-
кита Хрущов висту-
пив із доповіддю 
про викриття куль-

ту особи Сталіна. 
У виступі також ішлося про масо-

вий терор і злочини другої половини 
1930-их – початку 1950-их рр. Допо-
відь стала початком т. зв. «хрущовської 
відлиги».

26 лютого 
1802 — народився Віктор Ґюґо, 

французький письменник.

28 лютого 
1889 — на-

родився Павло 
Шандрук, україн-
ський військовий 
діяч, генерал-хо-
рунжий Армії УНР. 
Наприкінці 1944 
р. очолив Укра-
їнський націо-
нальний комітет у 
Німеччині. 1965 
р. став кавале-
ром найвищої вій-
ськової нагороди 

Польщі — ордена Virtuti Militari за ге-
роїзм 1939 р. 

1 березня 
1912 — у Сент-Луїсі Альберт Бер-

рі здійснив перший стрибок із парашу-
том з літака, що летить (висота 460 м). 

1967 — запорізький завод «Кому-
нар» почав серійний випуск малолі-
тражного автомобіля моделі ЗАЗ-966 
—  «вухатого» «Запорожця».

2 березня 
1859 — народився Шолом-Алей-

хем (Шолом (Соломон) Рабинович), 

є в р е й с ь к и й 
п и с ь м е н н и к 
походженням з 
України — уро-
дженець Пере-
яслава, класик 
літератури мо-
вою ідиш. 

1882 — 
народився Ар-
хип Тесленко, 
у к р а ї н с ь к и й 
письменник.

3 березня 
1861 — російський імператор 

Олександр II підписав маніфест про 
скасування кріпацтва в країні. 

4 березня
1152 — Фрідріх I Барбаросса 

став імператором Священної Рим-
ської імперії. 

1750 — Кирило Розумовський 
обраний гетьманом України.

1815 — народився Михайло Вер-
бицький, український композитор, 
хоровий диригент, громадський діяч, 
священик. Автор гімну України «Ще 
не вмерла Україна».

1852 — у Москві помер Микола 
Гоголь.

1877 — американський винахід-
ник Еміль Берлінер створив мікро-
фон.

1917 — у Києві з ініціативи Това-
риства українських поступовців по-
стала Українська Центральна Рада 
(УЦР), що об’єднала представників 
головних українських політичних 
партій, військовиків, робітників, ду-
ховенства, кооператорів, студент-
ства, громадських і культурних орга-
нізацій. 

1990 — у СРСР відбулися перші 
вибори народних депутатів на аль-
тернативній основі. 

5 березня 
1827 — народився Леонід Глібов, 

український поет і байкар.
1950 — у бою із силами радянської 

держбезпеки в с. Білогорща біля Льво-
ва загинув Роман Шухевич (псевдо — 
Тарас Чупринка) — командир УПА, кра-
йовий провідник ОУН (р), голова секре-
таріату УГВР.

1953 — помер Йосип Сталін (Джу-
гашвілі), радянський диктатор.

1960 — фотограф Альберто Корда 
зробив найвідомішу фотографію лати-
ноамериканського повстанця Ернесто 
Че Гевари. 

Календар 
Чернігівщини
23 лютого 1943 р. розстріляно 

Петра Рощинського, лікаря армії УНР, 
УПА. Народився у м. Глухові Чернігів-
ської губернії. 

19 січня 1891 р. у м. Ічня народив-
ся Архип Кмета, підполковник Армії 
УНР, громадський діяч. 

25 лютого 1887 р. у містечку Си-
нявка Сосницького повіту народив-
ся Василь Шкляр, учасник 2-го і 3-го 
Всеукраїнських військових з’їздів, 
член Центральної Ради, старшина Ар-
мії УНР.

Підготував Олександр ЯСЕНЧУК

ЛЮТИЙ
20 — прп. Парфенія, єп. Лампсакійського. Прп. Луки Еллад-
ського.

21 — віддання свята Стрітення Господнього. Вмч. Феодора 
Стратилата і прор. Захарії Серповидця.

22 — неділя сиропусна. Мч. Никифора. Прп. Панкратія, іє-
ром., затворника Печерського.

23 — початок Великого посту. Муч. Харалампія.

24 — свщмч. Власія, єп. Севастійського. Блгв. кн. Всеволо-
да. Прп. Димитрія Прилуцького.

25 —  Іверської ікони Божої Матері. Свт. Мелетія, архієп. 

Антіохійського. Свт. Олексія, митрополита Київського і всієї 
Русі, чудотворця.

26 — прп. Мартиніана. Прпп. Зої й Фотинії.

27 — рівноап. Кирила. Прп. Авксентія.

28 — ап. Онисима.

БЕРЕЗЕНЬ
1 — неділя православ’я.

2 — вмч. Феодора Тирона.

3 —  свт. Лева, Папи Римського.

4 — ап. Архипа.

5 — прп. Лева, єп. Катанського. 

Найбільш знамениті 
бібліотеки світу 

Бодліанська бібліотека в Оксфорді
Бібліотека Оксфор-

да, названа на честь 
свого найвідомішого 
мецената Томаса Бодлі, 
може запросто змагати-
ся з найвідомішими біб-
ліотеками світу. Напри-
клад, із Ватиканською 
— завдяки своєму віку, 
який налічує більше 
шести століть, із Британ-
ською — за рахунок роз-

міру бібліотечних фондів. Бодліанська бібліотека займає п’ять вели-
ких будівель в Оксфорді і ще кілька — за його межами, один із філіалів 
навіть розмістився в покинутій соляній шахті. У часи створення цього 
великого книгосховища унікальну колекцію книг, зібраних єпископом 
Томасом де Кобем, приковували ланцюгами до полиць, щоб уникнути 
крадіжок. Ланцюги через деякий час зникли, а правило залишилося 
— заборона виносити книги з бібліотеки поширюється навіть на ко-
ролів. У ХVII столітті Бодліанська бібліотека отримала унікальний при-
вілей: один примірник кожної книги, що видається у  Великобританії, 
має поповнювати фонди сховища. Від 2008 року те ж правило поши-
рюється і на CD-диски. Сьогоднішня бібліотека в Оксфорді може по-
хвалитися одинадцятимільйонною колекцією книг.

Бібліотека Конгресу США
Найбільше у світі зі-

брання, що налічує по-
над 120 мільйонів книг, 
газет і журналів, 12 
мільйонів фотознімків, 
близько п’яти мільйонів 
карт і 57 мільйонів ру-
кописних сторінок і нот, 
зберігається в бібліо-
теці Конгресу США. Це 
книгосховище, засно-
ване 1800 року, спершу 
розміщувалося в Капі-
толії і виконувало функ-

цію довідкового бюро для законодавчої влади Америки. Бібліотека 
Конгресу не раз зазнавала значних руйнувань: під час війни за неза-
лежність усі цінні екземпляри були спалені або вивезені англійцями, а 
1851 року книгозбірня майже повністю згоріла під час пожежі. 

Сьогодні потрапити в один із 18 читальних залів бібліотеки може 
будь-яка людина, яка досягла шістнадцятирічного віку, однак право 
виносити книги за її стіни мають тільки конгресмени і судді Верховно-
го Суду США. Для бібліотеки Конгресу був ухвалений спеціальний за-
кон: передавати до її фондів по одному примірнику будь-якого вида-
ваного в країні твору.

Австрійська національна бібліотека
У бароковій будівлі 

в палацовому комплексі 
Хофбург у Відні розміс-
тилася найбільша в Ав-
стрії бібліотека, яка міс-
тить у своїх фондах біль-
ше двох з половиною 
мільйонів книг, рукопи-
сів, першодруків безлі-
чі книг, папірусів, глобу-
сів і географічних карт, 
унікальну музичну й  те-

атральну колекції. Свій довгий шлях австрійська бібліотека починала 
як імперська книжкова колекція, що зберігалася у каплиці Хофбурга і 
поповнювалася за рахунок посагу австрійських імператриць, подарун-
ків монархів сусідніх держав, пожертвувань багатих аристократів і пе-
рекладів існуючих книг з латини на німецьку. 1722 року бібліотека об-
завелася власним будинком і підтримкою за рахунок коштів держави. 

Сьогодні Австрійська національна бібліотека вважається однією 
з найбільш відвідуваних пам’яток Відня. Її головний зал — справжній 
витвір мистецтва, розписаний фресками, роботами відомих майстрів 
і прикрашений скульптурами, — регулярно радує гостей унікальними 
експозиціями.

Бібліотека Ватикану
Ватиканська кни-

гозбірня — найстарі-
ша у світі, адже основи 
її колекцій були закла-
дені ще в ІV столітті н.е. 
На початку XIV століт-
тя бібліотека Ватикану 
була частково знищена, 
але,  оскільки кожен но-
вий Папа Римський по-
повнював скарбницю 
знань новими екземп-

лярами, включно із працями філософів античності й манускриптами 
із завойованих європейськими державами територій, сьогодні бібліо-
течний відділ манускриптів вважається найбагатшим у світі. У його 36 
залах, з яких нога простого смертного може ступити тільки в 16, збе-
рігається понад 80 тисяч унікальних рукописів, створених в античні 
часи і в період середньовіччя, а загальний фонд налічує понад мільйон 
книжкових видань, 300 тисяч монет, 150 тисяч рукописів і стільки ж 
фотознімків. Право виносити бібліотечні примірники за межі сховища 
є тільки у Папи Римського. На будь-кого іншого, хто  спробував би взя-
ти книгу із собою, чекає кримінальна відповідальність за крадіжку.
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Цікаве про письменників
Леся УКРАЇНКА
(1871 – 1913)

Мужицька мова і хліб
Багата волинська поміщиця спита-

ла письменницю:
— Чому ж це ви, Ларисо Петрів-

но, вживаєте майже завжди мужиць-
ку мову?

— А чому ви, графине,— усміхнув-
шись, відповіла Леся Українка, — вжи-
ваєте мужицький хліб та все інше, при-
дбане мужицьким трудом?

Лесь МАРТОВИЧ
(1871 – 1916)

Жіноче питання
Авторка сентиментальних рома-

нів, дуже наївна К. Г., звернулася до 
Мартовича:

— Кажуть, що ви запеклий соціа-
ліст. А я цьому не вірю. Скажіть мені, як 
соціалісти вирішують жіноче питання?

— Для нас, соціалістів, жінки — це 
не питання, а клас. Тільки досі ми не 
дійшли згоди щодо того, який це клас: 
гноблених чи гнобителів.

Василь СТЕФАНИК 
(1871 – 1936)

Розподіл праці
Мартович до Стефаника:
— Ти пам’ятаєш, Василю, як ми ко-

лись хотіли написати разом одну річ? 
Напишемо тепер. Ти маєш таке ім’я!

— Добре, Лесю, поділимо працю. 
Ти пиши, а я підпишу.

Марко ЧЕРЕМШИНА
(1874 – 1927)

Любов до книги
— Ми зайшли якось у книгарню, — 

розповідав Осип Маковей, — Черем-
шина довго вибирав собі книжку. Наре-
шті вибрав. Купили й пішли. Побалака-
ли на вулиці, розійшлися. Через дві го-
дини я повертаюся тією самою дорогою. 
Дивлюсь, а на кінчику лави притулився 
Черемшина і читає куплену книжку, за-
бувши про все на світі. Я торкнувся його 
плеча. Він підвів здивовані очі й питає:

— А що? Ви вже так хутко прочита-
ли свою книжку і йдете за новою?

Гнат ХОТКЕВИЧ
(1876 – 1942)

Несправедливість
Одного разу Василь Стефаник під-

ходить у кав’ярні до Хоткевича, який 
сидить за столиком і завзято пише сто-
рінку за сторінкою.

— Я не розумію, як ви можете так 
багато і так легко писати? 

Хоткевич на це відповів:
— Бачите, така вже несправедли-

вість на цьому світі. Вам досить написа-
ти кілька сторінок, аби сказали, що ви ма-
єте талант, а мені треба  —  цілу книжку.

Добрий смак
— Гнате Мартиновичу! — зверта-

ється до Хоткевича один із його при-
ятелів. — Я  забув, який день ви най-
краще любите святкувати — іменини 
чи день народження?

— Іменини та народження своїх 
приятелів.

Джек ЛОНДОН
(1876 – 1916)

Праця ногами
Одного разу Джек Лондон вчасно не 

написав оповідання, яке він пообіцяв 
нью-йоркському літературному журна-
лу. Редактор журналу надіслав йому таку 
записку: «Шановний Джек Лондон, якщо 
протягом найближчих двадцяти чоти-
рьох годин ми не одержимо Вашого опо-
відання, я сам приїду до Вас і дам добро-
го стусана ногою, причому майте на ува-
зі, що я завжди виконую свої обіцянки».

Джек Лондон негайно відповів: 
«Шановний редакторе, коли б я так, як 
Ви, працював ногами, я б теж викону-
вав свої обіцянки».

Ернест ХЕМІНГУЕЙ 
(1899 – 1961)

Розібрався!
Перебуваючи у Венеції, Хемінгу-

ей одержав від одного приятеля-ліка-
ря запрошення, яке при всьому сво-
єму бажанні не міг розібрати. Тоді він 
звернувся по допомогу до якогось ап-
текаря, відомого своїм умінням читати 
незрозумілі почерки лікарів. Той кинув 
погляд на рядки, вихопив пляшечку з 
ліками і передав їх Хемінгуею: «Прошу 
чотириста лір, сеньйоре!»

Омар ХАЙЯМ 
Гіясаддін Абу-ль-Фатх 

Омар ібн Ібрахім аль-Хайям 
Нішапурі (18.05.1048, Ніша-
пур, Іран – 04.12.1131, там 
же) — видатний перський 
поет, філософ, математик, 
астроном. У Ірані Омар Хайям 
відомий створенням найточ-
нішого з реально використо-
вуваних календарів. За життя 
Хайям був відомий виключно 
як видатний учений. Упродовж 
усього життя він писав віршо-
вані афоризми (рубаї), в яких 
висловлював свої сокровен-
ні думки про життя, про люди-
ну. З роками кількість припи-
суваних Хайяму чотиривіршів 
швидко росла, і до XX століт-
тя перевищила 5000. Очевид-
но, свої твори приписували 
Хайяму всі ті, хто побоювався 
переслідувань за вільнодум-
ність і богохульство. Деякі до-
слідники вважають за можли-
ве авторство Хайяма стосов-
но 300 – 500 рубаї. 

Кожен, хто хоч трохи знає світ, 
збагне, що ця історія не могла від-
бутися ні в нас, ні у Франції, ні в Ні-
меччині, бо в цих країнах, як відомо, 
судді повинні судити й карати право-
порушників згідно з буквою закону, 
а не так, як підказує їм власний здо-
ровий глузд і сумління. А оскільки в 
цій історії виступає суддя, який ви-
носить вирок, керуючись не стаття-
ми кодексу, а здоровим людським 
розумом, очевидно, що описана далі 
пригода могла статися тільки в Ан-
глії й більш ніде. І справді, вона ста-
лась у Лондоні — точніше кажучи, в 
Кенсінгтоні... ні, стривайте, мабуть, 
у Бромптоні чи в Бейсуотері. Одне 
слово, десь там. Той суддя, про якого 
піде мова, був магістр права Келлі, а 
жінка, яку він судив, звалася просто 
Майєрс. Місіс Едіт Майєрс. 

Річ у тому, що ця дама, взага-
лі цілком гідна пошани, приверну-
ла увагу комісара поліції Маклірі. І 
якось увечері містер Маклірі сказав 
своїй дружині:

— Люба моя, мені не йде з дум-
ки ота місіс Майєрс. Я б хотів знати, 
з чого вона живе. Сама поміркуй: 
тепер, у лютому, вона посилає служ-
ницю по спаржу. Далі я з’ясував, що 
до неї щодня приходить десятків до 
двох жінок. Усіляких — від крамар-
ки й до герцогині. Я знаю, сердень-
ко, ти скажеш, що вона, певне, во-
рожить. Може, й так, та чи це не 
ширма для чогось іншого — примі-
ром, звідництва або шпигунства? 
Варто було б з’ясувати. 

— Гаразд, Бобе, — відказала 
його славна жіночка, — полиш це 
на мене. 

Отож наступного дня місіс Ма-
клірі — звісно, без шлюбної обруч-
ки, а вбрана й зачесана, як дівуля-
перестарок, що намагається моло-
дитись, із боязкою міною на лиці по-
дзвонила біля дверей місіс Майєрс 
у Бейсуотері чи в Мерілебоні. Їй до-
велося часинку почекати, поки місіс 
Майєрс прийняла її. 

— Сядьте, дитино моя, — ска-
зала їй літня дама, пильно обдивив-
шись несміливу відвідувачку. — Чим 
я можу вам прислужитися? 

— Я... я.., — затинаючись, по-
чала місіс Маклірі. — Мені завтра 
сповниться двадцять років... То я б 
дуже хотіла знати свою долю. 

— Ну що ви, міс... пробачте, як 
вас звуть? — відказала місіс Ма-
йєрс і, вхопивши колоду карт, захо-
дилась енергійно тасувати їх. 

— Джонс, — підказала місіс Ма-
клірі. 

— Люба міс Джонс, — повела 
далі місіс Майєрс, — ви помили-
лись; я не ворожка. Хіба вряди-го-
ди своїм знайомим розкину кар-
ти, як кожна стара жінка. Зніміть 
карти лівою рукою й розкладіть на 
п’ять купок. Гаразд. Буває, що й по-
ворожу для розваги, але взагалі... 
О, диви! — вигукнула вона, пере-
вернувши першу купку. — Бубна. 
Це означає гроші. І червовий валет. 
Чудова карта! 

— Ах! — зраділа місіс Маклірі. 
— А далі? 

— Бубновий валет, — сказала 
місіс Майєрс, піднявши другу купку. 
— Винова десятка — дорога. А ось 
і жир! — скрикнула вона. — Жиро-
ві карти — це завжди клопіт, але під 
кінець — червова дама. 

— А що це означає? — спитала 
місіс Маклірі, вирячивши очі, нібито 
в подиві. 

— Знов бубна, — замислилася 
місіс Майєрс над третьою купкою. 
— Дитя моє, ви будете дуже бага-
ті; а кому далека дорога — ще не 
знаю, чи вам, чи комусь близькому 
для вас. 

— Я маю поїхати до тітки в Саут-
гемптон, — відказала місіс Маклірі. 

— Оце й є далека дорога, — під-
твердила місіс Майєрс, перевер-
таючи четверту купку. — Хтось вам 
перешкоджатиме, якийсь літній чо-
ловік... 

— Мабуть, тато! — вигукнула мі-
сіс Маклірі. 

— Ну, а ось і воно! — урочисто 
оголосила місіс Майєрс над п’ятою 
купкою. — Люба міс Джонс, такої 
щасливої карти я ще зроду не ба-
чила. Не мине й року, як ви вийде-
те заміж; вас візьме дуже багатий 
молодий чоловік, мільйонер; певне, 
комерсант, бо він часто буває в до-
розі. Та спершу вам доведеться по-
долати великі перешкоди, якийсь 
літній чоловік вам боронитиме, але 
ви повинні стояти на своєму. А як 
одружитесь, то виїдете далеко-да-
леко, найскоріш за море. Будьте 
ласкаві пожертвувати одну гінею 
на навернення до християнства не-
щасних чорношкірих. 

— Я вам така вдячна, — проще-
бетала місіс Маклірі, дістаючи із су-
мочки фунт і шилінг. — Така вдячна! 
А скажіть, місіс Майєрс, коли без 
тих перешкод — скільки це кошту-
ватиме? 

— Карт не підкупите, — відка-
зала старенька дама з гідністю. — А 
хто ваш татусь? 

— Він у поліції служить, — з не-
винною міною збрехала місіс Маклі-
рі. — У  секретному відділі, знаєте? 

— А... — протягла старенька й 
вийняла з колоди три карти. — О, 
кепське діло, дуже кепське... Ска-
жіть йому, дитя моє, що йому загро-
жує велика небезпека. Хай прийде 

до мене, то довідається більше. До 
мене зі Скотленд-Ярду багато хто хо-
дить, кажуть мені все, що їм серце 
гнітить, а я їм ворожу. Так, так, при-
шліть свого татуся до мене. Кажете, 
він служить у політичному відділі? 
Містер Джонс? Перекажіть йому, що 
я його чекатиму. На все добре, люба 
міс Джонс... Хто там далі? 

— Не подобається мені це діло, 
— сказав містер Маклірі, замисле-
но пошкрябавши потилицю. — Ні-
трохи не подобається, Кеті. Чого ця 
жінка так зацікавилася твоїм небіж-
чиком татом? А крім того, насправ-
ді її прізвище не Майєрс, а Майєр-
гофер, і родом вона з Любека. Бі-
сова німкеня, як же її вивести на 
чисту воду? Ставлю п’ять проти од-
ного, що вона вивідує у людей речі, 
до яких їй не повинно бути діла. Зна-
єш що, я доповім про неї начальству. 

Містер Маклірі справді допо-
вів начальству; як не дивно, але 
воно не відмахнулось, і тому ша-
новну місіс Майєрс викликали до 
судді Келлі.

— Це правда, місіс Майєрс, що 
ви ворожите людям на картах? — 
спитав суддя. 

— Ох боже, — зітхнула старень-
ка, — треба ж людині з чогось жити, 
добродію! Не піду ж я в своїх літах 
танцювати у вар’єте. 

— Гм... — гмукнув містер Келлі. 
— Але на вас ось є скарга, що ви во-
рожите погано. А це, шановна пані 
Майєрс, однаково, що замість шо-
коладу продавати плитки глини. За 
гінею люди мають право сподівати-
ся справжньої ворожби. Даруйте, 
але як це ви беретеся ворожити, не 
вміючи? 

— А декотрі не скаржаться, — 
почала виправдовуватися старень-
ка. —  Розумієте, я провіщаю людям 
те, що їм до вподоби. Невже така 
втіха не варта кількох шилінгів, до-
бродію? А часом буває, що й угада-
єш. Ось недавно мені одна жінка 
сказала: «Місіс Майєрс, мені ще ні-
хто ніколи не ворожив так добре, як 
ви». Вона живе в Сент-Джонс-Вуді й 
розлучається з чоловіком. 

— Стривайте, — зупинив її суд-
дя. — У нас є один свідок, що свідчи-
тиме проти вас. Місіс Маклірі, роз-
кажіть нам, як воно було. 

— Місіс Майєрс наворожила 
мені, — заторохтіла місіс Маклірі, — 
що не мине й року, як я вийду заміж 
за дуже багатого молодого чоловіка 
і виїду з ним кудись за море. 

— А чого саме за море? — спи-
тав суддя. 

— Бо в другій купці була винова 
десятка, а це, сказала мені місіс Ма-
йєрс, нібито означає дорогу. 

— Дурниця, — буркнув суддя. — 
Винова десятка означає надію. До-
рогу віщує виновий валет; а коли по-
ряд із ним бубнова сімка — це дале-

ка дорога, з якої буде зиск. Мене ви 
не заморочите, місіс Майєрс. Ви ще 
наворожили свідкові, що не мине й 
року, як вона вийде за молодого ба-
гатія, а тим часом вона вже три роки 
за комісаром поліції Маклірі. Як ви 
поясните таку нісенітницю, місіс Ма-
йєрс? 

— Ну що ж, буває, що й поми-
лишся, — спокійно відказала ста-
ренька. — Ця дамочка прийшла до 
мене вичепурена, як на танці, а ліва 
рукавичка розірвана; я й подумала, 
що грошей у неї не густо, а пофорси-
ти любить. Сказала, що їй двадцять 
років, а насправді — всі двадцять 
п’ять... 

— Двадцять чотири, — вихопи-
лась місіс Маклірі. 

— Однаково. Я й подумала, що 
їй заміж припікає: адже вона вдава-
ла із себе дівчину. Тому я й наворо-
жила їй заміжжя й багатого жениха: 
мені здалося, що так я їй найбільше 
догоджу. 

— А що то за перешкоди, літній 
чоловік і дорога за море? — спита-
ла місіс Маклірі. 

— Просто аби більше сказати, 
— пояснила місіс Майєрс спокійно. 
— За гінею люди хочуть почути цілу 
купу всякої всячини.

— Ну, цього досить, — сказав 
суддя. — Нікуди не дінешся, місіс 
Майєрс: так ворожити — це шах-
райство. На картах треба розуміти-
ся. Правда, є різні теорії, але ніко-
ли — затямте собі, ніколи — винова 
десятка не означає дороги. Вам до-
ведеться заплатити п’ятдесят фунтів 
штрафу як за фальсифікацію харчо-
вих продуктів або продаж неповно-
цінних товарів. Щодо вас, місіс Ма-
йєрс, є ще підозра, що ви, крім того, 
шпигунка, але в цьому ви, мабуть, 
не зізнаєтеся. 

— Богом Всевишнім присягаю-
ся! — заволала місіс Майєрс, але 
містер Келлі спинив її: 

— Ну, ну, облишмо це; та оскіль-
ки ви чужоземка і не маєте певних 
джерел прибутку, політичні органи 
скористаються своїми повноважен-
нями і вишлють вас із країни. На все 
добре, місіс Майєрс; дякую вам, мі-
сіс Маклірі. Але застерігаю вас, що 
так ворожити — несумлінно й ци-
нічно. 

— От лихо, — зітхнула старень-
ка, — тільки-но розжилася трохи... 

Десь за рік суддя Келлі зустрів-
ся з комісаром Маклірі. 

— Непогана погода, — привітно 
мовив суддя. — До речі, як себе по-
чуває місіс Маклірі? 

Містер Маклірі глянув на нього 
якось кисло і сказав трохи збенте-
жено: 

— Та знаєте, містере Келлі... Ми 
з нею... розлучилися. 

— Не може бути! — вигукнув 
суддя. — Така гарненька молодень-
ка жіночка... 

— Отож-бо, — буркнув містер 
Маклірі. — В неї раптом утелющив-
ся один молодий дженджик... міль-
йонер, якийсь там комерсант із 
Мельбурна... Я її відраджував, але... 
— містер Маклірі безнадійно мах-
нув рукою. — Вже тиждень, як вони 
виїхали до Австралії.

Рубаят 
(Переклад Василя Мисика) 

Ні, не гнітять мене перестрахи й жалі, 
Що вмерти мушу я, що строки в нас 

малі: 
Того, що суджено, боятися не треба. 
Боюсь неправедно прожити на землі. 

Недоброзичливість ніколи не могла 
Узяти верх: до злих вертались їх діла. 
Я зичу благ тобі — ти зла мені бажаєш: 
Ти благ не діждешся, я не побачу зла! 

Коли у небуття і ймення наше кане, 
Не згасне сонечко у небі полум’яне. 
Нас не було, та світ не був від того гірший; 
Він не погіршає й тоді, як нас не стане. 

У кого кожний день в запасі півкоржа, 
У кого свій садок і хата не чужа, 
Хто в рабстві не родивсь і сам рабів 

не має, 
У того світлий зір і радісна душа. 

О Доле! Бідний нам ти приділяєш пай! 
Звільни ж мене з тенет, за ворога не май! 
Якщо ти з дурнями й низькими 

накладаєш, 
Ну що ж, тоді й мене за йолопа вважай! 

Від хліба, що Творець нам посилає, 
Ніхто й малої скибки не відкрає. 
Тож не турбуйсь про те, що в тебе є, 
I не турбуйсь про те, чого немає. 

Якби мені до рук — скрижалі Долі, 
Я розписав би їх по власній волі! 
Із світу вигнав би всі смутки, болі, 
Чолом небес досяг, не жив би долі! 

Хай кожна мить, що в вічність промайне, 
Тебе вщасливлює, бо головне, 
Що нам дається тут, — життя: пильнуй же! 
Як ти захочеш, так воно й мине. 

Чому, о небеса, у недотепи-скнари 
Є лазня, млин і сад, є табуни й отари, 
А праведному й корж нелегко дістається? 
Не шани варті ви, а злого глуму й кари! 

Не ті тепер часи, щоб друзів добирати. 
З людьми на відстані привчайся 

розмовляти. 
До найвірнішого пригляньсь розумним 

оком —
I ворога в ньому зумієш розпізнати. 

Карел ЧАПЕК 

Ворожка

Пам'ятник Омару Хаяму Пам'ятник Омару Хаяму 
в Ашхабадів Ашхабаді
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Несподівані 
думки
 Життя любить на-

гнітати морок для того, щоб 
потім яскравіше зблиснути 
своєю світлою стороною! 
(Паоло Коельо).

 Найбільше сміються 
над тими, хто говорить сер-
йозні речі. (Дмитро Калінін).

 Стукати в двері, за 
якими нікого немає, — без-
глуздо! Але, якщо не посту-
кати, так і не дізнаєшся, чи 
був там хто-небудь. (Дми-
тро Калінін).

Було колись...
Генріх Гейне 
(1797 – 1856)

Зміст життя
Одного разу друзі звер-

нулися до Гейне із прохан-
ням коротко визначити, що 
являє собою людське жит-
тя. Відповідь була така:

«Людське життя склада-
ється із двох частин: протя-
гом першої людина тягнеться 
до другої, а протягом другої 
тягнеться назад, до першої».

Причина хвороби
На звістку про захворю-

вання банкіра Ротшильда 
Гейне сказав: «Йому, мабуть, 
приснилося, що він роздав 
біднякам сто тисяч франків, 
і від цього захворів».

Оноре Дом’є 
(1808 – 1879)
Табличка 
для відвідувачів
Відомий французький 

художник і карикатурист 
Дом’є, якого завжди від-
відувало багато гостей, по-
вісив у себе на дверях та-
бличку з написом: «Той, хто 
приходить до мене, робить 
мені велику честь. Той, що 
не приходить, приносить 
мені велику насолоду».

Наполовину дешевше
Якось Дом’є отримав 

листа від одного книго-
торговця: «Я знаю про вас 
кілька скандальних історій. 
Обіцяю нікому не розпові-
дати про них, якщо ви при-
шлете мені сто луїдорів».

Художник відповів йому: 
«Можу вислати вам серію 
ще більш скандальних істо-
рій про мене, які збагатять 
вашу колекцію, і візьму за 
це тільки 50 луїдорів».

Куточок 
гумору

— Чому ти заплющуєш 
очі щоразу, коли п’єш? 

— Та пообіцяв дружині, 
що в новому році не зази-
ратиму в чарку. 

* * *
Чоловік зайшов до крам-

ниці й кричить продавцеві: 
— Сірників! 
— Не кричіть так, я не 

глухий! Вам які — з філь-
тром чи без? 

* * *
— Тату, мені треба тобі 

щось сказати… 
— Тільки чітко й лако-

нічно! 
— Сто гривень. 

* * *
Хазяїн — гостеві: 
— Та ви маслом нама-

зуйте, куме, намазуйте! 
— Та я мажу, мажу! 
— Та ви не мажете, ви 

шматками накладаєте!
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У світі цікавого

Мистецька панорама
Як доглядати за речами із замші 
 Сумочки, чобітки, куртки, піджаки, плащі й пальто із 

замші мають респектабельний вигляд. Однак ці речі чутли-
ві до забруднень, а чистити їх уміє не кожен. 

 Перш ніж почати чищення замшевого виробу, не-
обхідно ретельно його висушити. Сушити замшеві речі по-
трібно у провітрених приміщеннях або на свіжому повітрі в 
тіні. Ні в якому разі не рекомендується сушити їх поблизу 
джерел тепла: шкіра пересохне і деформується, замшеві 
ворсинки примнуться, і річ матиме потертий і заяложений 
вигляд. Взуття перед процесом сушіння краще щільно на-
бити папером — серветками або старими газетами, це не 
дозволить взуттю деформуватися.

 Забруднення і пил із замшевих речей можна вида-
ляти за допомогою спеціальної щітки для чищення замші, 
з м’якими ворсинками. 

 Якщо на замші складна пляма, слід потримати ви-
ріб над парою (ємністю з киплячою водою) не менше трьох 
– п’яти хвилин. Після цього можна застосовувати засіб для 
чищення.

 Застарілі плями або сильні забруднення можна ви-
далити розчином нашатирного спирту й води. Суміш нано-
ситься на пляму, після чого річ необхідно висушити, а потім 
сліди від суміші видаляють м’якою щіткою або спеціаль-
ною металевою щіткою.

 Жирні плями, сліди від поту також потрібно чистити 
багатоетапно. Спочатку обробити парою, потім спробува-
ти суміш нашатирного спирту з водою. Якщо пляма не очи-
щається, можна видалити її бензином, після чого оброби-
ти пляму м’якою щіткою.

 Вироби з білої замші, особливо мазкі і вразливі, 
потрібно чистити теплим розчином з нашатирного спирту, 
м’якого миючого засобу і води.

Корисні порадиКорисні поради

 У Швейцарії 1969 року випав чорний сніг, саме на 
Різдво, а 1955 року на Каліфорнію обрушився зелений 
снігопад.

 Температура блискавки може перевищувати 
30000 градусів за Цельсієм, це приблизно вп’ятеро біль-
ше, ніж температура поверхні Сонця.

 Сніг відбиває в космос до 90% сонячного світла. 
Більше жодне природне тіло не володіє такою відбивною 
здатністю. Суша, вільна від снігу, відбиває лише 10 – 20% 
світла.

 Недалеко від села Кергалан в Азербайджа-
ні є горюча вода. Від сірника вода спалахує блакитним 
полум’ям через метан.

 Фата моргана, або небесний міраж, — рідкісне ат-
мосферне явище, коли на горизонті стає видно об’єкти, 
що знаходяться за горизонтом.

 За останні 300 років людиною знищено 66% усіх 
лісів Землі.

 У літрі води річок, морів і океанів розчинено близь-
ко 0,02 міліграма золота.

Народній артистці України 
Таїсії Литвиненко — 80 років

Цей ювілей збігся із 50-річчям її творчості на сцені Львівського 
національного академічного українського драматичного театру іме-
ні Марії Заньковецької. Акторка відома у світі кіно передусім своїми 
ролями у фільмах «За двома зайцями», «Назар Стодоля» та «Вавилон 
ХХ». Загалом у доробку пані Таїсії — півсотні ролей у кіно та більш як 
двісті театральних образів. Сама ж Таїсія Литвиненко запевняє, що 
головна її роль — дружини. Її чоловік — відомий актор і режисер, ху-
дожній керівник театру, народний артист України Федір Стригун. «Ди-
віться, як чітко вона будує мізансцену, яка фіксація, яка чітка інто-
нація, бездоганна дикція. Це одна із кращих акторок в історії театру 
імені Заньковецької», — говорить колега ювілярки, народний артист 
України Богдан Козак.

Відбулася чергова «Мис-
тецька зустріч у музеї». Цей 
спільний проект музею та фі-
лармонійного центру розпо-
чався в листопаді і триватиме 
до травня. Він присвячений 
пам’яті колишнього директо-
ра музею, онука нашого кла-
сика Юлія Романовича Коцю-
бинського.

Тема лютневої програми 
— «Чернігів бароковий». У ви-
конанні камерного хору іме-
ні Д. Бортнянського обласної 
філармонії вперше через 350 
років після створення про-
звучали музичні твори Симе-
она Пекалицького. 

Пекалицький Семен (Си-
меон) Авдійович (1630 – ?) — 
церковний композитор другої 
половини ХVІІ ст., регент хору 
Чернігівського архієпископа 
Лазаря Барановича, капели Й. 
Шумлянського у Львові, згодом 
— придворної капели в  Мо-
скві, капели в Новгороді-Сівер-
ському. У 60-их роках ХVІІ ст. 
він став регентом капели чер-
нігівського архієпископа Л. Ба-
рановича, відомого церковно-
го, політичного і літературного 

діяча України, який обстоював 
незалежність Української церк-
ви від юрисдикції московсько-
го патріарха. Разом із Л. Бара-
новичем 1666 р. С. Пекалиць-
кий приїхав до Москви з хором 
із восьми співаків і перебував 
там близько року. У 1667 р. ком-
позитор переїхав до Львова. 
С. Пекалицький також викла-
дав хоровий спів і теорію музи-
ки в Унівському та Словінсько-
му монастирях. У 1673 р. музи-
кант знов поїхав до Москви, де 
очолив  придворну капелу. Про 
наступні роки його життя відо-
мо дуже мало: очолював хор 
у Новгороді-Сіверському, був 
священиком Стрітенського со-

бору Московського Кремля, 
який призначався царським 
дітям для служб. Останні роки 
життя С. Пекалицького зали-
шаються нез’ясованими. До 
наших днів дійшли церковні 
твори композитора: 8-голо-
сні «Служби Божі», хорові кон-
церти «Дух Твій благий», «Ве-
селяться і радіють». «Літургії» 
С. Пекалицького — твори ви-
сокої мистецької ваги, перші 
зразки українського музично-
го бароко. «Дух Твій благий» 
— художньо довершений один 
із перших українських концер-
тів доби бароко. Саме ці твори 
і прозвучали у виконанні хору 
імені Д. Бортнянського. 

У читальному залі облас-
ної бібліотеки імені Королен-
ка розмістила експозицію На-
ціональна спілка фотохудож-
ників Чернігівщини.

12 авторів виставили 40 
робіт: портрети, натюрморти, 
пейзажі, жанрові сюжети. 

Чернігівське відділення 
Спілки фотохудожників на-
лічує 17 членів. Виступаючи 
перед відвідувачами, голо-
ва Чернігівського відділення 
Спілки Микола Турчин розпо-
вів про участь фотохудожни-
ків у мистецькому житті об-
ласті. Ігор Волосянкін розпо-
вів про фотовиставку своїх 
робіт у Польщі, яку організу-

вав відомий скульптор Генна-
дій Єршов. 

Цього року до лав фото-
художників приєднався, так 
випала доля, фотохудожник 

із Луганщини, фотокореспон-
дент Юрій Хромушин. Він зі-
знався в любові до Чернігів-
щини. Свої роботи об’єднав 
гаслом «Мир вашому дому». 

Фотохудожники  в бібліотеці

«Чернігів бароковий» у музеї Михайла Коцюбинського

Микола Турчин і директор бібліотеки Інна Аліференко.Микола Турчин і директор бібліотеки Інна Аліференко.

Відділ мистецтв Чернігівської ОУНБ ім. В. 
Короленка близько 30  років співпрацює з 
Чернігівським Молодіжним театром.

У рамках мистецького проекту «Театр у бі-
бліотеці» відбуваються творчі зустрічі, пере-
гляди вистав. 

10 лютого шанувальники театрального 
мистецтва мали можливість доторкнути-
ся до таємниць «Театрального роману» Ми-
хайла Булгакова у прочитанні провідних 
артистів Молодіжного театру: заслужених 

артистів України Любові Веселової, Во-
лодимира Банюка, Олексія Биша, а також 
Юлії Матросової, Тетяни Салдецької і Ми-
коли Бичука. 

Режисер і ведучий вистави — заслужений 
діяч мистецтв України, директор і художній ке-
рівник театру Геннадій Касьянов. 

У талановитому виконанні артистів глядачі 
послухали уривки з роману М. Булгакова, роз-
повіді про режисерів і артистів МХАТ кінця XIX 
– початку XX ст. 

Театральний роман Молодіжного театру

Таїсія Литвиненко Таїсія Литвиненко 
в ролі  Химки в ролі  Химки 
у фільмі «За двома зайцями»у фільмі «За двома зайцями»

Він занесений до світової Кни-
ги рекордів Гіннеса як найстарі-
ший діючий актор. 10 лютого Воло-
димир Зельдін, один із популярних 
акторів радянського і російсько-
го кіно і театру, відзначив 100-річ-
чя. І того дня знову вийшов на те-
атральну сцену, грав прем’єру ви-
стави. Ще 1941 року молодий ак-
тор зіграв роль у культовому фільмі 

«Свинарка і пастух». Блискуче зі-
грав актор одну з головних ролей 
— судді у відомому фільмі С. Го-
ворухіна «Десять негренят» за ро-
маном Агаті Крісті. У популярному 
фільмі «31 червня» актор виконав 
одразу дві ролі. Володимир Зель-
дін продовжує активно грати в теа-
трі й кіно. Останніми роками зняв-
ся в кількох фільмах.

Володимир Зельдін: у 100 років — на сцені


