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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.

Новгород-Сіверський. Спасо-Преображенський 
собор монастиря. 

Фото Петра Антоненка 

Нам — рівно 50
Сьогодні вийшов ось цей ювілейний 50-ий 

номер нашої газети «Світ-інфо». Щиро вітає-
мо з ювілеєм усіх читачів газети! І тих, хто чи-
тає її всі три роки існування, і тих, хто приєд-
нався цього року, — наших передплатників. 

Музеї і заповідники Музеї і заповідники 
ЧернігівщиниЧернігівщини

Просвітницький проект нашої газети 
Сьогодні в номері: 
Новгород-Сіверський музей-заповідник 
«Слово о полку Ігоревім».

Національний історико-культурний 
заповідник «Качанівка».

Зі сказаного вище реаль-
ністю вже став катастрофічний 
обвал української гривні.  А ще 
потрійна ціна на наш традицій-
ний продукт — цукор. Інше — 
поки що в планах влади, насам-
перед уряду, але вже офіційно 
озвучене і не сьогодні-завтра 
впровадиться в реалії.

Банкрутство економіч-
ної політики влади, насам-
перед «Яценюкономіки»  
уряду, — основна причи-
на цього безпрецедентно-
го наступу на життєвий рі-
вень, права, саме життя 
громадян України. Ця не-
здарність перекладена на пле-
чі людей. Економічні реформи 
в трактуванні уряду звелися до 
трьох речей. Перше — подальші 
нечувані побори з людей. Дру-
ге — величезні запозичення 
в борг міжнародних кредитів. 
Третє — чергова хвиля прива-
тизації, коли на торги вистав-
ляється все, що ще не розпро-
дано з державної власності. І 
дуже можливо, що так, як було 
всі попередні понад два деся-
тиліття, — за безцінь і «своїм», 
наближеним. 

Коли за помаранчевої вла-
ди гривня обвалилася в півтора 
рази, з 5 до 8 за долар, скільки 
було лементу, нападок на Пре-
зидента Ющенка, а особли-
во на Прем’єра Тимошенко. А 
коли нині менш ніж за рік грив-
ня впала у 4 рази (!) — це так і 
треба? Коли влітку 2010 року, 
в перші місяці влади Янукови-
ча і його регіоналів, ціна на газ 
для населення була підвищена 
у півтора рази, було стільки обу-
рення! А коли нині нам спокій-
но озвучують подорожчання у 4 
рази проти нинішніх тарифів — 
це так і треба? 

Усе це супроводжується 
безсоромною демагогією. Ви-
прошуючи в Міжнародного ва-
лютного фонду черговий борг 
у 17,5 мільярда доларів і плюс 
додатково інші борги на 7,5 мі-
льярда, уряд заявляє, що МВФ 
ставить обов’язкову умову — 
підвищити тарифи для населен-
ня. Але МВФ вимагає іншого: 
збалансувати державний бю-
джет. Якими методами — спра-
ва самої держави. Можна нор-
мальними, давно відомими, 
тобто працюючою економікою, 
можна ненормальними — по-
борами. 

Неправда, коли нам торо-
чать, що треба підняти тарифи 
до їх «собівартості». Нам уже 

безліч разів, при кожному під-
вищенні, говорили, що ось-ось 
вийдемо на собівартість, зали-
шилося ще трохи їх підвищити. 
А ота «собівартість» відплива-
ла, як горизонт. Як можна за-
являти, що коли ми за два роки 
підвищимо тариф на електрику 
десь у 4 рази, то вийдемо «на її 
собівартість». Хтось може пояс-
нити, з чого вже зараз склада-
ється ота горезвісна собівар-
тість газу чи електрики? То як 
це можна загадувати на 2 роки 
наперед, коли не знаємо, що 
буде завтра — з тим же курсом 
гривні й новими цінами.

Як можна всупереч Консти-
туції, законодавству, яке забо-
роняє ЗНИЖУВАТИ наявні соці-
альні стандарти, публічно про-
понувати забрати у працюючих 
пенсіонерів 15 відсотків пен-
сії? А з деяких категорій пра-
цюючих — узагалі забрати всю 
пенсію? Якщо пенсіонеру дали 
змогу працювати, він заробив 
свою зарплату? Без питань. І 
він заробив усім трудовим жит-
тям свою пенсію? Без сумніву. 
То на яких підставах відбирати 
в  людини належне їй? На під-
ставах грабіжництва? 

Або введене вже мито на 
імпорт товарів з Європи, всупе-
реч підписаній через Майдан і 
Єврореволюцію Угоді про асо-
ціацію з Євросоюзом. Довело-
ся благати Європу, щоб дозво-
лила це мито. Або задуми кон-
фіскувати («позичити») вклади 
населення в банках, оті заоща-
дження, зібрані з трудової ко-
пійки чи пенсії. Або вже не намі-
ри, а впроваджений податок на 
дохід із депозитів, хоч до цих до-
ходів уряд не має жодного сто-
сунку. Та інші численні побори 
на кожному кроці. 

А ось просто статистика. Кі-
нець лютого 2014 року — мі-
німальна зарплата 1218 грн, 
або 138 доларів. Кінець люто-
го 2015 року — 43 долари. Се-
редня зарплата нині — менше 
трьох доларів на день, що за 
світовою межею бідності. Зрос-
тання цін протягом року: кому-
налка — на 35% (тобто 135 від-
сотків попередньої ціни), бен-
зин — 100%, ліки — 50%, одяг 
та взуття — 30%. Продукти хар-
чування — від 30% на хліб, до 
200% на цукор (300 відсотків 
старої ціни). 

Що залишається? Вижива-
ти. До чого українець привче-
ний. Виживати по-новому чи 
по-старому.

Петро АНТОНЕНКО 

Конституція України 
Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гід-

ність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю.

Стаття 46. Пенсії, інші види соціальних виплат та 
допомоги, що є основним джерелом існування, мають 
забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожитко-
вого мінімуму, встановленого законом.

Стаття 48. Кожен має право на достатній життє-
вий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє 
харчування, одяг, житло.

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування 
за рахунок держави чи органів місцевого самовря-
дування матеріальної та моральної шкоди, завданої 
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю ор-
ганів державної влади, органів місцевого самовряду-
вання, їх посадових і службових осіб при здійсненні 
ними своїх повноважень.

Жити (виживати) по-новому
Долар — уже не 8, а за 30 гривень.
Уперше ціна на газ зросте  до 400% нинішньої.
Уперше ціна на електрику — до 400%.
Уперше скасовують  пільговий проїзд пенсіонерів.
Уперше відбирають частину пенсії.
Ціна на український цукор — 300% торішньої ціни.

Фото УНІАНФото УНІАН
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Експорт та імпорт області 
Протягом 2014 року підприємства та організації Чер-

нігівської області здійснювали зовнішню торгівлю зі 120-
ма країнами. 

Обсяги експорту товарів склали 700,1 млн дол. США, 
імпорту — 528,1 млн дол. США. Проти 2013 року експорт 
збільшився на 26,1%, імпорт — зменшився на 9,9%. 

Майже третина загального експорту зорієнтована до 
країн Євросоюзу — найбільшими партнерами були Литва, 
Іспанія, Італія, Румунія, Нідерланди, Німеччина, Польща. Чи-
мало товарів відправлялися до Росії, Білорусі, Кореї, Азер-
байджану, Туреччини, Єгипту.

У продажу за кордон найбільше  займали зернові куль-
тури, папір і картон, харчові продукти, деревина й вироби з 
неї, текстильні матеріали, насіння і плоди олійних рослин. З 
області експортовано 1139,7 тис. т зернових культур, 16,3 
тис. т молока і молочних продуктів, 12,0 тис. т соняшнико-
вої олії, 279,7 тис. кубометрів необроблених лісоматеріалів.

Із країн ЄС надійшло 42,4% імпортованих товарів. Пере-
важали харчові продукти, полімерні матеріали, пластмаси, 
папір, текстильні матеріали й вироби, котли, машини.

Фермери дають 10 відсотків 
сільгосппродукції
Про це йшлося на зборах фермерів  області. Як зазна-

чив голова обласної організації Асоціації фермерів та при-
ватних землевласників Іван Якуб, фермерський рух  в об-
ласті має  близько 400 господарств, що виробляють понад 
10% обсягу сільгосппродукції. Основним напрямком є рос-
линництво.

На зборах  фермери  відзначили стрімке зростання цін 
на пальне, мінеральні добрива, високу вартість кредитів та 
конкуренцію з  агрохолдингами. Вони звернулися до парла-
менту та уряду із пропозиціями про створення Державно-
го Аграрного банку України та Державного зернотрейдера.

Мобільних телефонів більше, 
ніж населення 
На початок 2015 року мобільним зв’язком в області ко-

ристувалися 1711,4 тис. абонентів. Це на 49,5 тис. більше, 
ніж рік тому. І це набагато більше, ніж населення області, 
отже, чимало людей мають більше одного телефона, а також 
мобільним зв’язком користуються установи та організації. 

Кількість користувачів мережі Інтернет зросла за 2014 
рік на 1,7% і становила 81,8 тис. абонентів, у т.ч. 75 тис. — у 
домашніх умовах.

Абонентів кабельного телебачення — 70,9 тис. 

Книги від діаспори
Кілька десятків цінних книг, надрукованих у 1970 

–1980-ті  роки діаспорними видавництвами, передали во-
лонтери Чернігівської «Самооборони Майдану» до  міської 
бібліотеки ім. М. Коцюбинського. Книги надав директор 
Української видавничої спілки імені Юрія Липи Ярослав Іл-
ляш. Серед книг — твори нашого земляка Романа Бжесько-
го (один із творців ОУН), дисидента Миколи Холодного, роз-
кішні видання «Українці в світі» австралійця Петра Кардаша.

                        Прес-служба «Самооборони Майдану» 

Мена — серед переможців 
конкурсу Євросоюзу
У рамках нової програми Європейської комісії «Демон-

страційні проекти Угоди мерів», що фінансується із фон-
дів Євросоюзу, відбулося вручення пам’ятних сертифікатів 
учасникам Програми. Містам запропонована подальша до-
помога для виконання грантових контрактів.

Конкурс Євросоюзу був оголошений у січні 2014 року 
для надання фінансової і технічної підтримки учасникам Уго-
ди мерів у країнах Східного партнерства — в рамках про-
грами «Сталі урбаністичні демонстраційні проекти (СУДеП)». 
Загальна сума грантових коштів за цим проектом — 7,6 млн 
євро. Переможцями конкурсу стали 11 міст: Долина, Жме-
ринка, Конотоп, Самбір, Жовква, Вознесенськ, Новово-
линськ, Славутич, Гола Пристань, Краматорськ, Мена.

Полювання в заповіднику 
обійшлося в 17600 гривень, 
і це ще не все
Мешканець села Монастирище Ічнянського району на 

початку січня у лісі за с. Коршаки Ічнянського району, який 
перебуває у віданні Ічнянського національного природного 
парку, здійснив незаконне полювання на території природ-
но-заповідного фонду, під час якого вполював дві козулі.

За цим фактом розслідувано кримінальне провадження 
за ч. 1 ст. 248 КК України. Обвинувальний акт  скеровано до 
Ічнянського райсуду.

Мисливцю загрожує штраф  до двохсот неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи 
на строк  до двохсот сорока годин, або обмеження волі на 
строк до трьох років.

Крім того, прокурором Ічнянського району пред’явлено 
позовну заяву про відшкодування збитків, завданих неза-
конним полюванням, яку рішенням Ічнянського районного 
суду задоволено в повному обсязі. З мешканця села Монас-
тирище на користь держави стягнуто 17 тис. 600 грн.

Аукціон «Відкриті серця» відбувся в Чернігівському обласно-
му художньому музеї імені Григорія Галагана. Захід поєднав дві 
частини — звіт благодійного фонду «Поліський оберіг» за 2014 

рік та сам аукціон. Учасниками стали понад сто чернігівців і гос-
тей міста: підприємці, громадські діячі, політики, волонтери і  
благодійники — партнери фонду. Засновник БФ «Поліський обе-
ріг», народний депутат України Владислав Атрошенко зазначив, 
що 2014 рік став для організації часом розширення кола партне-
рів, поглиблення співпраці з українськими і закордонними орга-
нізаціями. Торік «Поліський оберіг» реалізував допомоги на суму 
близько 13 мільйонів гривень. 

Спеціально для аукціону художники створили картини відо-
мих чернігівців. Ще один лот для аукціону надав обласний ху-
дожній музей імені Галагана. За результатами торгів отримали 
52 200 грн, і ще 340 євро перерахувала родина чернігівки, яка 
нині мешкає в Італії. 

На лікування військовослужбовців з АТО, які перебувають 
у Чернігівському госпіталі, волонтерами фонду в скриньки було 
зібрано 2055 гривень; на лікування онкохворих дітей — 1346 
гривень.

Загальна зібрана сума — 66 481 гривня. Кошти будуть пере-
дані дітям загиблих в АТО українських воїнів родом із Чернігова. 

Перед учасниками заходу виступили чернігівські музиканти 
і  співаки. 

Цілий рік нікого особливо не хвилю-
вала доля колишнього пам’ятника Леніну 
в центрі Чернігова, що був знесений учас-
никами Майдану, Єврореволюції. Але, коли 
молоді патріоти недавно почали зносити 
пам’ятники комуністичним діячам на так 
званій Алеї Героїв, дехто з опонентів почав 
торочити, що демонтаж відбувається ще й 
з метою наживи. Тут згадали і про Леніна.

Виявляється, ще 21 травня 2014 року 
до міліції Чернігова надійшло звернен-
ня начальника управління житлово-кому-
нального господарства міськради, що на-
передодні ввечері невстановлені особи за-
вантажили на автомобіль і вивезли фраг-
мент пам’ятника Леніну, який зберігався 
на території колишнього комунального під-
приємства «Міське шляхове управління» 
міськради. 

Торік 30 травня міськвідділом внутріш-
ніх справ було відкрите кримінальне про-
вадження за фактом викрадення майна — 

за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу Укра-
їни (крадіжка).

Нарешті, аж через 9 місяців, мілі-
ція конкретно висловилася щодо долі 
пам’ятника. 24 лютого 2015 року пред-
ставники одної з громадських організацій 
надали слідству 52 фрагменти пам’ятника 
Леніну загальною вагою 2571 кілограм. 
Громадські активісти не приховували, що 
забрали пам’ятник, точніше, його уламки, 
щоб здати бронзу на металобрухт і отри-
мані кошти передати українській армії в 
зону АТО. 

Досудове розслідування кримінально-
го провадження триває. Адже, згідно з до-
відкою управління житлово-комунального 
господарства міськради, балансова вар-
тість пам’ятника становить 45746 гривень. 
Тому громадськість ставить питання: чи не 
час уже познімати з балансу міськради цей 
і подібні пам’ятники, в тому числі на Алеї Ге-
роїв?

За матеріал 
про чернігівську Алею Героїв 

у Гомелі затримали 
опозиційного журналіста 

Це журналіст опозиційного бі-
лоруського каналу «Белсат» Кас-
тусь Жуковський. Він часто приїз-
дить до України, зокрема до Черні-
гова, робить матеріали про події в 
нашій державі. Він був у Чернігові 
й  минулого тижня, разом із коле-
гою робили матеріал про демон-
таж пам’ятників на Алеї Героїв. 

По прибутті до Гомеля журна-
ліста затримали міліціонери за 
звинуваченням у буцімто побит-
ті правоохоронців і посадили до 
СІЗО. 

Жуковський відомий проукра-
їнською позицією. Ще торік навес-
ні він повісив український прапор 
на своєму будинку в Гомелі. 

Дикий випадок стався в рай-
центрі Ріпки: у школі гранатометом 
убито людину. 

18 лютого на початку 17-ої години в 
методкабінеті на першому поверсі шко-
ли № 2 пролунав потужний вибух, уна-
слідок якого отримали травми й були до-
ставлені до місцевої лікарні три співро-
бітниці закладу: 45-річна бібліотекарка, 
54-річна вчителька і  34-річна завгосп. 
Перші дві жінки отримали осколкові по-
ранення, але зосталися живі. 34-річна 
жінка отримала дуже тяжкі поранення, 
за її життя кілька годин боролися ліка-
рі, однак не змогли врятувати. Лише ви-
падково діти, які під час вибуху знаходи-
лися у школі в групах продовженого дня, 
не постраждали.

Коли  прибули рятувальники і право-
охоронці, вони з’ясували, що  стався  ви-
бух ручного протитанкового гранатоме-
та РПГ-18. Зброю до школи приніс удень 
53-річний мешканець селища як експо-
нат для шкільного музею. 

У подальшому слідство встановило, 
що чоловік як волонтер недавно їздив 
на Донбас, у зону АТО, разом з іншими 
відвозив допомогу нашим військовим.  
І  прихопив у зоні АТО три гранатомети. 
Один взяла собі чернігівська журналіст-
ка, яка теж була в поїздці,  залишила у 
себе вдома, плануючи передати його 
до чернігівського музею, а два забрав 
мешканець Ріпок. 

Окрім школи, другий гранатомет 
він приніс у ще один навчальний за-
клад — гімназію, теж для музею. Дізна-
вшись про це, рятувальники і правоохо-
ронці негайно прибули до гімназії, ото-
чили приміщення, з якого евакуювали 
всіх людей. Прибули піротехніки загону 
спецпризначення і з великою обереж-
ністю вилучили гранатомет, який також 
виявився зарядженим і готовим до по-
стрілу. Небезпечний «подарунок» зне-
шкодили. 

Негайно було вилучено і гранатомет  
у журналістки в Чернігові, для чого до-
велося евакуювати мешканців усього 
будинку. 

Міліція відкрила кримінальне про-
вадження за частиною 1 статті 263 Кри-
мінального кодексу України (незаконне 
поводження зі зброєю, бойовими при-

пасами або вибуховими речовинами) — 
карається позбавленням волі на строк 
від трьох до семи років. Чоловіка, який 
приніс у навчальні заклади небезпечні 
«експонати»,  було взято під варту. 

У зв’язку з трагедією в Ріпкинській 
школі правоохоронці ретельно переві-
ряють нині всі навчальні заклади облас-
ті щодо виявлення аналогічних «сувені-
рів», привезених із зони АТО. Міліція за-
стерігає волонтерів, журналістів, усіх 
громадян, хто відвідує зону АТО, в жод-
ному разі не везти звідти таких «сувені-
рів» і  «експонатів».

А тепер деякі висновки. Як могло 
трапитися трагічне відлуння АТО в об-
ласті, яка хоч і має 185 кілометрів кор-
дону з Росією, але тут і близько нема 
проявів сепаратизму, провокацій та 
ексцесів. Очевидно, треба говорити про 
певну ситуацію в суспільстві. Перше: що 
це за затія зі створенням у школах яки-
хось «воєнних» музеїв? Чи не викликає 
тривогу таке явище як мілітаризація сус-
пільства? Триває за суттю війна, агресія 
проти України. Але десь уже патріотизм 
переходить у мілітарну гарячку. Ось уже 
з’являється якийсь мілітарний «фоль-
клор» на кшталт того, що було довкола 
Афганістану. Ось уже є й нова лексика, 
коли людей, що воюють у зоні АТО (анти-
терористичної операції), в мес-медіа на-
зивають «атовці» і навіть «атошники». 

Скільки зброї гуляє і довго ще гуля-
тиме Україною, ніхто навіть не порахує. 
А тепер ще й додаються ось такі «сувені-

ри» з Донбасу, якими дехто хоче похизу-
ватися: «І я там був». 

І нарешті таке. Дивовижно, яку без-
печність проявляють наші люди. Мало 
того, що населення України катастро-
фічно зменшується природним шляхом і 
через міграцію, так ще маємо величезні 
втрати через загибель людей. Статисти-
ка загибелі в автоаваріях, на виробни-
цтві, на пожежах просто жахає. 

Не випадково останніми тижнями 
Державна служба з надзвичайних си-
туацій розгорнула серед населення, 
в тому числі в навчальних закладах, 
роз’яснювальну роботу щодо небезпеч-
ності подібних збройних «іграшок», що 
слід бути обережними скрізь — без па-
ніки, але обережними.

Видно, в Ріпках попередити не всти-
гли, чи до людей не доходить. Як можна 
було дорослим людям, шкільним пра-
цівникам повірити на слово горе-во-
лонтеру, що гранатомети розряджені? 
Як можна було обмацувати і крутити їх 
у руках, поки гранатомет не вибухнув?!  
А другий гранатомет теж  спокійно взя-
ли  в гімназію. Ось таке відлуння війни 
за сотні кілометрів від фронту.

…Другого дня після трагедії в школі 
— нове повідомлення міліції. У Черніго-
ві в банальній сімейній сварці п’яний чо-
ловік замахнувся на дружину… осколко-
вою ручною гранатою РГД-5. Що це, де, 
звідки — зараз з’ясовує слідство. 

Петро АНТОНЕНКО

Благодійний аукціон

Чернігівський Ленін знайшовся — 
в уламках

Гранатомет у школі — загинула людина

Гранатомет і руїни після вибуху.Гранатомет і руїни після вибуху.
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Бліц-інформ
Коментар редактора. Де-

хто може сказати, що наче якось 
нескромно друкувати такі листи, 
де хвалять саму газету. Але ж лю-
дина пише. А головне — цей лист 
надрукований з єдиною метою: 
показати, що потенційні читачі у 
«Світ-інфо» є. І їх немало, людей, які 
хотіли б почитати газету, що чимось 
відрізняється від інших. При цьому 
підкреслю: в жодному разі не хочу 
говорити щось критичне про інші 
газети, і тут наш читач, може, й за-
надто різкий. Тому з етичних мірку-
вань в його листі не вказуємо на-
зви газет, які він критикує. 

Нехай існують різні видання.  
Але ж це факт: читацька аудиторія 
нашої газети має великий резерв. 
Питання, щоб дійти до читачів, аби 
люди побачили «Світ-інфо», як ось 
Михайло Іванович Лисиця, тоді й 
зможуть зробити вибір, стати пе-
редплатниками. 

І тут знову звертаємося до на-
ших сьогоднішніх читачів, які пе-
редплачують газету додому чи купу-
ють у кіосках, на пошті (її продають 
в обмеженій кількості, тому кра-
ще все ж передплатити). Покажіть, 
дайте почитати «Світ-інфо» своїм 
знайомим, родичам, колегам, за-
пропонуйте теж її передплатити.

Тепер щодо телепрограм. Схо-

же, автор листа не зрозумів, що 
наша газета виходить не щотиж-
ня, а один раз на два тижні. При-
чина проста: видавати щотижня 
нову газету, в якої ще мало перед-
платників, а отже, доходів від пе-
редплати, дуже дорого. Особливо 
зараз, коли, наприклад, газетний 
папір подорожчав проти минулого 
року більш як на 100%. Постійно 
дорожчає і друк. 

Хоча наша газета вже вийшла 
на обсяг тих же районних газет, 
які мають найбільшу передплату 
в розрахунку на кількість сімей. 
Судіть самі: районка виходить що-
тижня, але на 8 сторінках, «Світ-
інфо» — один раз на два тижні, але 
на 16-ти. Той же сумарний обсяг. 
Але як ми можемо давати теле-
програму, коли телеканали пода-
ють свої програми газетам лише 
на один наступний тиждень? Дати 
в номері на наступний тиждень, 
без позанаступного? Який же ре-
зон? Але справа не тільки в цьому. 
Чесно кажучи, шкода тратити цін-
ну газетну площу під ці програми. 
Та й більшість глядачів уже давно 
обходиться без них. У передплат-
ників тиражних газет, які друкують 
по 40 і більше телепрограм, у біль-
шості їх у телевізорі й нема. Або 

навпаки. У   райгазетах, де виділя-
ють під телепрограму одну сторін-
ку,  дрібнесеньким шрифтом лед-
ве втискують програми 6 – 7 ка-
налів. Це при тому, що на звичайну 
антену, з ефіру, люди в районі при-
ймають по 14 програм, а «на циф-
ру», через тюнери, — десь по 30. 
Більше того: телеглядачі вже до-
бре знають, коли по яких каналах 
йдуть новини або чергова сота чи 
сто двадцята серія чергового сері-
алу — «Роксолана», «Станиця» чи 
«Менти». 

Урешті, дійсно шкода місця під 
ці програми в суспільному, істори-
ко-просвітницькому виданні, яким 
є наша газета. Адже стільки всьо-
го треба і варто надрукувати!

Можливо, коли «Світ-інфо» ви-
ходитиме щотижня, можна буде 
подумати і про якісь основні те-
лепрограми. До речі, «Сіверщина» 
витрачала майже чверть номера 
на телепрограми вже після мого 
12-річного редакторства, наступ-
ними роками. Хоча можна було б і 
наполовину менше. 

Щодо другої пропозиції читача 
— то тут газета готова відводити 
під листи читачів і сторінку щоно-
мера, і більше. Тож пишіть про все, 
що вас цікавить, хвилює. 

Захисники Дебальцевого 
повернулися додому

Чернігів зустрів героїв квітами і сльоза-
ми радості — бійці зведеного загону мілі-
ції Чернігівщини вийшли з Дебальцевського 
плацдарму живими, хоча п’ятеро міліціонерів 
отримали поранення.

На чергову ротацію міліціонери вирушили 6 
лютого. Це понад півсотні бійців різних підроз-
ділів, відділів і служб УМВС та райвідділів мілі-
ції. У загоні були переважно правоохоронці, які 
не вперше поїхали на Донбас.

Від самого початку операції з виведен-
ня українських силовиків із Дебальцевського 
плацдарму на передовій оборони плацдарму в 
Чорнухиному спільно з військовослужбовцями 
128-ї гірсько-піхотної Закарпатської бригади 
та Національною гвардією воювали наші мілі-
ціонери.

Незважаючи на шалені обстріли україн-
ських позицій з усіх видів озброєння, ніхто з на-
ших не запанікував, по всьому шляху відходу 
відстрілювалися від бойовиків.

Під час шикування на подвір’ї УМВС коман-
дир зведеного загону Едуард Альохін доповів 
про успішне виконання поставлених завдань. 

Правоохоронців, крім 10-денної відпустки, че-
кають нагороди та спеціальні звання.

Едуард Альохін зазначив: «Хоча люди впер-
ше були в бою, ми не відступили, навпаки, мілі-
ціонери проявили себе з найкращого боку.

Ми не військовослужбовці, до наших пря-
мих обов’язків не входить воювати, але, незва-
жаючи на це, чернігівці виконали на передовій 
усі поставлені бойові завдання».

Командир розповів, що виходили міліціо-
нери з оточення організовано, після отриман-
ня наказу. Чернігівці підбирали до свого тенто-
ваного «Уралу» всіх, хто пішки йшов по дорозі. 
Останнього пораненого бійця забрав до свого 
легковика Едуард Альохін, але невдовзі автів-
ку обстріляли, і вона згоріла вщент.

Добре, що проходила колона наших само-
хідних артилерійських установок (САУ), які й 
підтримали бійців вогнем і взяли «на броню». 
Завдяки взаємодопомозі і взаємній підтримці 
з оточення вийшли всі міліціонери, за винятком 
безвісти зниклого бійця, який за декілька днів 
до цього був поранений і направлений у медро-
ту в Дебальцеве. Виконувач обов’язків началь-
ника Управління МВС в області підполковник 
Вадим Філашкін створив спеціальну пошукову 
групу, яка вже виїхала на пошуки побратима. 

Міліціонери дбають 
про фізичний гарт юних 
Працівники сектора кримінальної міліції у 

справах дітей УМВС у Чернігівській області ор-
ганізували в рамках всеукраїнської акції «Від-
повідальність починається з мене» відвідання 
групою старшокласників лижно-біатлонного 
комплексу вітчизняного олімпійського резерву.

Старший інспектор, капітан міліції Ната-
лія Юріна зазначила: «Наше завдання — про-
демонструвати альтернативу хибній поведінці 

молоді. І найкращим, здоровим та змістовним 
варіантом є спорт. Ми прагнемо долучити до 
активного спортивного життя якомога більше 
дітей та підлітків».

Працівники міліції та фахівці Державного 
центру олімпійської підготовки з біатлону, роз-
ташованого на околиці обласного центру, про-
вели для групи старшокласників чернігівських 
шкіл ознайомче тренування з лижного спорту. 
Після цього відбулися змагання серед підліт-
ків. Для багатьох з них це був узагалі перший 
досвід пересування на лижах. 

У дівочій групі з чималим відривом від по-
друг-суперниць перемогла Діана Єгорова. 
«У мене протягом останнього року забагато 
всього трапляється вперше, — сказала Діана, 
яка є вимушеною переселенкою з охопленого 
війною Сходу. — Вперше довелося так надов-
го покинути рідний Донецьк і обживатися в ін-
шому місті, вчитися в новій школі, де мене при-
йняли як рідну. Вперше стала на бігові лижі, 
хоча досвід катання на гірських лижах маю, бо 
попередні сім років щороку їздили з батьками 
взимку в Карпати. І, нарешті, вперше перемо-
гла у лижних змаганнях!»

Яскравим був і фініш групи хлопчаків, за 
яким спостерігав директор центру підготовки 
з біатлону, в недалекому минулому — уславле-
ний біатлоніст В’ячеслав Деркач.

СЗГ УМВС України в Чернігівській області 

Засуджено осіб, які збували 
вогнепальну і холодну зброю

Набув законної сили вирок Козелецького районного 
суду стосовно групи осіб, які незаконно збували вогне-
пальну і холодну зброю на території Чернігівської області.

Встановлено, що 49-річний непрацюючий мешка-
нець м. Остра Козелецького району займався пошуком 
на місцях бойових дій Другої світової війни зброї, яку в 
подальшому разом зі своїми спільниками відновлював і 
продавав зацікавленим особам.

У результаті проведення оперативних заходів співро-
бітники  Служби безпеки задокументували збут зловмис-
ником бойового пістолета іноземного виробництва.

У червні 2014 року співробітники Управління СБУ в 
Чернігівській області затримали спільників під час прода-
жу гвинтівки «Мосіна» та двох штик-ножів. Під час обшуку 
помешкань затриманих правоохоронці вилучили карабін 
«Мосіна», 10 одиниць холодної зброї (багнети, штик-ножі, 
шабля та меч), набої різних калібрів та вибухову речови-
ну — порох. 

Згідно з вироком суду зловмисників визнано винни-
ми за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бо-
йовими припасами або вибуховими речовинами) Кримі-
нального кодексу України. Кожному з них призначено по-
карання у вигляді 3 років позбавлення волі зі встанов-
ленням іспитового терміну 2 роки. 

Прес-група Управління СБУ в Чернігівській області

У Чернігові до Служби порятунку 
«101» надійшло повідомлення про поже-
жу на території колишнього ДП «Ремонт-
ний завод» по вул. Кошового, де більшість 
будівель орендують приватні підприємці 
для різних видів господарської діяльнос-
ті без відповідних декларацій з пожеж-
ної безпеки. За вказаною адресою опе-
ративно прибуло 5 державних пожежно-
рятувальних відділень. У той час палала 
частина будівлі, в якій розташовуються 
майстерня з виробництва м’яких меблів 
та один із цехів з виробництва  твердо-
паливних котлів. Гасіння пожежі тривало 
майже півтори години, рятувальники за-
вадили полум’ю поширитися в цех із ви-
робництва котлів та на сусідню будівлю. 

За попередніми даними, причиною 
займання стало коротке замикання 
електромережі в меблевій майстерні. Її 
працівник не зміг самотужки загасити 
вогонь у початковій стадії, бо не зна йшов 
вогнегасника. Миттєвому поширенню 
полум’я сприяла наявна в майстерні ве-
лика кількість подрібненого поролону, що 

виготовляється на основі нафтопродук-
тів і використовується для виробництва 
м’яких меблів. Крім того, під час горін-
ня виділяється їдкий і дуже небезпечний 
дим. Пожежею знищено близько 350 кв. 
м даху будівлі та майно в меблевій май-
стерні.

На жаль, рятувальники нині не ма-
ють можливості належним чином відсте-
жувати протипожежний стан об’єктів, бо 
на підставі законодавчих актів їхні пере-
вірки призупинені контролюючими ор-
ганами з липня 2014-го до червня 2015 
року. Така ситуація негативно впливає 
на протипожежний стан, адже керівни-
ки об’єктів, підприємці відчувають без-
контрольність і не квапляться виконува-
ти протипожежні вимоги й навіть не пус-
кають на територію інспекторів, які при-
ходять, щоб провести з працівниками 
протипожежний інструктаж. 

Юрій АНИКІЄНКО,
заступник начальника Управління 

Держслужби з надзвичайних ситуацій 
у Чернігівській області

Маршрутка до Києва — 
вже 80 гривень
Недовго ж, близько двох тижнів, протрима-

лася ціна в 70 гривень на проїзд маршруткою 
між Черніговом і Києвом. Від 27 лютого проїзд 
— уже 80 гривень. Таким чином, за якісь два 
тижні він подорожчав з 60 до 80 гривень, тобто 
на 33 відсотки. Основна мотивація у перевізни-
ків усе та ж — зростання цін на бензин. Плюс 
через різкий стрибок курсу долара подорожча-
ли запчастини.

Бензин крали з машин
У Бахмачі міліціонери затримали трійцю 

хлопців, які скоїли близько десятка крадіжок 
бензину з автівок місцевих мешканців. 

Починаючи з березня 2013 року, до черго-
вої частини Бахмацької міліції періодично поча-
ли надходити звернення громадян про крадіж-
ку бензину з машин. У всіх випадках бензин був 
викрадений з автомобілів вітчизняного вироб-
ництва, не обладнаних сигналізацією. Один ав-
томобіль зловмисники настільки вподобали, що 
викрадали з нього бензин кілька разів.

Правоохоронцям вдалося вийти на слід гру-
пи. Зловмисниками виявилися троє мешканців 
Бахмацького району, один з яких на момент по-
чатку злочинної діяльності групи був ще непо-
внолітнім.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 
ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіж-
ка) — карається арештом від трьох до шести мі-
сяців, або обмеженням волі на термін до п’яти 
років, або позбавленням волі на той же термін.

Кабельний злодій
Співробітники Корюківського райвідділу мі-

ліції розкрили крадіжку телефонного кабелю в 
селі Тютюнниця, де злодій залишив без теле-
фонного зв’язку цілу вулицю, на якій мешкають 
переважно пенсіонери. Злодій викрав півкіло-
метра телефонного кабелю.

Оперативники карного розшуку встанови-
ли зловмисника. Ним виявися 53-річний міс-
цевий безробітний, який викрав кабель і здав 
його на металобрухт. За 25 кілограмів мідного 
дроту він отримав півсотні гривень, які одразу 
ж прогуляв із приятелями.

За фактом крадіжки відкрито криміналь-
не провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального 
кодексу України («крадіжка»), покарання — від 
штрафу до позбавлення волі на строк до трьох 
років.

Суспільно-інформаційний 
часопис «Північний вектор»
Інтернет-сайт існує на громадських засадах 

за рахунок пожертв. Читачі можуть підтримати 
сайт, перерахувавши кошти на картковий раху-
нок Приватбанку на ім’я Ясенчука Олександра 
Анатолійовича: 5457 0823 9152 9372.

Сайт «Північний вектор» є інформаційним 
партнером Чернігівського культурно-мис-
тецького центру «Інтермеццо».

Суспільно-інформаційний Інтернет-часопис 
«Північний вектор» було створено у квітні 2012 
року при Чернігівській міській громадській ор-
ганізації «Суспільна служба України».

Контакти:  засновник Олександр Ясенчук — 
тел.: (063) 236-18-03, (0462) 973-629. ІCQ: 605-
110-856.

E-mail: www.pivnich.info@gmail.com
Адреса для листування: КМЦ «Інтермец-

цо», вул. Шевченка, 9, м. Чернігів, 14000.
Редакція: шеф-редактор Олекса Пекур, жур-

налісти Денис Домоцький, Олександр Ясенчук. 

Оголошення 
читачів газети
У смт Куликівка (34 кілометри від Черніго-

ва) продається 2-поверховий будинок. Опалю-
вальна площа — 112 квадратних метрів, газо-
вий котел і газова колонка, центральний водо-
провід. Сарай, лазня, гараж. Можливі меблі. 
Ціна за домовленістю. Тел.: 093-775-64-05.

*  *  *
Продаються мисливські рушниці: ТОЗ, 16 

калібр; ІЖ, 20 калібр. Тел.: дом. 04643-2-22-16,  
моб. 063-808-03-97.

*  *  *
Ви можете надрукувати свої оголошення  

в нашій газеті (продаж, купівля, послуги і т.д.). 
Вартість публікації — 15 гривень. Можна на-
друкувати це ж оголошення й кілька разів, дру-
га і всі повторні публікації коштують 10 гривень. 
Кошти ці слід внести на банківський рахунок 
газети, він вказаний наприкінці 16-ї сторінки. 
Квитанцію про сплату  чи її копію та текст оголо-
шення надішліть до редакції на поштову адресу: 
14000, Чернігів, головпоштамт, а/с 43.  

Читачі в нашої газети є
Лист із коментарем

Пише вам багаторічний пе-
редплатник «Сіверщини». Піс-
ля того, як її не стало, виявило-
ся, що в Чернігові з періодичних 
видань читати нічого. Передпла-
чував (…). Якщо коротко: гидо-
та. Зараз перейшов на (…). Але 
я помилився: (…) нічим не краще 
за (…). Нічим! 

І ось мені потрапила до рук 
ваша газета. Важко знайти сло-
ва, щоби передати своє захоп-
лення нею. Просто чудова газе-
та! Наче знову читаю свою улю-
блену «Сіверщину». Прочитав від 
початку до останнього слова. 
Обов’язково передплачу «Світ-
інфо».

Але в мене є два наполегливі 
прохання. Потрібна програма те-
лепередач. Не треба, щоб їх було 
безліч, як у (…), а тільки основні. 
У «Сіверщині» програма телепе-
редач займала три з половиною 
сторінки. Так би і у «Світ-інфо». 
Буде програма — зросте кіль-
кість передплатників.

Дуже потрібна в газеті сто-
рінка «Листи наших читачів». 

З повагою
Лисиця Михайло Іванович, 
прихильник ВО «Свобода»

Нові пожежі, 
а об’єкти — поза перевірками
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Інвестиції для «Чернігівгазу» 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, розглянула і схва-
лила для ПАТ «Чернігівгаз» інвестиційну програму на 2015 рік в 
обсязі 31,7 мільйона гривень.

З цієї суми компанія має намір спрямувати 61,8%, а це 18,9 
мільйонів гривень, на будівництво, реконструкцію, модернізацію 
і ремонт газових мереж та споруд на них. 

Протягом року заплановано капітально відремонтувати 172 
газорозподільні пункти, 148 станцій катодного захисту, рекон-
струювати 29 км газових мереж, а також замінити обладнання на 
18-ти ШГРП. Для подальшого розвитку дистанційного контролю 
за газопостачанням передбачено встановити 20 комплектів те-
леметричного обладнання вартістю в 1,1 мільйона гривень. Важ-
ливий пункт інвестпрограми — закільцювання газових мереж у 
Чернігові та Щорсі — дозволить усунути тимчасові перебої в га-
зопостачанні проблемних ділянок.

Інвестиції у виконання програми з безкоштовного оснащення 
житлових приміщень приладами обліку газу складуть 7,5 мільйона 
гривень, що дасть змогу встановити близько 6 тисяч лічильників. 

Реалізація цих заходів сприятиме підвищенню надійності та 
безпеки експлуатації системи газопостачання області.

Основні джерела фінансування інвестпрограми — це 14 
мільйонів гривень амортизаційних відрахувань та майже 6 міль-
йонів прибутку.

* * *
ПАТ «Чернігівгаз» — підприємство з газопостачання та газифі-

кації. Основною сферою діяльності компанії є розподіл і  постачан-
ня природного газу. Щорічний обсяг транспортування становить 
майже 800 млн куб. м. природного газу. Система газопостачання 
Чернігівщини складається з 10,7 тисячі кілометрів газопроводів.

Нашими споживачами є понад 346,7 тисячі сімей, більше 3 ти-
сяч підприємств та установ області. Компанія входить до десятки  
найбільших платників податків регіону. Щороку до бюджетів усіх 
рівнів сплачується близько 70 мільйонів гривень податків і зборів.

Споживання зменшилося 
За минулий рік в  облас-

ті було спожито 713,5 мільйонів 
куб. м природного газу, що май-
же на 97,7 млн кубометрів, або 
на 12%, менше порівняно з 2013 
роком. Унаслідок падіння обся-
гів газоспоживання ПАТ «Черні-
гівгаз» недоотримав 45,4 млн 
гривень планового тарифного 
виторгу.

Побутові споживачі використали на 36,76 млн куб. м газу мен-
ше, що становить 8,3%, бюджетна сфера — майже на 20%, промис-
ловість — на 24%, теплопостачальні підприємства — на 11,13%.

Левову частку — 43,2 млн гривень — компанія недоотри-
мала з тарифу на транспортування. Це призвело до зменшення 
фінансування інвестиційної програми 2014 року на 5,2 млн гри-
вень. Ці гроші мали б піти на розвиток газових мереж.

Щороку протяжність газових мереж і кількість споживачів у  
Чернігівській області збільшується, натомість система газопоста-
чання зношується і потребує більших капіталовкладень. Знецінення 
гривні та інфляційні процеси призводять до зростання економічної 
собівартості послуг з обслуговування газових мереж. Ціни на мате-
ріали та обладнання, які необхідно закуповувати для виконання ро-
біт, у середньому підвищилися вдвічі. Нестача коштів може призвес-
ти до проблем із газопостачанням споживачів, адже тарифний ви-
торг є основним і єдиним джерелом фінансування програм з модер-
нізації газопроводів та оплати праці робітників облгазу.

Востаннє тариф на транспортування для ПАТ «Чернігівгаз» 
НКРЕКП переглядала у квітні 2014 року. Тоді тариф підвищився 
на 14,7% і на сьогодні становить 319,4 грн без ПДВ за 1000 кубо-
метрів, у той час коли газ для побутових споживачів у  середньо-
му подорожчав на 35%.

Боргів побільшало 
З початком опалювального сезону загальна заборгова-

ність побутових споживачів газу в Чернігівській області збіль-
шилася на 23,6 мільйона гривень і станом на 1 лютого 2015 
року становила 59,3 мільйона  гривень.

Рівень розрахунків відчутно погіршився, коли держава спо-
чатку підняла ціни на газ, а потім запровадила нові норми спожи-
вання, при цьому урізавши соціальний норматив обсягу газу для 
компенсації витрат пільговикам і отримувачам субсидій.

Стримати тенденцію зростання боргів заважають прогалини 
в законодавчій базі. У «Правилах надання населенню послуг з га-
зопостачання», затверджених Кабінетом Міністрів, при порушен-
ні платіжної дисципліни передбачено застосування до боржни-
ків неустойки (пені). Однак механізм застосування цих штрафних 
санкцій невизначений. Через це ПАТ «Чернігівгаз» не має дієвих 
важелів впливу на недобросовісних користувачів газу.

«На сьогодні чи не єдиним законним методом впливу на 
боржників є відключення від газу, але цей непопулярний крок не 
вигідний ані нашій компанії, ані споживачам. Є й такі приклади, 
коли і відключення не діють. У  такому разі доходить до судових 
розглядів, а це — час, гроші, нерви. На нашу думку, введення про-
стої і зрозумілої системи штрафних санкцій за прострочення пла-
тежів могло б стимулювати споживачів дотримуватися платіжної 
дисципліни», — наголосив заступник голови правління з поста-
чання та обліку газу ПАТ «Чернігівгаз» Сергій Савченко.

Газові борги не лише ускладнюють проведення повноцінних 
розрахунків ПАТ «Чернігівгаз» з НАК «Нафтогаз», а й перешкоджа-
ють повною мірою  фінансувати заходи, спрямовані на покращен-
ня газозабезпечення області. 

Протягом січня за регулярні неплатежі від газопостачання 
відключені 25 побутових споживачів. У лютому відключеними за-
лишалися 3460 споживачів. Найбільші борги в області за при-
родний газ накопичили мешканці обласного центру та Чернігів-
ського району і Прилук та Прилуцького району.

Прес-служба «Чернігівгазу»

Справи наші газові…

Корюківка — місто, центр Корюків-
ського району. Розташоване за 100 км 
від обласного центру Чернігова, в північ-
ній частині області. У роки Другої світо-
вої війни околиці Корюківки були місцем 
активної діяльності радянських партиза-
нів, саме їхня операція стала приводом 
для каральної акції нацистів.

У лютому 1943 р. радянське парти-
занське з’єднання під командуванням 
Олексія Федорова повернулося з Брян-
щини в Росії і розташувалося в  корюків-
ських лісах на Кам’янському хуторі. Пар-
тизани розпочали збір продовольства 
по селах і акції проти окупантів. Німці 
за це спалили села Гуту Студенецьку, Ти-
хоновичі, частину Перелюба. Крім того, 
арештували членів сімей партизанів у 
Корюківці, яких згодом планували стра-
тити. У ніч на 27 лютого 1943 р. партиза-
ни з’єднання Федорова розгромили ні-
мецько-угорський окупаційний гарнізон 
Корюківки, звільнили в’язнів із тюрми.

У відповідь на партизанську акцію 
начальник штабу 399-ї головної польо-
вої комендатури у місті Конотоп Байєр 
Бруно Франц віддав наказ про знищен-
ня Корюківки. Виконавцем цього зло-
чину стала Сновська гарнізонна ко-
мендатура Чернігівської області, яка 
сформувала збірний каральний загін у 
складі військовослужбовців тилових ні-
мецьких формувань, військовослужбов-
ців 105-ої легкої угорської дивізії, спів-
робітників допоміжної окупаційної по-
ліції та солдатів спеціальних каральних 
формувань із числа колабораціоністів 
— громадян СРСР. Очолили каральний 
загін представники зондеркоманди 4а 
(Sonderkommando 4a). Один із найвідо-
міших злочинів цього підрозділу — роз-
стріл 29 і 30 вересня 1941 р. у Бабиному 
Яру на околиці Києва майже 34 тисяч єв-
реїв. Офіційна мета знищення Корюківки 
— «помста і залякування».

Уранці 1 березня 1943 р. із м. Снов-
ська (тепер Щорс) до Корюківки  при-
був нацистський каральний загін. На-
селений пункт оточили, а всіх мешкан-
ців групами по 50 – 100 осіб зганяли у 
великі будинки й розстрілювали. Най-
більше цього дня знищили в ресторані 
в центрі міста — до 500 осіб. Одночас-
но до 10 легкових машин із карателями 
прочісували всі хати й околиці Корюків-
ки і вбивали жителів у  помешканнях і на 
вулицях. Опісля містечко, насамперед ті 

будинки, де відбулися розстріли, підпа-
лили. Акція тривала й наступний день, а 
через тиждень, 9 березня, карателі по-
вернулися, щоб допалити Корюківку і до-
бити вцілілих.

Упродовж всієї каральної акції за 15 
км від Корюківки розташовувалися 3 – 5 
тисяч вояків радянського партизансько-
го з’єднання Федорова, які не прийшли 
на допомогу селянам і не захистили їх від 
300 – 500 карателів.

Наслідки нацистського злочину в Ко-
рюківці: вбито близько 6700 осіб, спале-
но 1290 будинків. Серед встановлених 
убитих 704 — діти й підлітки, 1097 — жін-

ки. Серед відомих загиблих найбільше 
українців — 1715 осіб, росіян — 94 осо-
би, поляків — 4 особи і по одній особі — 
угорець, чех, білорус.

Корюківська трагедія — один із ба-
гатьох випадків знищення нацистами 
населених пунктів на українській терито-
рії. За підрахунками Українського інсти-
туту національної пам’яті, за час німець-
кої окупації України свідомо було знище-
но понад 670 населених пунктів на те-
риторії 16 сучасних областей України та 
Автономної Республіки Крим. Жертвами 
подібних каральних операцій стали що-
найменше 50828 убитих.

За своїми масштабами знищення 
Корюківки є найбільшою каральною ак-
цією нацистів у Другій світовій війні в 

Європі. Інші відомі спалення населених 
пунктів: Лідице в Чехії (10 червня 1942 
р. убито в селищі й замордовано в конц-
таборі 320 осіб), Хатинь у Білорусі (22 бе-
резня 1943 р. у селі знищено 149 осіб), 
Орадур-сюр-Глан у Франції (10 червня 
1944 р. знищено в селищі 642 особи).

Попри масштаб трагедії, в радянські 
часи вона не стала одним із символів на-
цистських злочинів. Очевидно, тому, що 
спростовувала образ радянських парти-
занів як «народних месників», котрі захи-
щали місцеве населення. 

Друга світова війна була великою 
трагедією України. Трагедія Корюківки 
показує, що наша країна належить до тих 
держав, які зазнали найбільших втрат у 
війні. Радянські партизани реалізовува-
ли цілі, поставлені перед ними Кремлем, 
навіть якщо це призводило до масових 
убивств місцевого населення.

Правда про трагедію Другої світової 
війни в Україні потрібна для розуміння 
теперішніх подій, коли на нашій території 
російські війська та підтримувані ними 
терористи знову чинять воєнні злочи-
ни. Війни, в яких сторони не рахуються із 
життям цивільного населення, перетво-
рюють його на заручників військово-по-
літичних планів, мають бути визнані зло-
чином, неприпустимим у сучасному світі. 

Український інститут
 національної пам’яті

Старовинну 
літературу і ноти 
вивезти не вдалося

На Чернігівщині припинили 
чергову спробу незаконного виве-
зення за межі України предметів 
історичної та культурної спадщини.

Художню й музичну літерату-
ру, монети і медаль, датовані кін-
цем ХІХ – початку ХХ століття, за-
тримали співробітники Чернігів-
ської митниці ДФС у пункті пропус-
ку «Горностаївка». 

Громадянин України під вигля-
дом особистих речей намагався 
вивезти досить цікаву добірку ста-
ровинних музичних нот, театраль-
них програмок, книг та монет — 
загалом 65 предметів. 

Порушення виявили під час 
здійснення митного контролю по-
тяга «Київ – Санкт-Петербург». 
Свої дії чоловік виправдовував 
необізнаністю з порядком пере-
міщення через кордон предметів 
старовини. 

Але ж, пакуючи у валізу речі, 
більшість з яких налічує понад 100 
років від дати виготовлення, варто 
було б замислитися над отриман-
ням дозволу відповідного органу 
на їх вивезення. 

Чернігівською митницею ДФС 
складено адміністративний прото-
кол за ознаками порушення ст. 472 
Митного кодексу України. 

Незадекларовані предмети ви-
лучені, найближчим часом будуть 
направлені на експертизу.

Збереження складної криміноген-
ної обстановки в Україні змушує орга-
ни внутрішніх справ учергове зверну-
тися до громадян із закликом здати 
до міліції вогнепальну зброю, не за-
реєстровану належним чином.

Громадяни, які добровільно звернуть-
ся до міліції з метою здачі зброї, боєпри-
пасів, вибухових матеріалів та спеціаль-
них засобів, що зберігаються ними неза-
конно, звільняються від кримінальної від-
повідальності.

Натомість для тих, хто нелегально во-
лодіє вогнепальною або холодною збро-
єю, набоями або вибуховими речови-
нами, закон передбачає сувору відпові-
дальність. Стаття 263 Кримінального ко-
дексу України «незаконне поводження зі 
зброєю, бойовими припасами та вибухо-
вими речовинами» передбачає позбав-
лення волі на строк від двох до п’яти років.

Кримінальна відповідальність на-
стає і в разі виявлення незареєстрова-
ної холодної зброї (кинджалів, фінських 
ножів, кастетів та ін.) згідно з ч. 2 ст. 263 
— «штраф до п’ятдесяти неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян або об-
меження волі на строк від двох до п’яти 
років, або позбавлення волі на строк до 
трьох років».

Щодо гладкоствольної мисливської 
зброї передбачена адміністративна від-
повідальність. У статті 190 Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення 
йдеться, що «придбання, зберігання, пе-

редача іншим особам або продаж грома-
дянами вогнепальної мисливської чи хо-
лодної зброї, а також пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю 
польоту кулі понад 100 метрів за секун-
ду без дозволу органів внутрішніх справ 
— тягнуть за собою накладення штрафу 
від трьох до п'яти неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян з конфіскацією 
зброї або без такої. А в разі повторного 
порушення — штраф від чотирьох до семи 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян з конфіскацією зброї».

Мисливські гладкоствольні рушниці, 
газові пістолети, які не були раніше за-
реєстровані в органах внутрішніх справ, 
після перевірки (якщо зброя не була ви-
крадена чи не була знаряддям злочину) 
можна зареєструвати і в подальшому во-
лодіти нею.

Тож усім громадянам, які мають неза-
реєстровану вогнепальну, газову, холод-
ну та іншу зброю, а також громадянам, які 
знайшли зброю та боєприпаси часів Дру-
гої світової війни, радимо не зволікати і 
терміново звернутися до міліції з метою 
її реєстрації або здачі та прийняття відпо-
відного рішення. Телефонувати з цих пи-
тань слід до працівників дозвільної сис-
теми Чернігівської області за номером 
619-230, дозвільної системи Чернігів-
ського міського відділу внутрішніх справ 
за номером 619-885 або звертатися до 
міськрайвіддділів міліції за місцем про-
живання. 
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Побутові споживачі використа

Трагедія Корюківки — найбільша 
каральна операція нацистів у Європі

Нелегальна зброя — 
потенційне знаряддя злочину
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Це результат 
падіння економіки, 
дій Нацбанку 
і спекуляцій 

Про це заявив президент Асо-
ціації українських банків Олек-
сандр Сугоняко.  «Я на війну списую не більш як 10 – 
15% наших проблем. Решта —  це те, до чого нас дове-
ли наші керманичі. Януковичі тримали стабільну гривню, 
збільшуючи борги і спалюючи валютні резерви. Я вто-
мився тоді говорити про те, що ми будемо розплачува-
тися за цю видимість доброго життя в умовах, коли ми 
дуже погано працювали. Уже майже 40 місяців у нас па-
діння промислового виробництва, і ніхто на це не звер-
тав уваги. Сьогодні ми вигрібаємо ту політику. Плюс до 
цього додається абсолютно безграмотна і принизлива 
для народу політика з боку сьогоднішнього економічно-
го блоку уряду і Нацбанку. Нині ми вигрібаємо небажан-
ня творити свою українську економіку, бажання позича-
ти, позичати і позичати», — наголошує він.

«Якщо у вас немає валюти, то залишіть тільки той ім-
порт, який називається критичним, а решту припиніть. 
Але мало припинити імпорт — паралельно потрібно за-
пускати виробництво українських товарів, які б заміни-
ли імпортні. Але нічого не зроблено за весь цей рік».

За словами Сугоняка, останній рік — це рік спеку-
ляцій на валютному ринку, коли конкретні люди там по-
крупному заробляють. А заробляють ті, хто «знає, який 
курс сьогодні і який буде завтра». 

На думку Олександра Сугоняка, карколомне падіння 
курсу гривні є наслідком чотирьох факторів: «Це надзви-
чайно поганий стан платіжного балансу. Це проблеми з 
виконанням бюджету, з його дефіцитом і необхідністю 
друкування грошей, що, відповідно, тягне за собою ін-
фляцію. Це падіння промислового виробництва і взагалі 
падіння економіки. І четверта причина — негативні очі-
кування, щоб зняти які, треба елементарно дати програ-
му виходу із кризи. А її немає, вони говорять про якісь ре-
форми, які по суті означають виконання вимог МВФ. Тоб-
то за жодним з напрямків нічого владою не робиться».

На падінні гривні 
просто наживаються 

Народний депутат Верховної 
Ради України сьомого скликання, 
директор «Центру розвитку міста» 
Руслан Марцінків вважає, що зне-
цінення гривні, яке ніяк не може зупинитися, вигідне осно-
вним партіям парламентської коаліції. На його думку, зне-
цінення вигідне експортерам, зокрема великим агрохол-
дингам. А ще — банкам, близьким до групи впливу Пре-
зидента, які можуть займатися валютними спекуляціями. 

«Влада та олігархи, маючи додаткові кошти, скуплять 
на місцевих виборах голоси, бо люди будуть тішитися 
кожній подачці.  Міжнародні партнери та олігархи під 
гаслом кризи і війни куплять за дешеві гроші стратегічні 
підприємства, такі як Укрзалізниця, лісгоспи, нафтопро-
від «Дружба», — зазначив Р. Марцінків. Він також додав, 
що «правляча коаліція парламенту, основу якої складає 
Блок Петра Порошенка, «Народний фронт» Яценюка та 
«Самопоміч», не зробить кроків для стабілізаціі гривні, 
бо в її складі, на жаль, — саме вищеперелічені суб’єкти».

Валютна 
карма Порошенка

«Проблема в том, что у нашей 
власти не те приоритеты. Когда 
курс скачет к 40, ни у кого из этих 
людей перед глазами не стоят жи-
тели Кировограда или Черновцов, 
которые ещё при курсе 8 гривен 

за доллар едва сводили концы с концами.
Порой закрадываются мысли, что на месте 

Украины создают выжженную землю — как в США 
эпохи Великой депрессии. Что население нашей 
страны доводят до состояния, когда оно готово будет 
работать за тарелку супа и один доллар в день. А уж 
тогда — общественные работы, из пустыни сад и чудо 
победившей демократии.

Только зачем же доводить до этого?
Нет патриотизма в том, чтобы убивать экономику соб-

ственной страны и грабить миллионы собственных людей. 
Да, мы победим в войне. Но как бы не закончить приходом 
к власти нового Гитлера. Который просто пообещает людям 
достойную жизнь в обмен на их свободу. А те с радостью 
согласятся, потому что устали от подлецов в вышиванках».

Сергій ЛЯМЕЦЬ,
редактор «Економічної правди»

«Українська правда» – «Економічна правда», 
25.02.2015 

Обвал гривні: Обвал гривні: 
що за ним?що за ним?

Будні нашої демократії

Нарешті з’ясувалося, для чого 
в Україні недавно було створе-
не Міністерство інформації. Очо-
лив його відомий у медійних колах 
Юрій Стець, донедавна — упра-
витель на телеканалі «5 канал», 
власності Президента Порошен-
ка, а злі язики торочать, що ще й 
кум глави держави. Але не будемо 
зараз про кумівство.

Створення міністерства викли-
кало маленьке збурення в суспіль-
стві. Маленьке, порівняно з вагомі-
шими темами, але все ж виклика-
ло. Насамперед у медіа-середови-
щі. Чимало хто побачив у створенні 
міністерства, яке хутко назвали по 
імені очільника — Мінстець, про-
яв цензури. Прихильники створен-
ня відомства і, звісно, сам міністр, 
мотивували це створення тим, що в 
нас слабкий національний інформа-
ційний простір, конкретніше — що 
ми постійно програємо інформацій-
ну війну Росії, яка вже переходить в 
інформаційну агресію. Ще конкрет-
ніше: мотивували війною на Донба-
сі й потребою доносити туди україн-
ську державницьку ідею. Останнє — 
справа вкрай потрібна. І коли новий 
міністр заявив про намір посилити 
державницьке мовлення на окупо-
вану частину Донбасу, зокрема об-
ставити її вишками і передавачами, 
залишалося лише вітати це. Правда, 
здивувавшись, як і чому це не роби-
лося досі, без Мінстеця? 

Особисто я доволі спокійно 
поставився до створення ново-
го міністерства. Ну, створили, не-
хай буде, з не таким уже великим 
бюджетом, з якимись таки функ-
ціями і завданнями. Усе одно, без 
міністерства чи з ним, в Украї-
ні щодо свободи слова дуже де-
мократична Конституція, а також 
відповідні закони. Але деяка ін-

формація щодо міністра і його ві-
домства змушує замислитися і 
згадати застереження щодо за-
маскованих спроб цензури і наїз-
дів на свободу слова. 

Увечері 14 лютого Прези-
дент України Петро Порошенко 
виступив зі зверненням до наро-
ду щодо останніх подій на Донбасі 
— набуття чинності Мінських угод, 
настання опівночі режиму припи-
нення бойових дій. Безумовно, 
тема надважлива, і засоби інфор-
мації, а найбільш оперативний і 
масовий у нас — телебачення, ма-
ють донести позицію глави дер-
жави до громадян. 

Але 15 лютого Інтернет опри-
люднив ось таке:

«Стець покарає телеканали, 
які не транслювали звернення 
Президента.

Міністр інформаційної політи-
ки Юрій Стець пригрозив, що по-
карає телеканали, які не транслю-
вали звернення Президента Пе-
тра Порошенка ввечері 14 люто-
го. Про це він повідомив у своєму 
Facebook. При цьому він подяку-
вав каналам, які вели трансляцію: 
«Дякую 5 каналу, Інтеру, Еспресо-

TV, 24-ц, ТВІ і 112. Тільки не гово-
ріть мені, що наслідки для інших 
будуть недемократичними. CNN 
хвилює, чи вдасться зупинити тре-
тю світову, а наших олігархів — ні. 
А, і ще — цензури не буде, звісно. 
Відповідальність — так!»

А тепер вдумаймося у сказа-
не міністром. Про які «наслідки» 
він говорить і застерігає, щоб не 
називали їх «недемократични-
ми»? Якою «відповідальністю» по-
грожує? А головне — на яких під-
ставах? 

Так, прикро, що олігархи, 
власники телеканалів, проігно-
рували транслювати звернен-
ня Президента. Правда, деякі ка-
нали вже заявили, що нічого не 
знали про звернення Президен-
та, яке теж могли б транслювати. 
То, може, оцим було б і зайнятися 
Мінстецю, вкупі з Адміністрацією 
глави держави, — попередити ка-
нали, запропонувати трансляцію 
звернення. 

А тепер головне — саме ЗАПРО-
ПОНУВАТИ. Річ у тім, що прекрасне 
демократичне українське законо-
давство не передбачає, більше того 
— забороняє давати вказівки за-

собам інформації, що саме їм опри-
люднювати. Заборони оприлюднен-
ня існують у законодавстві: як і в ін-
ших найдемократичніших державах, 
в інтересах суспільства у нас теж є 
чіткі заборони тиражування того чи 
іншого — зокрема, пропаганди на-
силля, расової, релігійної ворожне-
чі. За порушення цього ЗМІ притя-
гуються до відповідальності — за 
рішенням суду, а не міністрів. Нато-
мість узагалі нема такого, щоб хтось 
давав вказівки, що мають оприлюд-
нювати ЗМІ. Єдина ситуація — лише 
за рішенням суду, коли хтось подає 
позов на публікацію, програму в 
ефірі, в якому вважає, що ЗМІ обра-
зили його честь і гідність. Позивач 
вимагає через суд визнати матері-
ал недостовірним і від ЗМІ — спрос-
тувати його (часом — ще й грошову 
компенсацію). Так от, за рішенням 
суду, в разі задоволення такого по-
зову ЗМІ зобов’язані оприлюднити 
спростування свого недостовірно-
го матеріалу (недостовірність теж 
встановлює суд). Усе! Лише в разі 
встановлення судом недостовірнос-
ті матеріалу і того, що це завдало ко-
мусь моральної, а то й матеріальної 
шкоди. 

Отже, можна телеканали, за-
галом медіа соромити, критику-
вати, картати за те, що вони щось 
не оприлюднили. Робити це з бла-
городних міркувань моралі, ети-
ки, патріотизму. Усе це можливе 
і резонне. Але в демократично-
му, правовому суспільстві немож-
ливо давати вказівки медіа, що 
оприлюднювати.

То якими карами лякає мас-
медіа міністр Стець? І на якій під-
ставі? Це неприємний прецедент, 
який самі мас-медіа і загалом сус-
пільство не повинні ігнорувати. 

Петро АНТОНЕНКО

В Україні дуже демократичні Конститу-
ція, законодавство про засоби інформації. У 
нас Конституцією забронена цензура. Прак-
тично будь-хто — громадяни, громадські 
об’єднання, інші структури — має право ство-
рити і видавати засоби масової інформації, 
як електронні — радіо і телебачення, так і 
друковані, а також Інтернет-сайти. Останні 
поки що офіційно не віднесені до ЗМІ, але на-
бувають все більшої популярності. 

Свобода слова в нас гарантована Кон-
ституцією і законами. Обмеження її чітко 
обумовлені законодавством, наприклад, 
щодо заборони пропаганди насилля, расо-
вої, релігійної ворожнечі і т.д.

Більшість електронних медіа, насампе-
ред телебачення, давно вже є приватними, 
в особистій чи колективній власності. У пре-
сі за кількістю ЗМІ також більшість є недер-
жавними, але поки що зберігається вели-
чезна мережа газет органів влади, від все-
українських до обласних і районних. І саме 
вони домінують на місцевому рівні за тира-
жем, особливо передплатним.

Існування недержавних, приватних 
мас-медіа є ознакою демократичності сус-
пільства. І це цілком нормально. Однак  гро-
мадяни держави мають право знати, кому 
належать ті чи інші засоби інформації. 

Інтернет-сайт «Патріоти України» опу-
блікував список власників наших основних 
медіа. Ось він. 

Телебачення
Перший Національний — влада.

Канал «Рада» — Верховна Рада (ефірний 
час за квотами парламентських фракцій і 
груп).

1 + 1; 2 + 2; Плюсплюс; ТЕТ — І. Коломой-
ський.

5 канал — П. Порошенко.

ІНТЕР; ІНТЕР + ; Мега; НТН; К1; К2; Enter 
Film; Піксель; MTV — Фірташ, Льовочкін.

СТБ; Новий канал; ICTV; М1; М2; QTV — Ві-
ктор і Олена Пінчуки (зять і дочка Кучми).

ТРК «Україна» — Рінат Ахметов.

ТВі — Костянтин Кагаловський.

UBR – Ігор Гужва.

Ера — Андрій Деркач. 

Інтернет та друковані ЗМІ
ІА 112.ua (http://112.ua/) — Сергій Курчен-
ко, Олександр Янукович.

УНН (http://www.unn.com.ua/) – «Інтерме-
діа консалтинг» — Віктор Медведчук, Дми-
тро Сагач, Ганна Герман.

LB.ua (Лівий берег, http://lb.ua/) — 
Віктор Пінчук.

Подробиці (http://podrobnosti.ua/) — Фір-
таш, Льовочкін.

Корреспондент.net (http://korrespondent.

net/); Гроші (www.dengi.ua); www.aif.ua; 

www.kp.ua; www.tv.ua; www.vgorode.ua — 
Сергій Курченко.

Сьогодні (Київ) (http://video.segodnya.

ua/) — Рінат Ахметов.

Факти і коментарі (http://fakty.ua/) — Ві-

ктор і Олена Пінчуки.

Главред (http://glavred.info/) — Ігор Коло-

мойський. 

Цензор.нет (http://censor.net.ua/) — Юрій 

Бутусов.

УНІАН (http://www.unian.net/) — Ігор Ко-
ломойський.

Факти (http://fakty.ua/) — Віктор Пінчук.

Комсомольська правда в Україні (http://

kp.ua/); Аргументи і факти в Україні 

(http://www.aif.ua/); Журнал Корреспон-

дент (http://korrespondent.net/); Forbes 

Україна (http://forbes.ua/) — Сергій 
Курченко.

Погляд (http://vz.ru/ http://vz.ua/); Капі-

тал (http://www.capital.ua/) — Сергій Ар-
бузов, Олександр Янукович.

Коментарі (comments.ua) — 
Р. Ахметов.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропону-
ється карати громадян за критику влади виправними роботами на 
строк до 2 років, арештом до 2 місяців або позбавленням волі тер-
міном до 3 років.

Зміни до Кримінального кодексу пропонується внести законо-
проектом №2225 під авторством нардепа від «Народного фронту» 
Костянтина Матейченка, пише у своєму блозі на «Українській прав-
ді» активіст руху «Стоп цензурі» та «ЧЕСНО» Аксінья Куріна.

Ст. 339-1 «Умисні дії щодо підриву авторитету держави та вла-
ди» визначає, що подібне покарання пропонується застосовувати 
за «Суспільно небезпечні протиправні діяння, що посягають на ав-
торитет України як суверенної держави, публічне паплюження, на-
руга, осквернення чи інші дії, спрямовані на підрив авторитету ор-
ганів державної влади, місцевого самоврядування та об’єднань 
громадян України, та/або цинічне, зневажливе ставлення й не-
прийняття як окремих структурних елементів системи державного 

управління (її відповідних органів), так і держави в цілому». 
Можна тільки уявити, як трактуватиме ці положення наше пра-

восуддя. І що тільки воно може підвести під такі положення, як «пу-
блічне паплюження, наруга, осквернення»? Або, наприклад, «зне-
важливе ставлення й неприйняття як окремих структурних еле-
ментів системи державного управління» — цебто закономірну й ре-
зонну критику недолугих елементів цього управління. Так недовго 
наплодити й нових «ворогів народу», що вже було в нашій трагічній 
історії. 

«Сам факт появи такого законопроекту — наслідок абсолютно 
безвідповідального популізму людей, які формували партійні спис-
ки (справедливості заради варто відзначити, що ББП у цьому сенсі 
нічим не краще). У результаті з’являються законопроекти, що грубо 
суперечать Конституції України», — зазначила Куріна.

У понеділок депутат відкликав  свій законопроект з розгляду. 
Але вже сама поява подібного документу говорить багато про що.

Депутат від Яценюка пропонує ув’язнення за критику влади

Кому належать українські засоби масової інформації

Мінстець погрожує карати засоби 
інформації. А на якій підставі? 
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Просвітницький центр
В актовій залі Конгресу Українських Націо-

налістів відбулися установчі збори нової громад-
ської просвітницької організації. Її назва — «Про-
світницький центр національного відродження 
імені Євгена Чикаленка». 

Учасники зборів визнали, що просвітництво 
задля звільнення України і значної частини укра-
їнців від наслідків тривалого зросійщення зали-
шається актуальним і що надто важливе його фі-
нансування. 

Головою нової просвітницької організації об-
рано колишнього завідувача  кафедри іноземних 
мов Київського політехнічного інституту, народ-
ного депутата України трьох попередніх скликань 
Верховної Ради Юрія Гнаткевича. До Ради органі-
зації обрано сім осіб. Серед них — народні депута-
ти України Віктор Терен і Віталій Корж, а також Ва-
лерій Петущак — український Магеллан, який ще 
1990 року здійснив під синьо-жовтим прапором 
навколосвітнє плавання на власній яхті «Леліт-
ка». До керівного органу Просвітницького центру 
долучився онук видатного українця, іменем якого 
названо нову організацію, — Євгеній Чикаленко. 
Усі вони підписали «Звернення», в якому йдеться:

До всіх побратимів у боротьбі 
за українську національну справу 

Ми, хто щойно заснував Просвітницький центр 
національного відродження ім. Євгена Чикален-
ка, звертаємося до активістів і членів партій, ру-
хів і громадських організацій, які сповідують ідею 
українського національного відродження. Наше 
слово — до всіх членів «Свободи», Конгресу Укра-
їнських Націоналістів, Української Республікан-
ської партії, Народного Руху України, Української 
народної партії, УНА-УНСО, Української партії, 
Української платформи «Собор», до членів Україн-
ської Національної Ради, ОУН, «Просвіти» й «Мемо-
ріалу», Національної спілки письменників, Союзу 
українок, Спілки офіцерів України та інших. 

11 лютого минуло 26 років від дня заснуван-
ня Товариства української мови ім. Т. Шевченка, 
створеного на хвилі національного піднесення. 
Товариство української мови, а згодом Народний 
Рух об’єднували в ті часи всіх українських націо-
нал-патріотів. Нині ми державу здобули, але вона 
досі не є справді українською національною. У 
цьому є і наша спільна вина, і наша спільна про-
блема.

Усі ті, що упродовж десятиліть перебували 
в нас при владі, не дбали про національне від-
родження. Режим Януковича в незаконний спо-
сіб протягнув мовний закон, який відкрив шлю-
зи черговій хвилі витіснення української мови, і 
який, як відомо, діє досі. Топонімічні карти Києва і 
більшості українських міст досі нагадують цвинта-
рі російських завойовників, московських більшо-
виків і європейських комуністів. Нині 68% облас-
них і районних рад розташовані на вулицях, про-
спектах, площах чи бульварах імені російського 
вождя Ульянова-Леніна. Усе це закінчилося тим, 
що шовіністична Росія наважилася на війну проти 
Української держави. Насправді вона розпочала 
її значно раніше на ідеологічному, інформаційно-
му і мовному фронтах.

Доморощені олігархи кинули на зросійщен-
ня нашого культурного та інформаційного про-
стору значну частину своїх капіталів, якими вони 
заволоділи завдяки злодійській приватизації. Як 
наслідок — було знищено українське кіно, пито-
ма вага україномовних газет і часописів є мізер-
ною, більшість наших телеканалів нагадує телека-
нали московські, а столиця Київ продовжує цура-
тися української мови. Натомість усі нині розріз-
нені національно-патріотичні сили страждають 
безгрошів’ям та ледве животіють. 

Ми створили наш Просвітницький центр з наді-
єю віднайти нові шляхи і кошти для української на-
ціональної справи активними зусиллями нас са-
мих. Ми хочемо зробити громадську організацію, 
де всі без винятку будуть вносити посильні пожерт-
ви на реалізацію конкретних просвітницьких про-
ектів. Нашим девізом є слова видатного українця 
Євгена Чикаленка: «Легко любити Україну до гли-
бини душі, а треба любити до глибини кишені». 

Досвід останніх років засвідчив, що в разі ого-
лошення публічного збору коштів на конкретні па-
тріотичні проекти українці були здатними «скину-
тися» на них. Вони скинулися на порятунок теле-
каналу ТВі, на Шевченківську премію авторові 
«Чорного Ворона», на Тарасову церкву і пам’ятник 
Мазепі. Вони скидалися на підтримку Євромайда-
ну і українського війська. 

Ми закликаємо всіх українських патріотів, но-
вих меценатів підтримати нас. 

Слава Україні і героям, які віддали за неї своє 
життя!

20 лютого 2015 р., м. Київ.
Від імені учасників установчих зборів 

Юрій ГНАТКЕВИЧ, Віктор ТЕРЕН, 
Віталій КОРЖ, Валерій ПЕТУЩАК, 

Євген ЧИКАЛЕНКО

6 лютого у блозі «Право-
славная жизнь» о. Олег Васи-
ленко розмістив свою статтю 
«Українська церква за єдність 
та порозуміння» та інтерв’ю з 
Валентиною Гордійчук під на-
звою «Разжигание межрелиги-
озного конфликта в с. Хотов на 
Киевщине». 

Не маю наміру детально 
аналізувати ці публікації, але 
запитати хочу: «А де взялося ві-
део із записами розмови ма-
тушки зі мною у нашій хаті? Хто 
і як їх записав?» І тоді вже розві-
яти міф про порядність і благо-
честивість окремих священиків 
Української православної церк-
ви Московського патріархату 
на прикладі настоятеля церкви 
о. Олега у селі Хотів.

Дуже лукава стаття свяще-
ника. Свій аналіз Української 
православної церкви Київсько-
го патріархату він робить із по-
зиції Москви, називає УПЦ Ки-
ївського патріархату політич-
ною партією, допускає перехре-
щення людей, яких не хрестила 
московська церква, не підтри-
мує богослужіння українською, 
хоча вона набагато зрозумілі-
ша простим парафіянам, ніж 
церковнослов’янська. Адже 
грузини також не моляться 
церковнослов’янською, а таки 
грузинською у своїх церквах? 
Звинувачує ЗМІ в маніпуляції, 
маючи на увазі, напевно, тих, 
що не підтримують його. По-
рушує питання, що важливіше 
— політика чи благочестивість 
Христа, про вірність синів рідної 
землі, про спасіння українсько-
го народу, про православне 
священство, яке є патріотичною 
силою рідної України, розказує 
про бізнес на протистоянні, тор-
кається розколу. Багато прав-
дивих слів, але це не про себе 
і своїх. Правильно написав, що 
гріх розколу не змиє навіть му-
ченицька смерть, пославшись 
на Святого Іоанна Златоуста. А 
чи не задумувався над тим, що 
це ж він спровокував розкол у 
с. Хотів своїм ставленням і ве-
ликою прихильністю до Партії 
регіонів. 

Усе почалося 2012 року. До 
того часу ніхто ні до кого не мав 
ніяких претензій. Хтось ходив до 
Володимирського собору моли-
тися, хтось — у Пирогів, хтось — 
у Теремки чи ще кудись. Та коли 
о. Олег почав вести агітацію в 
церкві в час виборів за канди-
датів від Партії регіонів, за Доб-
кіна та інших, тоді в селі попо-
взли розмови, що щось не те 
говорить цей священик. Люди 
в селі  переважно патріотично 
налаштовані, й багато хто вва-
жав, що Партія регіонів — це 
в основному кримінально-зло-
чинне угруповання (що потім і 
підтвердилося) і незрозумілою 
була агітація за неї в церкві. Він 
вихваляв Путіна, 9 травня роз-
давав георгіївські стрічки, а за 

здоров'я хлопців, які служать в 
АТО, відмовляв їхнім родичам 
молитися, зате не забуває мо-
литися за московського патрі-
арха Кирила, що є явним воро-
гом України, закликає не диви-
тися  телевізора, бо там пока-
зують неправду. Так настроїв 
селян одних проти других, що 
колись мирні і дружні люди ки-
дають репліки один одному: «По-
бачимо, як прийде Путін, що ви 
будете робити тоді».

Громада села запросила 
священика для богослужінь з 
Української православної церк-
ви Київського патріархату о. 
Михайла. Дуже швидко кіль-
кість прихильників парафіяль-
ної громади Київського патрі-
архату збільшилася. На прохан-
ня громади сільська рада виді-
лила маленьке приміщення для 
богослужінь. Це не подобалось 
о. Олегу, і він подав до суду про 
виселення з цього приміщення, 
мотивуючи тим, що воно колись 
належало їм, і вони там від-
правляли службу. Приміщення 
покинули 2001 року і перейшли 
до нової великої церкви, по-
будованої за кошти Хотівської 
сільської громади. Щоб збудити 
ненависть у своїх прихожан до 
громади Київського патріарха-
ту, о. Олег розказував, що при-
міщення захопила якась сек-
та, іншим розказував, що це 
розкольники, та лякав тих, хто 
туди піде, пеклом. Суд відмовив 
о. Олегу в  позові, а телевізійні 
канали висвітлили судовий про-
цес — манюсіньке приміщення, 
яке сільська рада виділила для 
богослужінь громаді Київського 
патріархату, нову велику церкву 
та настрої селян. 

Програвши суд 4 лютого, по-
бачивши критичні публікації у 
ЗМІ, о. Олег 6 лютого 2015 року 
опублікував свою статтю «Укра-
їнська церква за єдність та по-
розуміння» у «Православной 
жизни» та своє інтерв’ю з Ва-
лентиною Гордієнко. У публіка-
ції розмістив відео, в якому по-
казав мене і розмову з його ма-

тушкою в мене в хаті двомісяч-
ної давності. Я на весь екран, а 
її тільки голос.

А було так.
Наприкінці 2014 року до 

нашої хати підійшла матушка 
о. Олега з якимось мужчиною. 
Сказала, що хоче поговорити. Я 
запросила її до хати. У неї в ру-
ках була листівка, і вона стала 
спростовувати зміст листівки. 
Активно почала на мене насту-
пати і навіть екзаменувати. Ре-
плікою «Або ви говорите, або я» 
— закривала мені рота. Багато 
говорила про честь і порядність 
свого о. Олега та християнські 
чесноти взагалі. Звинувачу-
вала Левка Лук’яненка в тому, 
що він розповсюджує брехню. 
(Л.Г. у цьому процесі участі не 
бере). Настирливо екзамену-
вала мене і допитувалася, чого 
я ходжу до церкви. Я терпляче 
слухала, відстоювала свою дум-
ку, хоча могла зупинити непро-
хану гостю і попросити її з хати. 
Розмова тривала близько 40 
хвилин. 

14 лютого. Зателефонував 
мені знайомий і каже: «Ви чита-
ли, бачили інформацію в Інтер-
неті про вас?» Кажу: «Ні». «То від-
крийте і подивіться». Побачила. 
Опубліковані дві великі статті 
о. Олега у блозі «Православная 
жизнь» та відео моєї розмови в 
нашій хаті з матушкою о. Олега. 
Он воно що. Виявляється, ма-
тушка, коли приходила до мене 
на розмову до хати, таємно за-
писала розмову прихованою 
камерою, а о. Олег розмістив її 
разом зі своїми публікаціями. 
Звичайно, розмова не вся. Там 
тільки те, що вигідно їм, і ті мої 
слова, які могли піти на користь 
священику. «Бачиш, які нена-
висні люди живуть у Хотові, і як 
вони ставляться до Москви». Та 
я могла б вам це все розказа-
ти відкрито в камеру, і не треба 
було б приховувати. Ще більше 
б сказала. 

Протягом 25 років прожи-
вання в цьому селі під Києвом 
при відкритому спілкуванні з 

усіма людьми, які приходили до 
нас, з різними позиціями та по-
глядами, журналістами, корес-
пондентами, істориками так під-
ло, по-шпигунськи, без дозволу 
ніхто не записував ані мене, ні 
Левка Григоровича. Не було в 
цьому потреби, бо всі свої дум-
ки і дії, чи то вони збігалися з ін-
шими, чи ні, ми говорили вголос 
і завжди.

Отець Олег загубився у часі 
й не зорієнтувався, що каде-
бістсько-московська машина в 
Україні вже змінилася. У нас уже 
все говорять уголос. Москва не-
дооцінює Україну і ще сьогод-
ні озброює своїх прислужників 
старими інструментами. 

А про те, що коли-небудь 
може священик чи його дружи-
на прийти з прихованою каме-
рою до чужої хати і таємно запи-
сувати когось, то, мабуть,  ніхто 
й не повірив би. Та вони, «благо-
честиві», самі виставили це ві-
део в  Інтернеті. По-перше, це 
дуже підло. По-друге, злочин-
но. І це карається законом. Чи 
справді вони думають, що скоро 
сюди прийде Путін, як каже та 
жінка, і тоді всім, у кого явно ви-
ражені українські погляди, буде 
погано, а вони збережуться?

А тепер запитання до 
о. Олега: то хто «разжигает 
межрелигиозный конфлікт» у  с. 
Хотів на Київщині? І за яку єд-
ність і з ким має відбутися по-
розуміння Української релігійної 
православної патріотичної гро-
мади? Зі священиком, який на-
цьковує одних людей на інших? З 
церквою, яка називає своїх од-
носельців, а їх більше сотні, «фі-
ларетівськими розкольниками», 
з тими, хто заходить у чужу хату 
та на різні масові заходи із при-
хованою камерою (бо вже є чут-
ки, що це не перший випадок)? 

Тож про чесність, поряд-
ність, мораль настоятеля церк-
ви О. Невського в с. Хотів о. Оле-
га та його дружини немає що й 
казати. Кажуть, що він буває 
ще й у школі. А чи можна тако-
му священику довіряти дитячі 
душі?

Я торкнулася лише одної час-
тини його моралі. Про іншу, може, 
розкажуть інші люди, які знають 
набагато більше. Про друзів-зло-
чинців, про їхніх покровителів, 
про організаторів «тітушок» на 
Київщині, про те, як вони бігали 
з георгіївськими стрічками, про 
придбання маєтностей чесним 
чи нечесним способом. У селі 
знають про все і всіх. 

Проблем у селі багато й ін-
ших, та нині найгостріша, напев-
но, проблема — зі  священиком 
московської церкви Олегом Ва-
силенком, який дуже зорієн-
тований на «русский мир» і на 
патріарха Кирила, а не на свій 
український народ.

Надія ЛУК’ЯНЕНКО, 
с. Хотів

На місячні сходини Українського Американського клубу в 
південно-західній Флориді, в Осередку св. Андрія, прибув пол-
ковник Сергій Каленіченко із Дмитром Циганюком. Дарія То-
машоска, голова управи клубу, представила українського пол-
ковника Каленіченка, який перебуває тимчасово у Флориді. 

Він поінформував присутніх про велику потребу термобілизни 
для вояків в Україні, які захищають цілісність країни від сепа-
ратистів, котрим допомагає Росія. Вже домовлено із крамни-
цею «army-navy surplus» про закупівлю такого комплекту. До 
нього входять три сорти білизни: на зиму, літо і осінь; вартість 
комплекту — $ 130 або нижче, що залежатиме від числа за-
мовлень.

Присутні щедро відгукнулися на заклик допомогти. Го-
лова Осередку св. Андрія Віктор Лісничий та члени упра-
ви передали від Осередку $ 1300. Долучилися з пожертвами 
(суми в доларах): О. Бойко — 1000; Н. Невмержицька — 300; 
Л. і Б. Крамарчуки — 260; В. і Б. Боднаруки — 250; Н. Слюзар — 200; 
Н. Белей — 140; по 130 — Л. Бойко, Г. і В. Лісничі, А. і О. Мацилін-
ські, Д. і Є. Томашоскі, М. і Б. Футеї, Р. і М. Яримовичі. Надійшли по-
жертви й  меншими сумами. Разом на руки скарбника клубу Ненсі 
Возної було передано $ 5500. Велику подяку всім жертводавцям 
від імені українських воїнів склав полковник Каленіченко.

Віра БОДНАРУК,
Осередок св. Андрія,

Норт-Порт, Флорида, США

Поміч воїнам 

Надія Лук'яненко  (друга справа) і її чоловік — наш видатний 
земляк, Герой України Левко Лук'яненко. Вже чверть віку по-
дружжя мешкає в селі Хотів біля Києва. Фото зроблено на свят-
куванні 85-річчя Левка Григоровича. 

То хто ж розпалює ворожнечу? 
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Щоб витіснити з ринку 
російське, Україна купуватиме 
польські фільми і серіали

Віце-прем’єр міністр і міністр культу-
ри України В’ячеслав Кириленко заявив 
в інтерв’ю польським ЗМІ: «Польща виро-
бляє багато серіалів, які є привабливими 
для української аудиторії. Тож ми хочемо 
купувати польські фільми, і ми будемо це 
робити».

Міністр уточнив, що Україна виготов-
ляє недостатньо кінопродукції, а з ринку 
необхідно витіснити російське кіно.

Народні депутати внесли зміни до за-
конодавства, згідно з якими під заборо-
ну в Україні потрапили фільми, виготов-
лені фізичними та юридичними особами 
Росії від початку 2014 року.

Що читають: 
періодики поменшало

Кількість передплатних вітчизняних і 
зарубіжних періодичних видань в Україні 
на 2015 рік скоротилася на 24,9% порів-
няно з 2014 роком — до 11 822 млн при-
мірників сумарного передплатного тира-
жу. Про це повідомляє державне підпри-
ємство із розповсюдження періодичних 
видань «Преса».

Із зазначеної кількості 64,2% скла-
дають загальнодержавні видання, 35,7% 
— місцеві, 0,1% — зарубіжні.

Передплата на 2014 рік проводила-
ся до анексії Криму. Але навіть якщо бра-
ти тираж видань на січень 2014 без Кри-
му, він був 15746 млн примірників. Отже, 
передплата все-таки впала на чверть. 

Кількість індексів (назв) українських 
передплатних видань на поточний рік 
скоротилося на 12% , їх нині 2985 тис. З 
них 42,9% — газети, 55,7% — журнали та 
видання журнального типу, 0,7% — кни-
ги, 0,7% — електронні видання.

Зменшення кількості видань у «Пре-
сі» пояснюють двома факторами. Пер-
ший — припинення виходу видань у 
зв’язку зі складною суспільно-економіч-
ною ситуацією. Другий — анексія Криму 
та проведення АТО на Сході країни («мі-
нус» кілька десятків видань).

Білоруською мовою в Білорусі 
вчаться всього 300 студентів 

В установах вищої освіти білорусь-
кою мовою навчається 300 студентів — 
0,1% загального числа.

Російською і білоруською мовами 
вчаться понад 149 тис. студентів (41%), 
російською — близько 212 тис. (58%). 
Такі дані опублікував Національний ста-
тистичний комітет.

У поточному навчальному році в 
установах дошкільного виховання біло-
руською мовою виховуються 43 тис. ді-
тей (10%), російською — майже 368 тис. 
дітей (90%). 

У денних установах загальної серед-
ньої освіти всі предмети білоруською мо-
вою вивчають понад 135 тис. учнів (14%), 
російською — близько 811 тис. (86%). 

На заході Білорусі, у Брестській і 
Гродненській областях, в трьох устано-
вах загальної середньої освіти викла-
дання ведеться  польською мовою (817 
учнів) і в одному — литовською (59 учнів). 
У 64 школах республіки польську мову 
як самостійний предмет, факультативно 
або в гуртках вивчають понад 3,2 тис. 
учнів, єврейську — 0,3 тис.

Польща вимагає від Росії 
видати уламки літака, 
що розбився під Смоленськом 

Польща направила до російського 
МЗС ноту з вимогою видати уламки поль-
ського літака Ту-154М, який розбився під 
Смоленськом у квітні 2010 року.

10 квітня цього року мине 5 років від 
часу авіакатастрофи, в якій загинуло 96 
осіб — вище керівництво Польщі, в тому 
числі президент  Лех Качинський.

У Польщі всі ці роки не припинялися 
дискусії щодо причин катастрофи. Чима-
ло хто піддає сумніву вердикт російсько-
го слідства, що виною стали невдалі дії 
пілотів польськоо лайнера. У  країні лу-
нають вимоги відновити слідство. 

Бліц-інформУ Вашингтоні — 
благодійний концерт 
на честь загиблих на Майдані 
Героїв Небесної Сотні вшановували у столи-

ці Сполучених Штатів Америки. Відомий серед 
діаспори музичний гурт «Гердан» дав благодій-
ний концерт. Найбільша зала посольства Укра-
їни в США, де відбувся концерт, ледве вмістила 
всіх охочих, квитки розкупили миттєво.

«Ми повинні були відмовляти людям, тому 
що було дуже багато заявок цього тижня, вчора, 
сьогодні. Люди почали просто надсилати гроші й 
казати: «Ми хочемо прийти», — розповіла Окса-
на Осипова, одна з організаторів акції.

Посол України в США Олександр Моцик за-
значив, що діаспора бере активну участь у допо-
мозі Україні. «Цей захід ми організували разом з 
українською молодіжною організацією у США — 
«Юнайтед Гелп Юкрейн». Хочу сказати дуже до-
бре слово взагалі про українську молодь Аме-
рики, зокрема про цю організацію, яка дуже ба-
гато робить для допомоги Україні, збираючи ко-
шти, речі, необхідні для фронту».

За словами скрипальки Соломії Горохів-
ської, музика є одним із джерел поширення ін-
формації про Україну. Український репертуар 
гурту, за словами піаністки Оксани Скидан, ве-
ликий і різноманітний.

Гроші від продажу квитків підуть на ліки та 
медичне  устаткування для України.

«Крім концерту, ми ще робимо й аукціон. Усі 
отримані кошти ідуть на лікування поранених у 
зоні АТО та на Майдані, а також речі, які потріб-
ні на Східній Україні», — каже активістка Тетя-
на Алдаве.

Світовий конгрес українців 
передав військовослужбовцям 
«Десни» 3000 курток
У 169-ому навчальному центрі Сухопутних 

військ Збройних Сил України на Чернігівщині 
відбулася передача утепленої форми одягу вій-
ськовослужбовцям. Світовий конгрес українців 
(Канада) передав українським бійцям 3000 флі-
сових курток.

Участь у заході взяла заступник президен-
та СКУ Олена Кошарна (Канада). Вона розпові-
ла, що дуже рада співпрацювати із представни-
ками Міністерства оборони та українськими во-
лонтерами, які опікуються армійцями: «Не тіль-
ки Світовий конгрес українців, а й уряд Канади 
всіляко підтримують Україну в  прагненні бути 
вільною». 

Українці в Канаді 
зібрали $15 000 на спальники 
для військових 
Волонтери «Євромайдан Оттава» зібрали 

$15 000. Про це повідомили у фонді Ukrainian 
Freedom Fund (UFF).

Протягом місяця добровольці вносили 
пожертви на сайті, де стартував проект. Гро-
ші були передані фонду UFF, на які він заку-
пив 750 теплих спальних мішків для україн-
ських солдатів.

«Ми вже давно тісно співпрацюємо з 
українською діаспорою в Канаді. Нам приєм-
но спостерігати, що люди, які вже давно по-
кинули нашу країну, серцем залишаються з 
нами», —  прокоментував результати кампа-
нії волонтер фонду Едуард Возний.

Допомагають 
українці Німеччини
У День вшанування пам’яті загиблих на 

Майдані ми передали допомогу для ATO, 
українських лікарень, поранених та постраж-
далих сімей. Вантаж зорганізовано спільни-
ми зусиллями Центральної спілки українців 

у Німеччині, програми «Разом з Україною» 
(Польща), Української громади Берліна та 
Фонду «Волинь-2014» (Україна), з фінансовою 
та логістичною підтримкою нашого партнера 
— фірми «Модерн-Експо».

До України поїхали лікарняні ліжка, інва-
лідні візки, ліки й  медикаменти, одяг та бага-
то інших речей.

Дякуємо всім благодійникам, волонтерам 
і тим, хто долучився до збирання допомоги.

Людмила МЛОШ,
голова Центральної спілки 

українців у Німеччині
 

Школа 
отримала допомогу 
Буянівській загальноосвітній школі І – ІІ 

ступенів Луцького району Волині, де навча-
ється 80 учнів, передали допомогу від укра-
їнців Німеччини. 

Центральна спілка українців у Німеччи-
ні передала для потреб навчального закла-
ду 20 парт та 40 стільців, повідомляє прес-
служба благодійної організації «Благодійний 
Фонд «Волинь -2014».

Цю гуманітарну допомогу в Берліні вда-
лося зібрати за сприяння уродженки з Бу-
янова Людмили Млош, яка нині мешкає в 
Берліні й  очолює Центральну спілку україн-
ців Німеччини. 

Кремль керується імперськими 
амбіціями й намагається утрима-
ти держави колишнього СРСР у сфе-
рі свого впливу за допомогою теми 
«російських співвітчизників». Про це 
пише експерт Центру військово-полі-
тичних досліджень із групи «Інформа-
ційний спротив» В’ячеслав Гусаров 
у статті «Гра у співвітчизників» — як 
Путін намагається відновити СРСР».

Прагнучи зібрати навколо Росії 
країни колишнього радянського та-
бору, Кремль створює різні союзи й 
блоки, зазначає він: Євразійський 
економічний союз, Організація Дого-
вору про колективну безпеку, Колек-
тивні сили з підтримки миру в СНД.

Гусаров вважає, що Росія нама-
гається поставити в залежність інші 
країни й використовує для цього 
два способи: перший — залучення 
пострадянської держави до складу 
міжнародних організацій, які курує 
РФ; другий — «інфікування» частини 

території країни й створення на ній 
невизнаної «держави»-утриманця.

Країни пострадянського про-
стору він поділив на п’ять типів за 
взаємодією з РФ:

1) Держави з територіями-утри-
манцями: Молдова (з 1991 року 
утворено невизнане Придністров’я), 
Грузія (з 1991 року — невизнана 
Південна Осетія, а з 1994 року — 
Абхазія) і Україна (з 2014 року оку-
повано Крим, намагаються заморо-
зити конфлікт із т.зв. «ДНР» і «ЛНР»).

2) Держави-сателіти Росії: Біло-
русь і Казахстан — учасники прак-
тично всіх міждержавних договорів 
із Росією.

3) Держави, які надають свої те-
риторії для розміщення російських 
військових баз: Киргизія, Таджи-
кистан і Вірменія.

4) Держави, які намагаються від-
сторонитися від впливу Росії: Азер-
байджан, Туркменія й Узбекистан.

5) Прибалтійські держави-чле-
ни ЄС — Естонія, Латвія й Литва — 
узяли курс на інтеграцію із Захо-
дом, але Росія намагається зберег-
ти свій вплив на них через палив-
ний важіль, економічні відносини й 
використання російських діаспор.

«Особливістю утримання будь-
якої з цих держав в інформаційно-
му секторі Москви ставала тема 
«російських співвітчизників»: ство-
рювалися ілюзії утиску мови або 
штучно нагніталися думки про наці-
ональний тиск на російські родини», 
— пише Гусаров.

За його спостереженням, алго-
ритм такий: експансія кремлівських 
медіаструктур в інформаційну сферу 
іншої держави; заклики об’єднатися 
проти влади; поява проросійських 
«активістів» на чолі «підігрітого» на-
товпу; поява «зелених чоловічків», 
«ввічливих людей», «козачих дру-
жин» та інших спецгруп.

Експерт нагадує, що в уряді РФ 
функціонує комісія у справах спів-
вітчизників за кордоном, і заходи 
для них фінансуються.

«Гра у співвітчизників» переві-
рена на практиці у Південній Осетії, 
Абхазії, Придністров’ї, Кримі, Лу-
ганській і Донецькій областях Укра-
їни», — пише В’ячеслав Гусаров.

«На думку експертів, існує без-
ліч побоювань із приводу виник-
нення нового плацдарму неста-
більності в північних районах Ка-
захстану, східної Білорусі чи Лит-
ві», — додає він.

«На це вказує високий сту-
пінь інформаційного проникнення 
російського потоку в простір цих 
держав, створення в них значно-
го числа проросійських громад-
ських організацій і формування 
громадських думок кремлівського 
спрямування», — уточнює експерт.

«Українська правда», 23.02.2015

На засіданні ради Товариства «Чернігівське 
земляцтво в Києві» було розглянуто ряд питань ді-
яльності громадської організації столиці, що на-
ступного року відзначатиме своє 20-річчя. 

У зв’язку з відвертою антиукраїнською діяль-
ністю голови Ради земляцтв України в Москві, ви-
хідця із села Блистова Менського району Чернігів-
щини Миколи Ляха редакційна група Ради земля-
цтва запропонувала текст такого звернення: 

«Голові Ради земляцтв України в Москві Мико-
лі Ляху. 

Більше року на українській землі триває крово-
пролиття, розв’язане кремлівськими стратегами. 
Гинуть сотні молодих людей з обох боків, від вдови-
них сліз гіркне наша священна земля, від сирітських 
дитячих плачів здригається небо. Чиниться відвер-
те загарбницьке насилля, неприпустиме для цивілі-
зованих народів на початку ХХІ століття, тим більше, 
коли йдеться про хитру війну між двома сусідніми на-
родами. І особливо гірко стає на душі, коли на боці 
цинічних загарбників з’являються подібні до Вас 
земляки-українці, що забувають, яка земля тримає 
в собі їх пуповину, яким молоком поїла їх мати, які 
святі могили бережуть славу рідного народу. 

Свого часу Ви, захлинаючись від вірнопіддан-

чого захвату, вимагали ввести російські війська в 
Україну для захисту вигаданого кремлівськими іде-
ологами «руського світу». Було це в час загарбан-
ня Криму. Ваше палке бажання було задоволене 
«за допомогою» московських «зелених чоловічків» і 
місцевих шовіністів, а земляки-односельці прокля-
ли Вас за зраду рідної землі. 

Кожна твереза людина, не позбавлена розуму 
й душі, схаменулася б із початком кровопролиття на 
Донбасі, яке є черговою ланкою імперського росій-
ського ланцюга, що накидається на шию незалежної 
України, і якщо не покаялася б, то тактовно замов-
кла. Та Ви, щиро відробляючи своїм панам за хліб-

сіль, продовжуєте скочуватися в прірву безчестя. Ви, 
вчорашній успішний комсомольський і компартій-
ний діяч, раптом уявили з себе історика, називаючи 
Крим та осібно Севастополь «исконно российскими». 

Негоже переписувати історію людства за трид-
цять іудиних срібняків, бо можуть образитися і пер-
шопоселенці кримчаки-візантійці, і київський ве-
ликий князь Володимир, який брав Корсунь тоді, 
коли «московське князівство» ще тонуло в болотах, 
і кримські татари, та й українські запорожці, які хо-
дили там на «чайках». Такою ж фальшивкою є й мі-
фічна Новоросія як «корінна російська земля», бо за-
снована північними загарбниками на кістках пони-
щених і вигнаних в інші землі місцевих українських 
козаків. Радимо Вам по-земляцькому перед тим, як 
прислужувати сучасним «збирачам російських зе-
мель», засісти за вивчення нефальшованої історії 
й не соромити рідну древню Чернігівщину, яка, на 
щастя, породила і славетних патріотів України Олек-
сандра Довженка, Павла Тичину, Григорія Верьовку 
та багато інших. Вам серед них місця ніколи не буде. 

Слава Україні!» 
Олексій ОРЄХОВИЧ, 

голова Сосницького відділення 
«Чернігівського земляцтва в Києві»

Соліддарність з Україноююд р р

Росія використовує «співвітчизників» 
для контролю сусідніх держав 

Чернігівське земляцтво — московському «землячку»
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У ніч на суботу в Києві знайшли 
мертвим колишнього відомого ре-
гіонала, заступника голови фракції 
Партії регіонів у  парламенті попе-
реднього скликання  Михайла Че-
четова. 

За інформацією міліції Києва, 
Чечетов покінчив життя самогуб-
ством, викинувшись  з вікна своєї 
квартири на 17-ому поверсі. У квар-
тирі дружина виявила передсмерт-
ну записку чоловіка, в якій той на-
писав, що в нього вже немає мо-
ральних сил жити. 

20 лютого Генпрокуратура по-
відомила Чечетову про підозру в 
сприянні ухваленню «диктатор-
ських законів» 16 січня 2014 року.

Він підозрювався в тому, що як 
член рахункової комісії підписав 

протокол про голосування з недо-
стовірними даними. Як відомо, саме 
ці закони режиму Януковича спрово-
кували криваві протистояння учас-
ників Майдану із силовиками влади, 
в результаті чого серед повстанців 
були перші загиблі на вулиці Грушев-
ського. 

21 лютого Печерський райсуд 
Києва обрав Чечетову запобіжний 
захід у вигляді утримання під вартою 
з можливістю вийти під  заставу у  5 
млн гривень. Застава була внесена, 
і Чечетов перебував удома під на-
глядом, носив електронний браслет. 

27 лютого Генпрокурор Шокін 
сказав, що Чечетову незабаром 
можуть висунути додаткові звину-
вачення. Справи могли стосува-
тися часів його керівництва Фон-

дом держмайна у 2003 – 2005 ро-
ках. Після перемоги Помаранче-
вої революції 2005 року Чечетов 
з’явився з повинною до правоохо-
ронних органів і зізнався в пору-
шеннях при приватизації держав-
ного майна. А саме очолюваний 
ним Фонд займався питаннями при-
ватизації. Тоді порушення були ви-
знані незначними, і до суду над Че-
четовим не дійшло. Після приходу 
до влади у 2010 році Партії регіонів 
Чечетов став одним з найбільш за-
тятих регіоналів. 

Нині слідство, серед іншого, пе-
ревіряє версії,  чи це дійсно було 
самогубство, а якщо так, то чи не 
довели покійного до самогубства  
особи, проти яких він міг дати свід-
чення стосовно якихось справ із 

приватизації. 
Варто нагадати, що 27 серпня 

2014 року покінчила самогубством 
ще одна колишня глава Фонду дер-
жавного майна — Валентина Семе-
нюк-Самсоненко. Її знайшли мерт-
вою у своєму будинку в селі Чайки 
під Києвом. 

Довідково
Михайло Васильович Чечетов 

народився 3 жовтня 1953 року в 
с. Любимівка Курської області. Ро-
сіянин. Закінчив Харківський інже-
нерно-економічний інститут. Пра-
цював у промисловості, виклада-
чем вузів. Депутат парламенту 2, 
5, 6, 7 скликань. Як депутат Ради 
чимало років був закріплений Пар-
тією регіонів за Чернігівщиною. 

Персональное 
кладбище Путина

1) Галина Старовойтова. В 90-х годах 
активно продвигала в РФ «закон о люстрации», 
согласно которому бывшие сотрудники КГБ, та-
кие как Путин, могли получить запрет на заня-
тие высоких государственных должностей. Была 
убита в Санкт-Петербурге, в подъезде дома.

2) Анатолий Собчак. Странная смерть в 
результате, как сообщалось в официальном за-
ключении, острой сердечной недостаточности. 
Много знал о делах Путина.

3) Артём Боровик — журналист, который 
разоблачал финансовые махинации Путина и 
семьи Ельцина. Погиб в результате очень стран-
ной авиационной катастрофы.

4) Александр Лебедь. Политический кон-
курент Путина. Погиб при катастрофе вертолёта 
Ми-8.

5) Анна Политковская — автор доку мен-
тальных книг о преступлениях против человеч-
ности, которые совершала армия России в Чеч-
не при Путине. Убита в подъезде своего дома.

6) Борис Березовский. Бизнесмен и по-
литик. Вывел Путина на политическую орбиту, 
много знал о нём, а также был соучастником 
многих дел Путина на заре его карьеры в каче-
стве чиновника. Смерть в результате странного 
самоубийства.

7) Александр Литвиненко. Бывший со-
трудник ФСБ, который написал статью о том, 
что Путин — педофил. Смертельно отравлен 
радиоактивным полонием-210.

8) Сергей Магнитский. Бухгалтер и ауди-
тор. Предал гласности свои расследования об 
обнаруженных им коррупционных преступлени-
ях Кремля. Скончался в больнице следственно-
го изолятора.

9) Лех Качинский. Президент Польши. По-
гиб в результате загадочной авиакатастрофы 
под Смоленском (РФ).

10) Валерия Новодворская. Известный 
и активный критик Путина. Настоящий россий-
ский диссидент XXI века. Скончалась в больнице 
от «инфекционно-токсического шока».

11) Борис Немцов. Оппозиционер. Заказ-
ное убийство.

Это далеко не полный список серии 
странных и дерзких убийств, смертей и авиа-
катастроф с участием неудобных Путину дея-
телей. Каждый раз, несмотря на явный заказ-
ной характер, Путин и его администрация заяв-
ляли о том, что им «невыгодна» данная смерть, 
намекая и прямо говоря о провокации. Ниче-
го нового, ведь так же произошло и со вчераш-
ним убийством Бориса Немцова: «Владимир Пу-
тин считает, что «это жестокое убийство имеет 
все признаки заказного и носит исключитель-
но провокационный характер», — сообщил его 
пресс-секретарь Песков.

Также следует вспомнить, что неугодные Пу-
тину люди, у которых имелась сильная охрана, 
были вынуждены иммигрировать из России из-
за уголовного преследования: Гусинский, Ходор-
ковский, Каспаров и т.д. Так же случилось и с Бо-
рисом Березовским, о котором было написано 
выше.

Кроме того, не стоит забывать о взрывах 
российских многоэтажных домов и странную 
историю с мешками гексогена, к которой были 
причастны сотрудники ФСБ. Эти теракты раз-
вязали руки нынешнему хозяину Кремля для 
решительных действий во время второй войны 
в Ичкерии. Отсутствие смертей мирных жите-
лей России мешало Путину, т.к. на тот момент 
сложилось устойчивое общественное мнение 
о том, что российские войска из Ичкерии пора 
выводить.

Сергей Наумович, блоггер
(Сайт «Інформаційний спротив», 28.02.2015) 

Опозиційний російський полі-
тик Борис Нємцов застрелений 27 
лютого ввечері в центрі Москви.

Близько 23.15 за москов-
ським часом Нємцов прогулював-
ся за Великим Замоскворецьким 
мостом. У політика було  зроблено  
кілька пострілів,  чотири потрапили 
в спину  і стали смертельними.

Президент РФ Володимир Пу-
тін заявив, що вбивство Нємцова 
«має всі ознаки замовного і має 
виключно провокаційний харак-
тер». Путін доручив керівникам 
Слідчого комітету, МВС і ФСБ ство-
рити слідчу групу і тримати хід роз-
слідування вбивства під особис-
тим контролем.

З останніх інтерв’ю 
Бориса Нємцова:  

«Наша влада не дуже адекватна 
і страждає параноєю»

Можливість повстання в РФ — 
питання не до російського народу, а 
до влади. Чи можлива революція в 
Росії? На мій погляд, так.

Якщо влада планує вічно пра-
вити і красти, якщо влада не хоче 
чути народу, то для громадян краї-
ни залишається єдиний спосіб змі-
нити своє життя — це повстання. 
Навіть терплячий російський народ 
рано чи пізно вийде на Красна пло-
щу з вилами.

Тому можливість повстання — 
питання не до російського народу, 
а до влади РФ. Чи розуміє вона, що 
Майдан організував не Держдеп, 
що народ озвірів від дій Януковича і 
вийшов на вулицю? Мені здається, 
що ні. Та й взагалі наша влада не 
дуже адекватна і страждає пара-
ноєю: їй скрізь ввижаються змови.

Крім того, російська влада свя-
то вірить, що будь-який народ ту-
пий, слабкий і ненажера. Що він не 
може вийти на вулиці, якщо за це 
не заплатять. Тому Путін і нав’язує 
росіянам тезу, мовляв, усі люди, що 
вийшли на Майдан, куплені Держ-
депом. Вам це здається диким, але 
в Росії це — головна ідея ублюдко-
вої кремлівської пропаганди, від 
якої вже просто нудить. Але, тим не 
менш, вона працює.

Більше того: можливий сцена-
рій подальшого розпаду Росії на 
кілька країн. Річ у тому, що нині РФ 
існує як єдина держава лише завдя-
ки цинічній угоді між Путіним і Кади-

ровим. Глава Чеченської республіки 
щороку отримує від Путіна $ 2 млрд 
за схемою «я тобі — гроші, ти мені — 
лояльність», розкидає під час лезгін-
ки п’ятитисячні купюри, купує «Бент-
лі» і «Роллс-ройс». Мабуть, наїздився 
в Емірати, надивився на шейхів і ви-
рішив, що такий самий. Але фантас-
магорія і знущання закінчаться ра-
зом із грошима. Закінчаться гроші 
— закінчиться контракт, так само як 
і лояльність, і в Чечні знову почнеть-
ся сепаратизм, боротьба за сувере-
нітет і незалежність.

При цьому я не ставив би знака 
рівності між сучасною Росією і СРСР. 
Усе ж в останнього була громіздка і 
неефективна планова економіка, 
а в РФ — капіталізм: вільне ціноут-
ворення, курс долара, рубля. Усе це 
продовжує життя режиму і робить 
його сильнішим. Посилення режиму 
взагалі властиве капіталізму.

З інтерв’ю від 10 лютого: 
«Боюся, що Путін 
мене вб’є»

Борис Нємцов заявляв, 
що побоюється вбивства, 
але «не так сильно, як мама»
В інтерв’ю виданню «Співроз-

мовник» російський опозиціонер 
Борис Нємцов заявляв: побоюєть-
ся, що президент РФ Володимир 
Путін може його вбити. 

«Мама мене завжди привчала 
до того, що треба відстоювати свою 
точку зору, бути незалежним і са-
мостійним. На свою голову мене та-
ким виховала, а тепер обурюється, 
що я лаю Путіна, який намагаєть-
ся у нас з вами відібрати свободу. 
Вона реально боїться, що він мене 
може вбити найближчим часом че-
рез мої виступи».

Опозиціонер додав, що і сам 
побоюється вбивства, але «не так 
сильно, як мама».

Реакція світу 
на вбивство Нємцова

Президент України Петро По-
рошенко висловив співчуття у 
зв’язку зі смертю внаслідок убив-
ства російського опозиціонера Бо-
риса Нємцова.

Президент зазначив, що  Нєм-
цов збирався опублікувати допо-
відь про війну на Донбасі з факта-
ми і документами про присутність 
там російських військових.  

Секретар Ради національної 
безпеки і оборони України Олек-
сандр Турчинов: «Співчуття рідним і 
близьким Бориса Нємцова. Я його 
добре знав. Борис був неординар-
ною, сміливою і відвертою люди-
ною. Таким він і залишиться в на-
шій пам’яті. Росія втратила ще одну 
видатну особистість, яка відмови-
лася жити навколішки».

«Убивство Бориса Нємцова по-
казує, що Росія скочується в темря-
ву терору проти власного народу», — 
президент Литви Даля Грибаускайте.

«Убивство Сергія Кірова в 
1934-му році позначило початок 
«Великого террору» в СРСР», — бло-
гер Андерс Остлунд.

«Нємцова вбили на мосту, де я 
гуляла щодня. Це просто під крем-
лівськими стінами. Від зухвалос-
ті злочину просто подих перехо-
плює», — міжнародний оглядач На-
талія Антонова. 

«Думаю, у Кремля буде така те-
орія: українка підвела Нємцова до 
Кремля, щоб його там убили фа-
шистські кілери, аби  дискредиту-
вати, самі знаєте кого», — Олексій 
Сологубенко, журналіст Бі-Бі-Сі.

«Путін вже звинувачує росій-
ську опозицію у вбивстві свого лі-
дера з метою «провокації», — полі-

толог, письменник Енн Еплбаум.

«Убивство Нємцова стане ви-
правданням для ще більшого на-
ступу на дисидентів, яких звинува-
тять у вбивстві свого ж», — оглядач 
Макс Бут.

«Путін дав російським бойови-
кам убивати від імені Росії за кордо-
ном. Тепер війна повернулась до Ро-
сії», — політичний аналітик Сем Грін. 

«Навіть якщо не було прямого 
наказу його вбити, та ненависть, 
яка є в суспільстві, могла спровоку-
вати негідників», — Ксенія Собчак. 

«Було би втратою часу розмір-
ковувати, що означає це вбивство, 
бо почерк очевидний. Якщо ти про-
ти Путіна, твоє життя нічого не вар-
те», — Гаррі Каспаров.

Довідково
Борис Юхимович Нємцов на-

родився 9 жовтня 1959 року в Сочі. 
Закінчив школу із золотою медал-
лю, радіофізичний факультет Гор-
ківського державного університе-
ту, кандидат фізико-математичних 
наук. 

У 1990 році брав участь у ство-
ренні об’єднання «Кандидати за 
демократію». Того ж року обра-
ний до Верховної Ради РРФСР. Під 
час серпневого путчу 1991 р. брав 
участь в обороні Білого дому уряду 
Росії. 27 серпня 1991 р. був при-
значений головою державної ад-
міністрації Нижньогородської об-
ласті.

У 1993-ому обраний до Ради 
Федерації Федеральних Зборів РФ.

17 грудня 1995 р. обраний гу-
бернатором Нижньогородської об-
ласті. У березні 1997 р. — перший 
заступник прем’єр-міністра РФ. У 
той час також був міністром пали-
ва і енергетики. 1998 року в ранзі 
віце-прем’єра відповідав за фінан-
сово-економічний блок.

Того ж року створив рух «Росія 
молода», який 1999 р. увійшов до 
«Союзу правих сил». 1999 року був 
обраний до Державної Думи Росії. У 
травні 2001 р. була створена пар-
тія «Союз правих сил», Нємцов об-
раний головою політради.  

Одружений. Батько чотирьох 
дітей. 

Позиція щодо України. 2004 
року підтримав Помаранчеву ре-
волюцію в Україні, пізніше був при-
значений позаштатним радником 
Президента України Віктора Ющен-
ка. У 2013 році підтримав Євро-
майдан. 2014 року засудив анек-
сію Криму Росією.

Російський президент Володимир Путін 
заснував День сил спеціальних операцій Росії 
27 лютого. Чи це просто збіг, чи так зроблено 
нахабно і умисне, але дата промовиста. 

Саме цього дня, 27 лютого 2014 року, так 
звані «зелені чоловічки» — люди у військовій 
формі без розпізнавальних знаків — захопи-
ли будівлі парламенту і Ради міністрів Криму й 
вивісили над ними російські прапори.

Спершу Путін заперечував, що це були 
російські військові, але пізніше визнав це. 
Він узагалі спочатку говорив, що під час цих 

подій і далі, при підготовці і проведенні так 
званого «референдуму» за незалежність 
Криму і приєднання його до Росії, на терито-
рії півострова «не було російських військо-
вих». Окрім, зрозуміло, обмеженого контин-
генту, у визначеній кількості й певному місці, 
а саме — на морській базі й кораблях флоту 
РФ у Севастополі, що було передбачено між-
державною угодою 1997 року між Україною і 
Росією стосовно перебування в Криму Чор-
номорського флоту РФ. Після анексії Криму 
Путін спокійно визнав, що російські військо-

ві були у значно більшій кількості й по всьому 
півострову — начебто «для гарантії мирного 
проведення референдуму».  А саме 27 люто-
го торік  розпочалася активна фаза анексії 
Криму Росією.

Сили спеціальних операцій були створені 
в Росії 2013 року. Вони призначені для вико-
нання спецзавдань у Росії і за кордоном.

*   *   *
Може, це теж збіг, але перше ж відзна-

чення нового «свята» завершилося в сто-
лиці Росії вбивством Бориса Нємцова.

У Києві знайшли мертвим Михайла Чечетова

Путін оголосив державне свято якраз у день захоплення українських органів влади Криму. 
Перше «свято» завершилося вбивством Бориса Нємцова 

У Москві вбитий один із лідерів 
опозиції Борис Нємцов

Борис Нємцов був Борис Нємцов був 
убитий під стінами убитий під стінами 
Кремля, поруч Кремля, поруч 
із Красною площею.із Красною площею.  
Зліва — Кремль, Зліва — Кремль, 
справа— собор справа— собор 
Василя Блаженного Василя Блаженного 
і Красна площа. і Красна площа. 
Тисячі  людей Тисячі  людей 
несуть квіти несуть квіти 
на місце загибелі на місце загибелі 
політика.політика.
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Виктор Резунков: 19 февраля исполнилось 
15 лет со дня смерти известного российского 
политика, первого мэра Санкт-Петербурга Ана-
толия Собчака. Накануне этого дня в «Музее 
становления демократии в современной Рос-
сии» его имени мы встретились с Людмилой На-
русовой, вдовой политика, основателем этого 
музея.

Виктор Резунков: Людмила Борисовна, к 
этой дате вы презентуете последнюю книгу Ана-
толия Собчака — «Сталин. Личное дело». Рас-
скажите об этой книге. 

Людмила Нарусова: Собчак писал мно-
го книг, особенно находясь в вынужденной 
эмиграции в Париже. Именно там, работая 
в белоэмигрантских архивах и в библиоте-

ке Сорбонны (а он преподавал в этом универ-
ситете), он решил написать книгу о Сталине — 
во-первых, как о зловещей фигуре, определив-
шей ход нашей истории. Во-вторых, после пер-
вого путча он был очень разочарован тем, что 
страна, уже новая Россия, не дала правильной 
оценки Сталину. Ведь кроме ХХ съезда партии, 
разоблачившего культ личности, и чуть-чуть XXII 
съезда, на государственном уровне осуждения 
не было и, как говорил Собчак (а он как юрист 
это понимал), не было «Нюрнбергского процес-
са» над Сталиным и сталинизмом. И он убеж-
дал тогда Бориса Ельцина провести настоящий 
суд над КПСС и над Сталиным — за уничтоже-
ние крестьянства под видом раскулачивания, 
за уничтожение интеллигенции, за геноцид соб-
ственного народа.

Анатолий Александрович считал, что престу-
пления по уничтожению миллионов невинных 
людей в концлагерях ГУЛАГа были сопоставимы 
с преступлениями Гитлера. Гитлер уничтожал чу-
жие народы, а Сталин уничтожал свой народ. 
Книга об этом. Собчак понимал, что в самом на-
шем народе лежат корни тоталитаризма. Эта 
рабская покорность — идти голосовать за того, 
за кого скажут, непонятный страх — всё это не 
изжито, и эта книга — предупреждение.

Почему мы издали эту книгу только через 
такой большой срок — 15 лет? Первые годы по-
сле смерти мужа я вообще не прикасалась к его 
письменному столу — просто не могла. Я разби-
рала другой архив, в шкафах. Он собирался ра-
ботать над этой книгой ещё полгода, и я думала, 
что эта рукопись ещё «сырая». А потом, несколь-
ко лет назад, я её посмотрела, и меня букваль-
но взяла оторопь, потому что я поняла, насколь-
ко это, как ни странно, актуально сегодня. Ка-
залось бы, после замечательных книг Волкого-
нова, Радзинского о Сталине что-то добавить 
трудно. А у Собчака был совершенно другой под-
ход. Он, как это ни покажется жестоко, выносит 
приговор нам всем: народу, который творит 
культ личности, восхваляя Сталина. Собчак, по 
сути, предупреждает. Это — политическое заве-
щание Анатолия Собчака. Он его сделал и сво-
им бывшим единомышленникам, и своим учени-
кам, а главное — своему народу.

Кроме того, побудительным мотивом и мо-
тором этого издания явилась повзрослевшая 
дочь Анатолия Собчака — Ксения, которая сама 
подверглась нападкам нашей правоохрани-
тельной системы, и она стала уже иначе отно-
ситься к этим вещам. Она написала предисло-
вие к этой книге, увидела в ней очень важное 

предостережение и настояла на том, чтобы мы 
издали эту неоконченную рукопись.

Виктор Резунков: Эстафета поколений...
Людмила Нарусова: В общем, да. И ещё — 

об актуальности книги. Я — профессиональный 
историк, двадцать лет преподавала историю в 
университете, и я вижу, что сейчас происходит 
с учебниками истории. Слова «культ личности» 
в едином учебнике истории вообще отсутству-
ют. Сталин у нас теперь будет «эффективным 
менеджером». Вводится понятие «сталинский 
социализм». Вы только вдумайтесь! Миллионы 
людей, работавших на Беломорканале, стро-
ивших Турксиб в жутких условиях… Почему они 
— «сталинские»? И победы социализма — тоже 
почему-то «сталинские»! 

Понимаете, идёт какая-то реанимация ста-
линизма, советский ренессанс. Этот тренд нам 
кажется очень тревожным, очень опасным. 
И мы поняли, что эта книга актуальна, как ни-
когда. Я уж не говорю о запретительном трен-
де, о запретительных законах, которые прямо 
нарушают Конституцию, об этих сумасшедших 
выпадах наших депутатов, которые хотят отме-
нить иностранный язык для изучения в школе, 
бия себя в грудь, пытаясь представить себя па-
триотами. Не удивлюсь, если они вообще отме-
нят поездки за рубеж, скажут, что нечего, мол, 
там делать.

Откат назад под видом патриотизма. Хотя 
на самом деле это — не патриотизм. Это то, 
что называется «квасной патриотизм». Но под 
видом патриотизма происходит очередное 
опрокидывание «железного занавеса». Те, кто в 
парламенте, те, кто в руководстве страны, похо-
же, хотят снова отрезать нас от мира, замкнуть 
в себе. 

Самым удивительным в этом испытании 
фашизмом и коммунизмом было то, с какой 
лёгкостью и с каким энтузиазмом народ подчи-
нился насилию.

Виктор Резунков: В этой книге Анатолий 
Собчак обращает внимание на несколько осо-
бенностей диктатора. У него, например, было 
большое количество дач. И ещё он не мог об-
ходиться без того, чтобы регулярно в разных 
точках Земли не устраивать международные 
конфликты: то в Греции, то в Китае, то ещё где-
то… Он пишет: «Но самым удивительным в этом 
испытании фашизмом и коммунизмом было то, 
с какой лёгкостью и с каким энтузиазмом народ 
подчинился насилию, с какой радостью утратил 
свободу и совершал чудовищные преступления, 
поклоняясь ложным богам и лживым идеям». У 
вас нет ощущения, что то, что мы сейчас наблю-
даем на примере Владимира Путина, напомина-
ет Иосифа Сталина?

Людмила Нарусова: Короля делает сви-
та. И та свита, которая, пытаясь угадать дуно-
вения ветра от президента, сегодня изощряет-
ся в различных упражнениях, как им кажется, 
патриотичных, желая подлизать и понравиться, 
вот это — самое опасное. То Хинштейн заявляет, 
что «демократов и либералов надо к стенке ста-
вить», то неистовая Яровая высказывает шизоф-
ренические идеи… Ведь только их показывают 
по телевизору. Посмотрите, в наших политичес-
ких ток-шоу — одни и те же лица. Такое впечат-
ление, что у них там костюмы в студиях висят, и 
они приходят туда, как на работу, начинают ве-
щать, причём вещать вещи, которые, как им ка-
жется, должны возбуждать в людях патриотизм. 
Но если люди — думающие, то они могут только 
испытывать брезгливость к тому, что они пред-
лагают: то идти на Киев, то всех уничтожить, то 
применить ядерное оружие против американ-
цев и т.д. Причем всё это — призывы к войне. 
Они караются законом. В Конституции РФ они 
признаны самым большим преступлением. А 
ведь одновременно распространяется шпионо-
мания, начинается доносительство. И всё это по-
ощряется. Это всё — страшные вещи.

Виктор Резунков: У вас наболело... 
Людмила Нарусова: А как вы думаете? Дру-

гой судьбы, кроме как жить в этой стране, в Рос-
сии, я для себя не вижу. И я не хочу жить в стра-
не тоталитаризма. Не хочу возвращаться в те 
годы, когда жили в страхе мои родители.

Виктор Резунков: Как известно, ходило 
огромное количество разнообразных слухов о 
смерти Анатолия Собчака. Я не касаюсь слухов, 
но один из фактов привлекает пристальное вни-
мание. Два бизнесмена, Шабтай Колманович и 
Андрей Бурлаков, присутствовали при его смер-

ти. Оба были сотрудниками КГБ. Шабтай Колма-
нович был в свое время резидентом в Израиле, 
а Андрей Бурлаков — в Японии. Оба были про-
фессионально застрелены: Шабтай Колманович 
— в 2009 году, Андрей Бурлаков — в 2011-ом.

Людмила Нарусова: Да. Шабтай Колмано-
вич был застрелен, причём без цели ограбле-
ния. Он вёз с собой кейс с большим количе-
ством денег, но его не взяли. Я хорошо знала и 
того, и другого.

Виктор Резунков: Можно ли считать этот 
факт поводом для расследования о причастнос-
ти КГБ к смерти Анатолия Собчака?

Людмила Нарусова: А кто будет вести это 
расследование?

Виктор Резунков: Может быть, журналис-
там попытаться?

Людмила Нарусова: Нет уж. Вы понима-
ете, что это — не уровень журналистского 
расследования? Любой журналист, который 
попытается за это взяться, последует за Шабта-
ем и Бурлаковым. Поэтому не советую вам этим 
заниматься и даже поднимать эту тему.

Виктор Резунков: Вы вскоре после похорон 
сказали такую фразу: «Ещё не время рассказать 
всю правду о смерти Собчака». Это время ещё 
не наступило?

Людмила Нарусова: Нет.
Виктор Резунков: Но эта правда есть?
Людмила Нарусова: Есть.
Виктор Резунков: Вы носите её в себе?
Людмила Нарусова: Нет, что вы! Я тоже не 

хочу рисковать. Она — в надёжном месте.
Виктор Резунков: Вам не тяжело носить это 

в себе постоянно?
Людмила Нарусова: Вы знаете, после все-

го того, что я пережила с той травлей, которая 
была устроена в отношении моей семьи и отчас-
ти продолжается сегодня, мне уже ничего не тя-
жело.

Виктор Резунков: Перед отъездом в Кали-
нинград Анатолий Собчак был здоров? У него не 
было болезней сердца?

Людмила Нарусова: В Париже ему дела-
ли операцию, лечили. У него ведь было два ин-
фаркта.

Виктор Резунков:  Он ожидал, что получит 
высокий пост?

Людмила Нарусова: У него были для этого 

основания. Я могу сказать, что, испытав на сво-
ей шкуре (простите за выражение) всю нашу пра-
воохранительную систему, именно тогда Анато-
лий написал статью о том, что наша «правоохра-
нительная» система превращается в «правохо-
ронительную»… И возбуждение вымышленных 
уголовных дел против политических противни-
ков, и использование уголовного преследова-
ния в качестве дубинки в политических целях 
— всё это было опробовано на нём. И поэтому 
он знал, и в перспективе прекрасно понимал, 
насколько это опасно, если этим органам раз-
вязать руки и дать свободу. Когда вернулся 
из Парижа, он написал очень объёмный текст 
относительно того, как надо реформировать 
следственные органы, проект закона о проку-
ратуре и о службе безопасности, о необходи-
мости поставить их деятельность и бюджеты 
под контроль и т.д. Он вообще умел плодить 
себе врагов, а тут, я думаю, к тому же многие по-
нимали, что его авторитет и влияние на будуще-
го президента очень высоки, причём не из-за 
денег, не из-за бизнес-интересов, а как челове-
ка, который пытался создать в стране правовое 
государство. А вы помните, как Владимир Путин 
в первые годы своего президентства всё время 
говорил о «диктатуре Закона», о «правовом го-
сударстве», но это было только в первые годы 
первого срока. И что мы сегодня видим? У нас 
возбуждаются уголовные дела против полити-
ческих оппонентов, к моей дочери совершенно 
незаконно приходят с обыском… Всё то, о чём 
предупреждал Собчак, цинично делается на са-
мом деле. Я думаю, что такое влияние Собчака 
и его действительное желание реформировать 
эту систему было последней каплей в той нена-
висти, которую к нему всегда испытывали сило-
вики, начиная с его расследования тбилисской 
трагедии, когда он, как председатель комис-
сии, вынес вердикт о том, что был применён и 
запрещённый газ «Черёмуха», и сапёрные ло-
патки. Его тогда обвиняли в том, что он не патри-
отичен, что он чернит армию, и тогда он сказал 
великую фразу, которая сегодня актуальна, как 
никогда: «Истина не имеет национальности».

Виктор Резунков: Анатолию Собчаку пред-
лагали стать президентом…

Людмила Нарусова: Да, ещё в 1991 году, 
когда Борис Ельцин пошёл на выборы, Межре-
гиональная группа депутатов 1-го съезда пред-
лагала поддержать Анатолия Собчака.

Виктор Резунков: Почему он отказался?
Людмила Нарусова: В этом проявился его 

государственный подход. Это 1991 год, ещё 
только-только распался Советский Союз. И Ана-
толий Александрович понимал: армия его не 
примет, спецслужбы его не примут… Огром-
ная часть партноменклатуры, которая осела 
во всех регионах страны и стала «красными 
губернаторами», — может быть, и примет, но 
тогда страна потеряет управляемость. Ель-
цин, с одной стороны, имел имидж демократа, 
а с другой стороны, он был, конечно, для них 
свой, как бывший секретарь обкома, член ЦК. 
Он умел идти на компромисс с этой публикой, и 
его приняли бы, конечно, гораздо больше, чем 
Собчака. И Собчак сказал: «Нет! Давайте луч-
ше объединимся и будем поддерживать Бори-
са Ельцина!» В этом, в выборе между личными 
и государственными интересами в пользу по-
следних — весь Анатолий Собчак.

«Радио Свобода», 22.02.2015

Незабаром — 30-річчя початку Перебудови, величезних перемін у Радянському Союзі, що логічно призвели до розпаду цієї 
комуністичної держави. Однією з яскравих особистостей Перебудови був Анатолій Собчак (1937 – 2000) — юрист, відомий полі-
тик, перший мер Санкт-Петербурга, один із реальних претендентів на посаду президента Росії. У дні путчу ГКЧП у серпні 1991 
року він рішуче став на бік демократії і не допустив встановлення режиму путчистів у другій столиці Росії. 

Цікавий родовід політика. Його батько був наполовину поляком (по батьковій лінії), наполовину чехом (по матері). У матері 
Собчака батько — росіянин, мати — українка. Отже, в ньому було по чверті крові цих слов’янських народів.

Друкуємо в оригіналі основні фрагменти інтерв’ю, яке дала для «Радіо Свобода» вдова політика Людмила НАРУСОВА.

Смерть Анатолия Собчака — 
тайна остаётся 

Ксенія Собчак сказала росіянам 
правду про Україну 

Російська опозиціонерка, журналістка Ксенія Собчак продовжує висловлювати 
свої погляди та відкривати очі росіянам на сучасні події. Нещодавно журналістка шо-
кувала сміливістю, адже прямо розповіла про події в Україні. В ефірі програми НТВ 
вона звинуватила російських журналістів у брехні та сказала, що російська армія пе-
ребуває на території України. Зрозуміло, що слухати Собчак не хотіли. «Мене просто 
трясе. Така доза масової брехні небезпечна для здоров’я. Бідні, бідні люди», — напи-
сала Ксенія після ефіру. Та додала у Твіттері: «Я в пеклі».

А нещодавно в Росії відбувся Антимайдан, спрямований проти України. Про ньо-
го теж різко висловилася Ксенія Собчак: «Мені соромно за мою країну, коли я бачу 
натовп людей, які роблять вигляд, що вони патріоти. Вони не патріоти. Вони — цирк 
проплачених клоунів». 
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У наш час, коли відбуваєть-
ся переосмислення історії, на 
перший план виходять імена, 
забуті радянською історіогра-
фією. А такі постаті, як Щорс 
залишаються ніби в тіні. Сьо-
годні ми переглядаємо ціннос-
ті, суспільство змінює свої орі-
єнтири. Але кожен із нас пови-
нен розуміти: були часи, коли 
люди боролися і відстоювали 
свої переконання зі зброєю в 
руках, помирали за ідею. Та-
ким був і наш земляк Микола 
Олександрович Щорс.

У кожної епохи свої герої… 
Та пам’ятати про них ми по-
винні, якщо хочемо рухатися 
вперед.

Ірина ПОПОК,
науковий співробітник 

сектора пам’яток історії та 
монументального мистецтва 

Чернігівської обласної інспекції 
з охорони пам’яток археології, 

історії та монументального 
мистецтва

Мабуть, загал найбільше знає 
Щорса за піснею Матвія Блантера 
на слова Михайла Голодного. Є в ній 
зворушливо-романтичний малюнок 
походу загону з пораненим коман-
диром полку на чолі, в якого голова 
перев’язана і кров на рукаві. Щодо 
відповідності цього епізоду реаліям 
життя, то вона, прямо скажемо, ну-
льова. Рана в голову була смертель-
ною. Після неї Щорс помер через 15 
хвилин, не приходячи до тями. Але 
пісня є пісня: вона допускає вільне 
поводження з фактами. Самі ж факти 
настільки суперечливі, а їхнє потрак-
тування таке довільно кон’юнктурне, 
що й не пораненому за голову схо-
питися хочеться. Але не будемо го-
лослівними, можливо, приклади, що 
будуть наведені далі, не завжди йти-
муть у чіткій хронологічній послідов-

ності, однак не навести їх просто не 
можна.

Автора цих рядків завжди диву-
вало, чому Щорса з подачі самого 
Сталіна називали українським Ча-
паєвим. Про бійців, що закривали 
своїм тілом амбразуру вогневої точ-
ки, говорили: вони повторили подвиг 
Олександра Матросова. Це означа-
ло, що спочатку був його подвиг, а 
потім їхній. Чапаєв і Щорс активно 
діяли одночасно — протягом 1918 
– 1919 років. Загинув же Щорс ра-
ніше. Виходить, логічніше було б на-
зивати Чапаєва російським Щорсом. 
Але узгодженням своїх дій з логікою 
«вождь народів» не переймався.

За аналогічні подвиги і вшанову-
вати треба б одночасно. Але ні. Пу-
блікації про Щорса з’являються 1935 
року. У 62 томі «Большой советской 
энциклопедии» видання 1933 року 
про Щорса — жодного рядка. Відо-
мий роман Дмитра Фурманова «Ча-
паєв» був надрукований 1925 року. 
Відчуваєте різницю?

Сказати б, що історики й літера-
тори «проґавили» тему, але як же тоді 
пояснити, що 1919 року тіло Щорса з 
України перевезли аж до Самари, де, 
як сказано у випущеному 1980 року 
в рідному місті Щорса плакаті, «на 
березі великої російської ріки Вол-
ги поховали легендарного героя гро-
мадянської війни». Кому іншому були 
віддані такі військові почесті під час 
війни? Складно й пригадати.

Хоча чому — почесті? Якщо віри-
ти версіям про загибель Щорса від 
рук «своїх», то це було швидше праг-
нення приховати сліди злочину, здій-
сненого політінспектором реввійсь к-
ради 12-ої армії Павлом Танхіль-Тан-
хілевичем. Останній був «людиною 
Троцького». А Троцький у ті часи в 
компартійній ієрархії вважався дру-
гим після самого Леніна.

Що ж до Леніна, то, як чітко під-
креслювали популярні радянські 
джерела, він приймав Щорса в Мо-
скві. Правда, плутаються в датах. 
Одні стверджують, що це було у квіт-

ні 1918-го, інші називають вересень 
того ж 1918-го. Відома свого часу 
картина Г. Меліхова «Щорс на при-
йомі в Леніна» дату прийому не уточ-
нює. Знову ж таки йдеться про дже-
рела швидше творчі, ніж наукові. В 
енциклопедичних довідниках про зу-
стріч Щорса із більшовиком номер 
один нічого не говориться. Може, 
все-таки в науковців якісь крихти со-
вісті залишалися і в часи панування 
найбрутальнішої брехні?

Як би там не було, але куля все-
таки була випущена в Щорса не з 
боку петлюрівських позицій. Тоді б 
вона влучила в передню частину го-
лови, як і твердив заступник Що-
рса Іван Дубовий, який особисто 
перев’язав смертельно пораненого 
начальника і не дозволив зробити 
це більш професійній санінструктор-
ці Анні Розенблюм.

Ще кілька «ляпів» цілком профе-
сійних істориків. В «Універсально-
му словнику-енциклопедії», видано-
му вже в незалежній Україні 2006 
року, в статті про Щорса сказано, 
що в 1918 – 1919 роках він був ко-
мандиром загону «в боях з німецьки-
ми інтервентами». Можна по-різному 
ставитися до присутності того часу 
німецьких військ на території Украї-
ни, але називати їх інтервентами піс-
ля укладення Берестейського мир-
ного договору 9 лютого 1918 року 
(відомості з того ж «Універсального 
словника-енциклопедії» — О. О.) між 
Українською Народною Республікою 
та Німеччиною, Австро-Угорщиною, 
Болгарією і Туреччиною, які визнали 
незалежність УНР, просто дивно. Ні-
меччина і Австро-Угорщина надава-
ли збройну допомогу УНР у боротьбі 
з більшовиками. Виходить, союзни-
ками були…

Як твердить автор газети «Пол-
тавщина» Віктор Шестаков у статті 
«Хто і за що вбив Миколу Щорса?», 
перше хрещення Богунський полк 
Миколи Щорса прийняв 23 жовтня 
1918 року, коли боляче опікся об ні-
мецьку зброю. А далі, коли гетьман 
Скоропадський відійшов від справ, 
а в Німеччині спалахнула революція, 
воювати з німцями було несклад-
но: вони самі пішли з України. І реля-
ції про визволення від «інтервентів» 
міст і сіл України щорсівцями можна 
сприймати з певною долею гумору. 
Не визволяли, а займали залишені 
населені пункти практично без бою.

Правда, повідомляється часом, 
що визволяли від денікінців і петлю-
рівців. Тут уже треба говорити про 
термінологічну нісенітницю. Під час 
громадянської війни ніхто нікого ні 
від кого не звільняє. Йдеться про 
збройну перевагу однієї частини сус-
пільства над іншою з певною метою. 
Звільняти ж українців від українців 

чи росіян від росіян… До речі, під час 
громадянських війн не прийнято вру-
чати орденів і медалей. Не можна на-
зивати героями учасників внутріш-
ньосімейних розбратів. Жінка, що 
стократ права, не претендує на ме-
даль за розбиту сковорідкою голову 
чоловікові-алкоголікові, як і чоловік, 
що наставив синців невірній подрузі 
життя. Правота «переможців» допо-
може їм налагодити подальше спіль-
не життя з «переможеними». Або ци-
вілізовано розлучитися. Отож, зне-
хтувавши цим принципом під час гро-
мадянської війни, «червоні» заклали 
міну під створену ними державу, яка 
була приречена на розпад від само-
го свого початку. А розлучення на 
початку дев’яностих років минулого 
століття обійшлося без орденів-ме-
далей і допомогло частині нових дер-
жав надійно утвердитися в нових по-
літичних реаліях.

Але повернімося до початку роз-
мови. Чиї ви, хлопці? Ті, що були на 
боці червоних, білих, зелених. Наші 
всі. І моря крові, пролиті в неправед-
них січах, коли брат ішов на брата, 
повинні б охолодити не в міру гаря-
чі голови. На жаль, і досі охолодили 
не всіх. Тож на завершення розмови 
відійдемо від кривавої минувшини. 
Згадаймо мудрі слова Пантелеймо-
на Куліша: «Історію не можна зміни-
ти. Треба тільки мати відвагу знати її 
правду. Лише тоді можна змінити ни-
нішню жорстоку реальність». Може, 
цій благородній меті прислужаться 
кілька спогадів і суджень про героя 
нашої сьогоднішньої розмови. Не 
про героя громадянської війни (по-
вторюся: не може бути у громадян-
ській війні героїв), а про головного 
персонажа, від дня народження яко-
го виповнюється 115 років.

Свого часу я був знайомий з ко-
лишнім щорсівцем, а потім артис-
том Чернігівського обласного музич-
но-драматичного (ще не академіч-
ного) театру імені Тараса Шевченка 
Петром Ревуном, що мав сценічний 
псевдонім Січовий. Він грав у духо-
вому оркестрі при Богунській дивізії.

Так ось Петро Степанович розпо-
відав, що при вступі богунців до чер-
гового населеного пункту перед ко-
лонами бійців йшов оркестр (ще одне 
свідчення на користь «визволення» 
в результаті боїв території України). 
Сам Щорс дуже любив музику. А кон-
кретно йому подобалися марш «Ста-
рий друг» і полька «Дідусь».

Згодом уже як актор Петро Ревун-
Січовий у кінофільмі Олександра До-
вженка «Щорс» виконав роль петлю-
рівського офіцера. За сюжетом йому 
довелося тікати від богунця, битися 
з ним на шаблях і, звичайно ж, бути 
поверженим. Мистецтво, як кажуть, 
вимагає жертв. Однак для того, щоб 
зіграти роль у фільмі про Щорса, ак-
торові довелося приховати від Олек-
сандра Довженка свою участь у гро-
мадянській війні. Геніальний режисер 
не хотів, щоб правда життя вступа-
ла в конфлікт із правдою мистецтва. 
Останній він віддавав перевагу. Хто 

пильно цікавився творчістю нашого 
славного земляка, пам’ятає його сло-
ва: «Хай буде так, як написано».

А потім Петро Січовий висту-
пав у ролі селянина-середняка у ви-
ставі «Щорс» за п’єсою Юрія Дольд-
Михайлика. До речі, прем’єра цієї 
вистави була першим спектаклем 
на кону новозбудованого 1959 року 
приміщення театру в Чернігові, яке 
всі ми бачимо й нині на центральній 
площі нашого обласного центру.

А ось що каже про Щорса уро-
дженець Сновська (нині райцентр 
Чернігівської області Щорс) віце-
президент Української академії наук, 
лауреат Державної премії України в 
галузі науки і техніки, доктор техніч-
них наук, професор Василь Ващен-
ко, який на питання кореспондента 
тижневика «Дзеркало тижня» — «Він 
був для вас героєм? Як ви ставите-
ся до нього?» — відповів букваль-
но так: «Як до сусіда, котрий колись 
жив неподалік. Він загинув 1919 
року від руки найближчого друга й 
помічника — дістав кулю в потили-
цю. Моїй мамі тоді був один рік. Зате 
я добре знав рідну сестру Щорса — 
Ольгу Олександрівну. Вона завіду-
вала музеєм Щорса, розташованим 
у їхньому колишньому будинку. Її до-
чка — Свєтка Клинцова — була на 
клас старша від мене. У музеї відра-
зу після війни вивісили фотографії 
всіх загиблих на фронті, вбитих і за-
мучених фашистами жителів Щорса. 
Була там і фотографія моєї бабусі 
Анастасії Василівни Радченко. Ма-
мину маму я завжди знав лише за 
цією фотографією. Разом з іншими 
земляками її розстріляли 23 лютого 
43-го року — в день 25-річчя Радян-
ської армії».

А насамкінець — про спробу 
інтерв’ю з двома юними чернігівця-
ми. Хлопець і дівчина років чотир-
надцяти стояли на тролейбусній зу-
пинці на вулиці Щорса в Чернігові. 
«Що ви знаєте про Щорса?» — за-
питав я. Хлопець знизав плечима: 
«Нічого…». Його подруга виявилася 
більш обізнаною: «Був такий. Вою-
вав. І пам’ятник йому є».

Син знайомої автора цих рядків, 
четвертокласник, про вулицю Щорса 
в Чернігові знає. І тільки.

Більше питань не буде. Пере-
гляньте кінець першого абзацу цього 
матеріалу. Не повністю, а хоча б оці 
рядки: «Були часи, коли люди бороли-
ся… Помирали за ідею… Пам’ятати 
про них ми повинні…». Так само, як 
і про тих, хто сплюндрував найви-
щі ідеали задля своїх ницих амбіцій. 
Фраза одного з червоноармійців, що 
її переповідав у своїх спогадах Іван 
Дубовий, — «Какая ето сволочь із лі-
ворверта стрєляєт?» — дуже промо-
виста. Саме зі «свого» боку револь-
верна куля ввійшла в потилицю «ге-
роя громадянської війни» Щорса. А 
потім її посестри уже в тридцятих ро-
ках двадцятого століття косили ба-
гатьох наївних борців за соціальну і 
національну справедливість. Ще піз-
ніше — у п’ятдесятих роках — роз-
стріляних-закатованих почали реа-
білітовувати посмертно і ставити їм 
пам’ятники. Поруч із пам’ятниками 
полеглим у громадянській війні. Про-
йдіться Алеєю Героїв у Чернігові. По-
думайте. Про історію, яку не можна 
змінити, але уроки якої просто зло-
чинно ігнорувати.

Олександр ОЛІЙНИК

Герой війни без переможців
Не піддаючи сумніву жодного з матеріалів минулих чисел «Світ-

інфо» щодо так званої Алеї Героїв у Чернігові, нагадаю тільки, що 
на цю тему йшлося неодноразово й раніше. Тож хотів би запропо-
нувати читачам свій матеріал «Герой війни без переможців», який 
був опублікований газетою «Біла хата» 3 червня 2010 року.

Місто Щорс,  пам'ятник землякові в центріМісто Щорс,  пам'ятник землякові в центрі Музей Щорса в місті, в будинку його родиниМузей Щорса в місті, в будинку його родини
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Музеї і заповідники Чернігівщини

Древній Новгород-Сіверський 
обов’язково причарує вас свої-
ми архітектурними пам’ятками, 
мальовничими пейзажами. А ще, 
звичайно, знайомство з перлиною 
давньоруської літератури — «Сло-
вом о полку Ігоревім».

Основна сюжетна лінія твору — 
реальна подія: похід новгород-сівер-
ського князя Ігоря Святославича на 
половців, історичний факт якої описа-
ний у Лаврентіївському та Іпатіївсько-
му літописах. Здійснити незабутню по-
дорож його сторінками, зазирнути в 
давно минулу історію міста вам допо-
можуть наукові співробітники музею-
заповідника «Слово о полку Ігоревім».

Музей створено 1990 року як 
перший державний заклад в Україні, 
що вивчає «Слово о полку Ігоревім». 
В експозиції представлені дорево-
люційні та сучасні видання літератур-
ної пам’ятки, переклади її на іноземні 
мови; археологічні знахідки доби Ки-
ївської Русі; графічні й художні твори, 

скульптури тощо. 
Краєзнавчий відділ музею зна-

йомить з історією міста, етнографією, 
флорою та фауною Сіверського краю.

Музей «Слово о полку Ігоре-
вім» входить до складу однойменно-
го заповідника, основу комплексу 
пам’яток якого складає Спасо-Преоб-
раженський чоловічий монастир, за-
снований у ХІ ст. Зі споруд того часу 

збереглися фундамент мурованого 
Спаського собору і залишки княжого 
терема (кінець ХІІ – початок ХІІІ ст.). 
За свою довгу історію монастир кіль-
ка разів змінював архітектурний ви-
гляд, а остаточного набув протягом 
ХVІ – ХІХ століть.

Окрім комплексу Спасо-Преоб-
раженського монастиря, музею-за-
повіднику передані такі архітектур-
ні пам’ятки міста: Успенський собор 
(1671 р. — діючий), Миколаївська 
церква (1760 р. — діюча), Тріумфаль-
на арка (ХVІІІ ст.), торгові ряди і скла-
ди (кін. ХVІІІ ст.).

Свою діяльність науковий колек-
тив спрямовує на вивчення і  пропа-
ганду «Слова», комплектацію музей-
них колекцій, забезпечення умов для 
їх використання в експозиційній та 
науковій роботі. Фонди музею налі-
чують більше 40 тисяч одиниць збері-
гання. Музей бере участь у наукових 
конференціях, читаннях.

Наша адреса: 16000, Чернігів-
ська обл., м. Новгород-Сіверський, 
вул. Пушкіна, 1; тел. (04658) 2-11-49, 
2-15-40, тел./факс: 2-17-10.

E-mail: slovo@cg.ukrtel.net
Фото Петра Антоненка

У 1981 році створено націо-
нальний історико-культурний за-
повідник «Качанівка». Він існує 
на базі дворянської садиби кінця 
ХVІІІ – початку ХХ ст. Унікальність 
Качанівки полягає в тому, що на 
території України вона є чи не 
єдиною комплексно збереженою 
пам’яткою своєї епохи.

У своїй структурі заповідник «Ка-
чанівка» поділяється на дві взаєм-
но інтегровані частини — паркову та 
архітектурну. Качанівський парк — 
пам’ятка садово-паркового мисте-
цтва кінця  ХVІІІ – початку ХХ ст., має 
площу 568,63 га, з них 125,5га — це 
водне плесо чарівної річки Смош, на 

берегах якої і розкинулася качанів-
ська садиба. Поряд із парком — ар-
хітектурний ансамбль садиби, який 
налічує 24 об’єкти. Окрасою ансамб-
лю є неперевершений палац у стилі 
неокласицизму. Його доповнюють 
допоміжні будівлі служб разом із са-
дибною церквою Святого Георгія Хо-
зевіта. Нині в Україні це єдина відо-
ма церква, висвячена на такий пре-
стол.

Не менш цікавою є історія Кача-
нівки. Протягом майже всього ХІХ 
– початку ХХ ст. садиба була осе-
редком духовної культури на Ліво-
бережній Україні. Такий культур-
но-мистецький розквіт садиби тіс-

но пов’язаний з відомою родиною 
меценатів Тарновських. Володіючи 
Качанівкою протягом майже всьо-
го ХІХ ст., вони за досить короткий 
час перетворили садибу на відо-
мий осередок мистецтва не лише 
в Україні, а й за її межами. Свою 
славу садиба отримала не випад-
ково. Родина Тарновських, багато 
займаючись меценатством, нада-
вала значну допомогу в підтримці 
вчених, митців, усіляких культурно-
мистецьких і наукових проектів. 

Кого тільки не приваблювала Ка-
чанівка тихим задумливим парком із 
численними ставками, алеями, при-
крашеними скульптурами. Тут бува-
ли М. Глінка, С. Гулак-Артемовський, 
Т. Шевченко, М. Гоголь, П. Куліш, Ган-
на Барвінок, подружжя Маркевичів, 
В. Штернберг, І. Рєпін, О. Лазарев-
ський, Д. Яворницький, М. Костома-
ров та багато інших знаменитостей. 
І всі вони знаходили тут дах над го-
ловою, затишок, турботу господарів, 
умови для творчої праці та відпочин-
ку. Не останнє місце займала і мате-
ріальна підтримка талантів.

Протягом майже всього ХІХ ст. 
Качанівка була і своєрідним музей-
ним центром, де зібрали видатні тво-
ри західноєвропейських майстрів 
ХVІІІ – ХІХ ст., українських і росій-
ських художників. Справжню славу 
провінційній садибі принесла вели-
чезна колекція українських старо-
житностей, яку все своє життя фор-
мував Василь Тарновський-молод-
ший. Він піклувався про своє зібран-
ня і передав його Чернігівському 
губернському земству для влашту-
вання публічного музею. Саме на 
базі цього зібрання постав нинішній 
обласний історичний музей.

Наприкінці ХІХ ст. у Качанівці 
з’явилися нові господарі — цукро-
заводчики Харитоненки. Глава роди-
ни Павло Іванович був не лише бага-
тою людиною, промисловцем, зем-

левласником, а й доброчинцем. Тож 
меценатська традиція, започаткова-
на в садибі Тарновських, продовжу-
валась і надалі. Харитоненки підтри-
мували тісні взаємини з К. Сомовим, 
В. Сєровим, К. Петровим-Водкіним, 
М. Добужинським.

Епоха руйнації для садиби на-
стала із приходом радянської влади. 
Лише 1981 року завдяки передовій 
український інтелігенції естетична 
вартість Качанівки належним чином 
була оцінена. 24 листопада 1981 р. 
Качанівку оголошено державним іс-
торико-культурним заповідником, 
якому в лютому 2001 р. було надано 
статус національного. 

Качанівський палацово-парко-
вий ансамбль внесено до Держав-
ного реєстру національного куль-
турного надбання, до національної 
системи туристичного маршруту «На-
мисто Славутича».

Варто побачити архітектурний 
комплекс, на чолі якого — палац, 
парк із захопливими краєвидами, 
з найбільшим у паркобудівній прак-

тиці України водним плесом; мемо-
ріальні місця, пов’язані з перебу-
ванням у садибі відомих особистос-
тей (галявина Шевченка, дуб Гоголя, 
альтанка Глінки, могила-курган Гри-
горія Честахівського, товариша і со-
ратника Т.Г.Шевченка), «романтичні» 
руїни, автентичні меблі господарів 
Качанівки.

Наша адреса: 16735, вул. Глін-
ки, 1, с. Качанівка, Ічнянський р-н, 
Чернігівська обл.

Розклад роботи заповідни-
ка: понеділок — п’ятниця, з 8.00 до 
17.00.

Субота, неділя та державні свята 
— з 10.00 до 18.00. Санітарний день 
— понеділок.

Замовлення екскурсій: 
+38(04633) 2-41-15.

Замовлення проживання в го-
телі: (04633) 2-41-25.

Cайт: kachanovka.com.ua

                     Фото Сергія Клименка 

Древній Новгород Сіверський

Новгород-Сіверський музей-заповідник Новгород-Сіверський музей-заповідник 
«Слово о полку Ігоревім»«Слово о полку Ігоревім»

Національний історико-культурний заповідник «Качанівка»Національний історико-культурний заповідник «Качанівка»

Надбрамна вежа-дзвіниця Надбрамна вежа-дзвіниця 
ХVI – XIX ст.ХVI – XIX ст.
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Місто торгівлі
Національно-визвольна війна під 

проводом гетьмана Богдана Хмель-
ницького на Лівобережній Украї-
ні була підтримана і ніжинцями, які 
брали в ній на чолі зі своїми полков-
никами активну участь. Після її за-
вершення Ніжин став згідно з адмі-
ністративним поділом Б. Хмельниць-
кого центром найбільшого на той час 
Ніжинського полку в Гетьманській 
державі. У Ніжинському полку нара-
ховувалося близько 10 тисяч осіб, які 
восени 1648 року звільнили від поль-
ської шляхти всю Ніжинщину, а 1649 
року брали участь у походах на Ко-
дак. У 1653 році під проводом наказ-
ного гетьмана, ніжинського полков-
ника Івана Золотаренка звільнили 
Білорусь. 

Друга половина ХVІІ ст. — це час 
утвердження нової Гетьманської дер-
жави, яка в історії України зайняла 
визначне місце, час усебічного роз-
квіту Ніжина в усіх сферах життя: його 
розбудові й використанні стилю ба-
роко в архітектурі, розвиток ремесел 
— золотарства, сріблярства, кахляр-
ства, ткацтва, урізноманітненні тор-
гівлі тощо. Незважаючи на те, що у 
ХVІІІ ст. здійснюється тиск Росії, Ніжин 
зростав, укрупнювався як за чисель-
ністю населення, його соціальною 
структурою, етнічним, конфесійним та 
професійним складом, так і економіч-
но, бо місто стало центром міжнарод-
ної торгівлі. Саме ця галузь розвитку 
зблизила Ніжин з багатьма містами 
країн світу і підняла його на рівень єв-
ропейського.

У 1727 – 1730 рр. відбувалась уні-
фікація військової символіки. Заміни-
ли й  герб Ніжина. У зв’язку з тим, що 
святий Георгій був на гербі Москви, 
для Ніжина у 1729 р. затвердили нову 
символіку за ескізом італійця Фран-
циска Санті й художника А. Баранова. 
У верхній частині герба на червоно-
му тлі було зображено «две руки, одна 
другую держащие», а на синьому — 
«кадуцей», тобто крилатий жезл бога 
Меркурія, покровителя торговців і 
мандрівників. 

4 червня 1782 р. Катерина ІІ за-
твердила новий варіант герба, розро-
блений герольдмайстером Волковим. 
На щиті, перерізаному навкіс справа 
наліво, у верхній частині на червоно-
му колі були зображені дві руки в міц-
ному потиску, а внизу на синьому полі 
— посох бога торгівлі Меркурія. Таким 
чином, нові варіанти герба вказува-
ли на визначальну роль Ніжина в тор-

гівлі, в її успішному розвитку. Кольори 
символізували багатство і добробут.

Переписні книги 1666 р. та інші 
документи свідчать, що в ХVІІ – ХVІІІ 
ст. Ніжин був найбільшим за кількіс-
тю населення містом на Лівобережній 
Україні. У 1782 р. згідно з матеріалами 
ревізії в ньому мешкало 11104 особи 
обох статей (без урахування представ-
ників шляхти, духовенства, чиновни-
ків і козаків). Для порівняння: у Глухові 
— 6668, Стародубі — 6238, Прилуках 
— 6177, Переяславі — 5352, Черні-
гові — 3873. Лише в Києві населен-
ня перевищувало кількість мешканців 
Ніжина і становило 18809 осіб.

Ніжин був багатонаціональним 
містом. Крім українців, у ньому жили  
росіяни, греки, волохи, болгари, пер-
си, хрещені турки та інші. Якщо на те-
риторії Лівобережжя мешкало близь-
ко 95% українців («природних малоро-
сів»), то в Ніжині — 88%. Росіян («вели-
коросів»), не враховуючи даних щодо 
священно- і церковнослужителів і 
ченців, у місті налічувалось 350 осіб. 
Решта етнічних груп у 1782 р. була 
представлена такою кількістю жите-
лів: греки — 734 особи, волохи — 76, 
болгари — 14, перси — 9, турки, що 
прийняли християнство, — 36, іновір-
них — 27. Євреїв у 1738 р. проживало 
25. Богдан Хмельницький своїм уні-
версалом 1657 р. дозволив грецьким 
купцям на пільгових умовах проводи-
ти в Ніжині торгівлю. Кількість греків 
з кожним роком зростала, тож у 1696 
р. грек-священик Христофор Дмитрі-
єв заснував у місті грецьке братство, 
в якому через 50 років було вже 1800 
греків (7% населення Ніжина).

У місті греки розселялися ком-
пактно. Вони зайняли цілий район не-
подалік від базарної площі. До цього 
часу збереглося багато грецьких буді-

вель на вулицях Є. Гребінки та братів 
Зосимів.

Оскільки греки вели торгівлю, то 
будували великі підвали для зберіган-
ня бочок вина й інших товарів не лише 
під власними будинками, а й під гро-
мадськими та культовими спорудами.

Значна частина населення Ніжи-
на займалася торгівлею, а також ре-
меслами й  сільським господарством, 
які були пов’язані з нею. За даними 
О. Шафонського, безпосередньо тор-
говельну діяльність вели 135 україн-
ських і російських купців (першої гіль-
дії — 5, другої — 27, третьої — 103), 
а також 122 купці, які знаходилися 
поза їх межами. Увесь капітал купців 
складав 142 тис. рублів. Крім того, в 
Ніжині здійснювали торговельну ді-
яльність іногородні купці, капітал яких 
складав понад 12,5 тис. рублів, тож 
реально в обігу знаходилося значно 
більше коштів. Вони навіть доходили 
до кількох сотень тисяч рублів.

Як зазначає дослідник О. Гуржій, 
купець став революціонуючим чинни-
ком, який поступово розширював, а 
потім розривав завузькі рамки наці-
онального господарства, створював 
умови для формування загальнонаці-
онального ринку.

З кожним роком обсяги торгів-
лі в місті зростали. Академік І. Гіль-
денштедт, який у 1774 р. перебував у 
місті, стверджував: «У Ніжині можна 
зустріти крам (вироби) найрізнома-
нітнішого походження: європейські, 
турецькі, кримські, московські, сибір-
ські, тому що тут головний торговель-
ний пункт поміж Росією — з одного 
боку, Кримом, Молдавією, Валахією, 
Туреччиною, Данцигом і Ляйпцігом — 
з іншого боку». Ніжин також здійсню-
вав зовнішньо-торговельні опера-
ції з провідними торговельними цен-
трами Польщі, Франції, Італії, Австрії, 
Угорщини, Балканського півострова. 
Для постачання товарів використо-
вувалися не лише наземні, а й водні 
шляхи по Остру, який того часу був по-
вноводною рікою, а також по Десні до 
села Кладьківка, з якого товари до-
ставляли возами до міста.

«Ніжин не лише у Чернігівському 
намісництві, — відзначав О. Шафон-
ський, — а й в усій Малоросії одне 
таке місто, яке торговим називати-
ся може і яке багатьом великоросій-
ським містам у своєму торговельно-
му значенні не поступиться». Цю дум-
ку підтверджував у 1790-их рр. і член 
Вільно-економічного товариства у 
Петербурзі В. Фрізе: «Найбільш видат-
ним торговельним пунктом Малоросії 

був Ніжин». Ще раніше це підтвердив 
данський посол Юль Юст, перебуваю-
чи в Україні у 1711 р.: «Ніжин — вели-
ке торговельне місто, укріплене пре-
красним валом». Ці вагомі свідчення 
доводять, що Ніжин у ХVІІІ ст. був дій-
сно європейським містом торгівлі.

Найважливішими осередками 
торгівлі у Ніжині в ХVІІ – ХVІІІ ст. були 
три щорічні міжнародні ярмарки: Тро-
їцький, Покровський та Всеїдний, ко-
жен з яких тривав півтора-два тижні. 
Сукупний річний товарообіг цих яр-
марків  наприкінці ХVІІІ ст. становив 
1,8 млн. руб.

Ніжинські купці, накопичивши 
значний капітал на торговельних і  
торговельно-посередницьких опера-
ціях, почали відкривати мануфактури, 
фабрики й майстерні. У 1738 р. грець-
кі купці Юрій та Павло Артино засну-
вали в місті шкіряну фабрику. У 1765 
р. купець І. Тарнавіот відкрив на око-
лицях Ніжина суконну мануфактуру з 
виробництва шовку і бавовняних тка-
нин. Наступного року купець Б. Іванов 
пустив у дію фабрику з виготовлення 
шовкової тканини, щорічний прибуток 
якої становив 3 тис. рублів. Подібну за 
профілем виробництва мануфактуру 
заснував також купець М. Алісов та 
його син А. Алісов. На них працювало 
55 вільнонайманих робітників.

Крім мануфактур, в останній чвер-
ті ХVІІІ ст. у місті існувало 8 цегельних 
заводів, 29 кузень, 2 пивоварні, 2 со-
лодовні, 2 миловарних заводи, 2 тю-
тюнові фабрики, горілчаний завод.

Починаючи з 80-их рр. ХVІІІ ст., Ні-
жин поступово втратив своє значення 
адміністративно-політичного центру 
Лівобережжя і перетворився з полко-
вого на повітове місто Чернігівського 
намісництва (у 1782 р. ліквідовано Ні-
жинський полк як адміністративно-те-
риторіальну одиницю). З освоєнням 
Чорноморського побережжя торгів-
ля поступово перейшла з Ніжина до 
портових міст, куди переїхала і значна 
частина грецьких купців.

Місто духовності 
та культури
У другій половині ХVІІ — ХVІІІ ст. 

Ніжин став визначним центром куль-
тури. І це не випадково, бо доба Геть-
манщини була одним із найбільш 
яскравих періодів в історії укра-
їнської культури, яка в той час по-
стала як багатогранний феномен, 
невід’ємний елемент життя україн-
ської нації, залишивши в її культур-
но-історичній свідомості глибокий 
слід. Складовою частиною загальної 

української культури була культура 
міст, які на той час стали провідними 
культурно-мистецькими осередка-
ми країни, і саме в них формувалася 
й утверджувалася самобутня, оригі-
нальна культура козацької доби. Ти-
пові риси й характерні особливос-
ті культурно-мистецького розвитку 
міст Лівобережної України середини 
ХVІІ – ХVІІІ ст. всебічно проявилися 
в культурному житті Ніжина — одно-
го з найбільших суспільно-політич-
них і торговельно-економічних цен-
трів Гетьманщини, в якому розвива-
лися освіта, бібліотеки, літописання, 
містобудування, архітектура, настін-
ний живопис та іконопис, декоратив-
но-ужиткове мистецтво, музика, теа-
трально-видовищне мистецтво тощо.

З Ніжином пов’язана доля бага-
тьох діячів культури. Тут народилися і 
отримали першу початкову освіту син 
місцевого бурмістра Георгій Конись-
кий (1717 – 1795 рр.), згодом відомий 
український письменник, педагог, 
церковний і громадсько-культурний 
діяч, який в одному зі своїх віршів пи-
сав: «Град Нежин — колыбель, а Киев 
— мой учитель», а також Матвій і Фе-
дір Кониські, Іван і Михайло Волхов-
ські, митрополит і відомий письмен-
ник Іоанн Максимович та його брати, 
які обіймали різні посади в  Гетьман-
ській державі та церковній ієрархії, 
син дворянина, в майбутньому відо-
мий український історик та археолог 
М. Бантиш-Каменський, академік, 
професор права Семен Десницький, 
відомий мореплавець Юрій Лисян-
ський, який здійснив разом з І. Кру-
зенштерном на кораблях «Надежда» 
та «Нева» у 1803 – 1806 рр. навколо-
світню морську подорож.

З Ніжином пов’язане також жит-
тя відомих військових і політичних 
діячів, які входили до кола найближ-
чого оточення гетьманів і відіграва-
ли значну роль у формуванні та реа-
лізації загальнодержавної політики. 
Це, зокрема, ніжинські полковни-
ки — брати Іван та Василь Золота-
ренки, Григорій Гуляницький, Іван 
Обидовський, котрі дотримувалися 
різної політичної орієнтації й у часи 
Гетьманщини виконували обов’язки 
наказних гетьманів України. До них 
слід додати і останнього виборного 
полковника Лук’яна Жураківського, 
що обіймав посаду 17 років, та Пе-
тра Розумовського, який на свої ко-
шти збудував Хресто-Воздвиженську 
церкву в районі Магерок.

Поч. у № 49.
Далі буде.

Григорій САМОЙЛЕНКО,
Олександр САМОЙЛЕНКО

Ніжин — 
європейське місто

Пам'ятник Богдану Хмельницькому. 
Скульптор О. Ковальов. 1993 р.

Ніжин і річка Остер біля Московського мосту. Логографія ХVІІІ ст.

Герб Ніжина 1782 р.
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ВІД РЮРИКА ДО МИКОЛИ ІІ
НА ПРЕСТОЛАХ КИЄВА Й МОСКВИ

Патріарх Філарет 
(Федір Микитович Романов) —

батько царя Михайла

Цар Михайло Федорович Романов

Переяславська рада. Так пафосно трактували її понад три століття.

Перш ніж приступати до хроно-
логії 300-літньої династії Романо-
вих, варто сказати про головний 
підсумок цього правління. Це не-
ймовірне розширення території дер-
жави, переважно за рахунок загар-
бань, прямих чи замаскованих під 
«добровільне входження» тих чи ін-
ших земель. На кінець цих трьох сто-
літь Російська імперія була найбіль-
шою за територією державою сві-
ту, принаймні в цілісному вигляді, а 
не розкиданою по континентах, як 
та ж Британська імперія, заморські 
володіння котрої вважалися про-
сто колоніями. А тут — цілісна дер-
жава. Навіть коли після Жовтневої 
революції від Росії відокремилися 
Польща і Фінляндія, новітня імперія 
— комуністичний Радянський Союз 
— і далі була найбільшою державою 
світу. 

Експансія в ці три століття поши-
рювалася на всі боки. Традиційно — 
на схід, на уламки колись могутньої 
монгольської, потім татарської імпе-
рії. Тут дісталися аж до Тихого океа-
ну. На південь — це були Крим, Кав-
каз, а також величезні території Се-
редньої Азії. На північ — аж до Льо-
довитого океану. І нарешті успішне 
просування на Захід: загарбання 
спершу Лівобережної України, а 
згодом, після розчленування трьо-
ма імперіями тисячолітньої Поль-
ської держави, — і Правобережжя 
та й частини самої Польщі, а також 
вихід до Балтики.

Промовистим став  сам Великий 
титул московських царів, уже   пер-
ших Романових, який варто навести 
в оригіналі:

«Божиею милостию Царь и Ве-
ликий Князь всея Великия и Малыя 
и Белыя России, Самодержец Мос-
ковский, Киевский, Владимирский, 
Новгородский, Царь Казанский, 
Царь Астраханский, Царь Сибир-
ский, Государь Псковский и Вели-
кий князь Смоленский, Тверский, 
Югорский, Пермский, Вятцкий, Бол-
гарский и иных, Государь и Великий 
князь Новагорода Низовския зем-
ли, Черниговский, Резанский, Рос-
товский, Ярославский, Белоозер-
ский, Удорский, Обдорский, Кондин-
ский и всея Северныя страны, Пове-
литель и Государь Иверские земли, 
Карталинских и Грузинских царей, 
и Кабардинские земли, Черкас-
ских и Горских князей, и иных мно-
гих государств и земель, восточных, 
и западных, и северных отчич, и де-
дич, и наследник, и Государь и Обла-
датель».

Щодо самої династії, то рід Ро-
манових по чоловічій лінії пере-
рвався вже в першій половині 18 
століття. Далі Росією правила ні-
мецька династія, представника-
ми якої, німцями по крові, були на-
ступні імператори. Історики підра-
хували, що в останнього імпера-
тора Миколи ІІ була всього одна 
128-а частина крові Романо-
вих, тобто менше відсотка (!). Уже 
в багатьох поколіннях царі були 
німцями. 

* * *
Михайло Федорович Романов 

(1596 – 1645), перший російський 
цар династії. Обраний на царство 
Земським собором 3 березня 1613 
року. Син боярина Федора Микито-
вича Романова (згодом — патріар-
ха Московського Філарета) і бояри-
ні Ксенії Іванівни, уродженої Шус-
тової. Його батько був двоюрідним 
братом сина Івана Грозного, остан-
нього царя династії Рюриковичів 
Федора, а дід Микита — рідним бра-
том першої дружини Грозного Анас-
тасії Романової. 

Рід Романових — один з найдав-
ніших у московському боярстві, хоча 
на початок 17 століття не був одним 
із могутніх. При Годунові рід зазнав 
репресій: 5 синів Микити Романова 
були пострижені в ченці і заслані до 
Сибіру, де майже всі загинули. 

Батько майбутнього царя ми-
трополит Філарет був 1613 року в 
полоні у поляків. Мати, пострижена 
в черниці під іменем Марфи, пере-
ховувалася із сином від польсько-
литовських загонів в  Іпатіївському 
монастирі в Костромі. 

На Земському соборі, склика-
ному для обрання нового царя, роз-
горілася серйозна боротьба. На 
трон, маючи більш важливі  підста-
ви, претендували кілька родовитих 
бояр. Але в результаті важливу роль 
в обранні Романова зіграли коза-
ки, вільні люди з міст і земств, під-
тримали його й деякі малозначимі 
боярські угруповання, які планува-
ли верховодити новим молодим ца-
рем, котрому не сповнилося ще й 17 
років. 

21 липня в Успенському соборі 
Кремля відбулося вінчання Михай-
ла на царство, що ознаменувало во-
царіння нової династії Романових.

До 1619 року при молодому не-
досвідченому цареві країною фак-
тично правила його матір та її рідня. 
Після визволення того року з поль-
ського полону батька царя, невдо-
взі обраного патріархом, той став 
фактичним правителем держави і 
навіть також мав титул Великого го-

сударя. Державні грамоти підпису-
вали цар і його батько Філарет. 

Основні підсумки 32-річного 
правління нового царя такі. 

Укладення «вічного миру» зі 
Швецією (1617 р.). Незважаючи на 
втрату виходу до Балтійського моря, 
були повернені великі території, ра-
ніше завойовані Швецією. Розмеж-
ування кордонів зберігалося до по-
чатку Північної війни 1700 – 1721 р.

Деулінське перемир'я (1618 р.), 
а потім «вічний мир» із Річчю Поспо-
литою (1634 р.). Польща і Литва збе-
регли за собою Смоленськ і Сівер-
ську землю. 

Встановлення міцної центра-
лізованої влади за допомогою 
призначення воєвод і старост на 
місцях. 

Приєднання до Росії земель по 

Уралу, а також Прибайкалля, Якутії, 
вихід до Тихого океану. 

Уперше цар одружився аж у 28 
років, бо цьому передували числен-
ні інтриги його матері і боярських 
угруповань щодо вибору нареченої. 
Першою дружиною царя стала Ма-
рія Володимирівна Долгорукова із 
древнього роду чернігівських князів 
—  Рюриковичів. Весілля відбулося 
18 вересня 1624 року. Однак за 5 
місяців молода цариця померла. 

Бездітний удівець, цар зно-
ву одружився лише в лютому 1626 
року, на дворянці Євдокії Стрешнє-
вій. У подружжя народилося 10 ді-
тей, правда, чимало з них померли 
зовсім малими, як часто траплялося 
в ті часи. Із трьох синів двоє помер-
ли дітьми, а старший Олексій став 
наступним царем. 

Цар Михайло був дуже богоміль-
ним, не відзначався блискучими та-
лантами, але був доволі освіченим. 
Не мав міцного здоров’я і помер у 
віці 49 років. 

О л е к -
сій Михай-
лович (1629 
– 1676), 
другий цар 
д и н а с т і ї , 
правив у 
1645– 1676 
роках. Син 
М и х а й л а 
Федоровича 

і його другої дружини Євдокії.
Мав м’який, доброзичливий ха-

рактер, за що увійшов в історію під 
іменем Тишайшого. Багато читав, 
навіть пробував сам творити, був 
дуже релігійним. Читав європейську 
пресу. за світоглядом тяжів до  пере-
хрестя староруських і європейських 
традицій, не віддаючи якимось пе-
ревагу. 

На початку 1648 року цар 
одружився з княжною Марією 
Милослав ською із древнього бояр-
ського роду.

Велику роль у царстві відігравав 
патріарх Никон — амбітний, енер-
гійний і фанатичний ієрарх. Йому до-
ручили провести церковну рефор-
му, що стосувалася релігійних об-
рядів і книг. Але, коли патріарх Ни-
кон запропонував цареві поділити 
з ним владу, у відповідь той органі-
зував міжнародний церковний суд 
над владикою. Никона позбави-
ли сану і заслали в монастир. Утім, 
його церковна реформа була під-
тримана. Почалися жорстокі гоніння 
на прихильників старої віри — ста-
рообрядців.

Чи не ключовим у царюванні 
Олексія, особливо стосовно нашої 
української історії, стало приєднан-
ня України до Московії. Слід нагада-
ти, що Подніпров’я — корінні землі 
колишньої могутньої Київської Русі 
— після її занепаду і загарбання 
монголо-татарами  позбулися цього 
ярма на століття з лишком раніше, 
ніж Московія: остання у 1480 році, а 
українські землі ще в другій полови-
ні 14 століття увійшли до складу Ве-
ликого князівства Литовського. Піс-
ля об’єднання Литви і Польщі у двоє-
дину державу Річ Посполиту україн-
ські землі опинилися в її складі. 

Повстання українців 1648 року 
під проводом Богдана Хмельниць-
кого було викликане переплетінням 
державницьких, національних, ре-
лігійних факторів. Успіхи повсталих 
на першому етапі війни, коли Хмель-
ницький ді йшов з військом до влас-
не польських земель і контролю-
вав майже всю Україну, спонукали 
до ідей ширшої автономії України в 
складі Речі Посполитої, можливо-
го існування її як третього суб’єкта 
держави, нарівні з Польщею і Лит-
вою, або й до відновлення Україн-

ської держави. 
Але виснаження кількаріч-

ною війною змусило Хмельниць-
кого шукати протекторату в більш 
сильних сусідніх держав. Гетьман 
вів перемовини про це одночасно 
з чотирма монархами: королем ка-
толицької Польщі, королем протес-
тантської Швеції, султаном мусуль-
манської Туреччини, царем право-
славної Московії. Пануючі в цих 
державах релігійні конфесії згада-
ні не випадково, адже одним із го-
ловних чинників вибору на користь 
Москви був релігійний: Хмельнич-
чина значною мірою йшла під гас-
лом захисту православ’я. Можли-
во, зіграли роль близькість мов, 
історичні спогади, адже Москва 
була заснована київськими кня-
зями. Можливо, саме Москва по-
обіцяла Хмельницькому найліпші 
умови протекторату. Так чи інак-
ше, Хмельницький і його прибічни-
ки ухвалили саме таке фатальне рі-
шення. 

Підкреслимо, що мова йшла 
саме про протекторат, коли сильні-
ша держава не поглинає слабшу, а 
бере над нею опіку і неформальне 
керівництво, при великій автономії 
взятої під опіку держави. Протекто-
рат — цілком природне явище того 
часу. Наприклад, в одної з наймогут-
ніших імперій — Османської — було 
під протекцією багато невеликих 
васальних держав, зокрема Крим-
ське ханство.

Переяславська рада, на якій 
представники гетьманської Украї-
ни ухвалили рішення про протекто-
рат Московії, а також ухвалені не-
вдовзі, весною, Переяславські уго-
ди — одна із затуманених сторінок 
історії. Досі загалу невідомий зміст 
тих угод. Утім, історики єдині в тому, 
що це був таки ж протекторат Мос-
ковії над Україною, яка зберігала 
найширшу автономію, практично 
була незалежна у своєму державно-
му устрої і лише зовнішню політику 
мала узгоджувати з Москвою.

Так чи інакше, ця угода, ця авто-
номія була наступними десятиліття-
ми розтоптана Московією, початок 
чому поклав уже син царя Олексія 
Петро І.

На Земському соборі, склика-
ному в Москві у жовтні 1653 року 
спеціально щодо союзу з Україною 
і взяття її під протекторат, і було 
ухвалене таке рішення. Воно дало-
ся Москві непросто. Адже це фак-
тично означало нову війну з Поль-
щею. А ще був свіжий у пам’яті мос-
ковитів Смутний час, коли поляки 
роками господарювали в країні і 
самій Москві, а їхнього королевича 
Владислава (він на початок Хмель-
ниччини давно вже був королем 
Польщі) навіть проголосили царем 
Московії.

Так чи інакше, Москва була зму-
шена почати нову війну з Польщею 
за контроль над Україною. Війна 
з перемінним успіхом тривала не 
один рік. А коли з півночі на Поль-
щу напала Швеція і навіть захопила 
обидві столиці — Варшаву і Краків, 
Московія, стривожена посиленням 
ще одного свого давнього ворога — 
Швеції, пішла на мир зі знекровле-
ною Польщею. 

Андрусівський мир від 13 січня 
1667 року повернув Московії Смо-
ленськ, Сіверську землю. Але го-
ловне — змова двох монархій фак-
тично розчленувала Україну: Ліво-
бережжя зосталося під протекто-
ратом Москви, Правобережжя з 
Києвом і далі залишалося у скла-
ді Речі Посполитої. Це було зовсім 
не те, про що мріяв Богдан Хмель-
ницький. Проте могутній гетьман 
уже 10 років як помер — 1657 
року, всього через три роки піс-
ля Переяслава. За деякими версі-
ями, не своєю смертю, а скоріше 
внаслідок того, що доволі швидко 
зрозумів згубність союзу з Моско-
вією. 

У період царювання Олексія 
Московії довелося пережити ще й 
війну з Туреччиною за володіння 
українськими землями, коли геть-
ман Дорошенко, що об’єднав Пра-
вобережжя і Лівобережжя, спробу-
вав віддати Україну під протекторат 
Османської імперії. 

У внутрішній політиці за Олек-
сія відбулося остаточне закріпачен-
ня селянства, тривали конфлікти із 
козацтвом. І це попри те, що саме 
простий народ значною мірою звів 
Романових на престол. Народні бун-
ти переросли у затяжну і кровопро-
литну війну повстанців під проводом 
козацького отамана Степана Разі-
на. Однак це не завадило подальшій 
колонізації Сибіру. 

З першою дружиною Марією 
Милославською цар Олексій про-
жив 19 років, вони мали 13 дітей. З 
них деякі померли малятами. А два 
сини — Федір та Іван — у подальшо-
му стали царями. 

За два роки після смерті дружи-
ни цар Олексій одружився вдруге — 
на боярині Наталії Кирилівні Нариш-
киній. Від цього шлюбу було троє ді-
тей, в тому числі майбутній цар та ім-
ператор Петро І.

Ще у вересні 1674 року цар ого-
лосив спадкоємцем престолу стар-
шого сина Федора. А 30 січня 1676 
року Олексій Романов  помер від 
серцевого нападу у віці 47 років. 

Після правління двох монархів, 
кожен з яких царював більш як по 
три десятиліття, в державі почина-
лися нові непевні часи. 

Петро АНТОНЕНКО
Поч. у №№ 39 – 49.

Далі буде. 
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Календар всесвітньої історії

Церковний православний календар
БЕРЕЗЕНЬ
6 — прп. Тимофія. Свт. Євстафія.
7 — мчч. Маврикія і 70-ти воїнів.
8 — сщмч. Полікарпа, єп. Смирнського.
9 — торжество православ’я. 1-е і 2-е набуття глави Іоан-
на Предтечі.
10 — свт. Тарасія. Прп. Полікарпа.
11 — свт. Порфирія.
12 — прп. Прокопія Декаполита.
13 — прп. Василія, ісп. Блж. Миколи.
14 — прмч. Євдокії. Мчч. Нестора й Тривимія.

15 — представлення свт. Арсенія, єп. Тверського. День 
ікони чудотворної — Божа Матір Державна. Вселенська 
батьківська субота 2-го тижня Великого посту, день осо-
бливого поминання мертвих.
16 — неділя 2-а Великого посту, свт. Григорія Палами, ар-
хієп. Солунського. Мчч. Євтропія, Клеоніка і Василіска.
17 — Великий піст. Прп. Герасима.
18 — мч. Конона Ісаврійського.
19 — мчч. 42-х у Аммореї.
20 — сщмчч.: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія, 
Євферія.

6 березня 
1926 — на-

родився Анджей 
Вайда, польський 
кінорежисер. 

1928 — на-
родився Габріель 
Гарсія Маркес, ко-
лумбійський пись-
менник, лауреат 
Нобелівської пре-
мії 1982 р.

1939 — у Ки-
єві відкрито пам’ятник Тарасу Шев-
ченку (навпроти університету) ро-
боти скульптора 
Матвія Манізера. 

1951 — у м. 
Мужен (Фран-
ція) на еміграції 
помер Володи-
мир Винниченко, 
письменник, ко-
лишній глава уря-
ду УНР.

7 березня 
1573 — Іван Федорович (Федо-

ров) заснував у Львові першу в Укра-
їні друкарню, про яку відомо істори-
кам.

1876 — американський винахід-
ник Александр Белл отримав патент 
на телефон. 

8 березня 
1946 — псевдособор УГКЦ у 

Львові під тиском комуністичного ре-
жиму скасував Берестейську унію 
1596 р. і приєднався до РПЦ. Поча-
ток знищення Української греко-ка-
толицької церкви. 

9 березня 
1814 — народився Тарас Шев-

ченко.
1918 — більшовики перенесли 

столицю Росії з Петрограда в Мо-
скву.

1918 — у Мінську виконком Все-
білоруського з’їзду проголосив ство-
рення незалежної Білоруської На-
родної Республіки.

1953 — у Москві відбувся похо-
рон Сталіна, під час якого сотні лю-
дей були роздушені в натовпі. 

10 березня 
1865 — у Перемишлі під час 

першого на Західній Україні шев-
ченківського концерту відбуло-
ся перше публічне виконання піс-
ні «Ще не вмерла Україна»  Михай-
ла Вербицького 
на слова Пав-
ла Чубинського, 
що згодом стала 
націона льним 
гімном.

1940 — у 
Москві помер 
Михайло Булга-
ков, визначний 
російський пись-
менник, уродже-
нець Києва.

11 березня 
1702 — вийшла у світ англійська 

газета «Дейлі курант», перша щоден-
на газета у світі. 

1931 — у СРСР заборонили про-
даж і ввезення Біблії. 

1985 — Генеральним Секрета-
рем ЦК КПРС обраний Михайло Гор-
бачов. 

12 березня 
1894 — у місті Віксбург (штат 

Міссісіпі) надійшли в продаж перші 
пляшки з «Кока-колою».

1917 — Лютнева буржуазно-
демократична революція в Ро-
сії (27 лютого за старим стилем): 
уранці почалося збройне повстан-
ня солдатів Петроградського гар-
нізону. Солдати ухвалили рішення 
не стріляти в демонстрантів і при-
єднатися до робітників, які напе-
редодні вийшли на маніфестації 
та влаштували загальний страйк. 
Державна Дума створила Тимчасо-
вий комітет під головуванням Ро-
дзянка. У ніч на 13 березня (28 лю-
того за старим стилем) Тимчасовий 
комітет оголосив, що бере владу у 
свої руки.

1923 — американський радіоін-
женер Лі Де Форест демонструє «фо-
нофільм» — перше звукове кіно. 

1970 — у Києві здано в експлуа-
тацію палац «Україна».

 1999 — Чехія, Польща та Угор-
щина стали членами НАТО. 

13 березня 
1961 — більше 1500 мешкан-

ців Куренівки в Києві загинули після 
прориву дамби й затоплення району 
потужним селевим потоком із відхо-
дів виробництва Петровських цегля-
них заводів.

14 березня 
1891 — народився Амвросій Буч-

ма, український радянський актор 
театру і кіно, режисер і педагог.

15 березня 
44 до н. е. — під час засідання 

сенату вбили римського імператора 
Гая Юлія Цезаря.

1867 — Австрійська імперія пе-
ретворилася на дуалістичну монар-
хію Австро-Угорщину.

1892 — у США винахідник Джесс 
Рено запатентував ескалатор. 

16 березня 
1664 — 

поляки роз-
стріляли укра-
їнського геть-
мана Івана Ви-
говського.

1936 — 
із конвеєра 
Горьковсько-
го автоза-
воду зійшла 
перша ра-
дянська лег-
кова автома-
шина — лі-
музин марки 
«М-1».

1960 — 
у Нью-Йорку представлено перший 
автомобіль на сонячних батареях.

17 березня 
1874 — народився Августин Во-

лошин, український громадський і 
політичний діяч, священик, прези-
дент Карпатської України (1939), пе-
ред тим — прем’єр-міністр (із 1938 

р.). Помер у Лефортівській в’язниці в 
Москві 1945 р. 

1917 — у Києві з ініціативи То-
вариства українських поступов-
ців за участю українських політич-
них партій, військовиків, робітни-
ків, духовенства, кооператорів, 
студентства, громадських і куль-
турних організацій оголошено про 
утворення Української Централь-
ної Ради. Головою УЦР заочно об-
рано Михайла Грушевського. Зго-
дом УЦР стане парламентом неза-
лежної України.

1937 — у СРСР ухвалили закон, 
що позбавив селян свободи пересу-
вання. 

18 березня 
1596 — король Сигизмунд III пе-

реніс столицю Польщі з Кракова до 
Варшави. 

1662 — у Парижі почала діяти 
перша у світі служба громадського 
транспорту — восьмимісна карета 
на кінській тязі, або ж омнібус («для 
всіх»).

1921 — більшовицькі війська під 
командуванням Тухачевського взяли 
штурмом повсталий Кронштадт, при-
душивши виступ незадоволених ра-
дянською владою та політикою «во-
єнного комунізму». Тисячі людей роз-
стріляли. 

19 березня 
1864 — народився Василь Лип-

ківський, український церковний 
діяч, перший митрополит Київський 
і всієї України відродженої 1921 р. 
УАПЦ. Страчений у 1937 р. за при-
судом трійки 
НКВС.

1895 — на-
родився Максим 
Рильський, укра-
їнський поет.

1904 — на-
родився Марко 
Вороний, україн-
ський поет і пе-
рекладач. Онук 
Миколи Вер-
бицького, авто-
ра гімну «Ще не 
вмерла Україна». 
Репресований і 
розстріляний на 
Соловках. 

1930 — на-
родилася Ліна 
Костенко, укра-
їнська поетеса.

Календар 
Чернігівщини

13 березня 1900 р. у м. Чер-
нігові народився Василь Сердюк, 
сотник Армії УНР. 

18 березня 1894 р. у с. Вере-
соч Ніжинського повіту народив-
ся Василь Мурашко, льотчик, ко-
мандир Київського авіаційного 
загону повітряного флоту УНР. 

20 березня 1874 р. у м. Нов-
городі-Сіверському народився 
Яків Величковський, старшина Ді-
євої Армії УНР. 

Підготував 
Олександр ЯСЕНЧУК

Надати доступ до документів 
про злочини радянського режиму 

Надати повний доступ до документів радянських репресивних 
органів про масові порушення прав людини закликають народних 
депутатів України історики та архівісти. У Верховній Раді Украї-
ни презентували «Концепцію забезпечення відкритого доступу до 
документів з архівів комуністичних спецслужб».

Концепція передбачає надання доступу до документів комуністичних 
спецслужб з даними про політичні репресії, порушення прав людини, а також 
накази, внутрішня документація, кримінальні, оперативно-розшукові, аген-
турні справи тощо, документи українського визвольного руху.

Попри те, що грифи «Секретно» і «Совершенно секретно» з радянських до-
кументів в Україні вже знято, доступу до архівів дослідники не мають. Осно-
вна юридична проблема — конфіденційна інформація, під прикриттям якої 
майже не видають документів, де є будь-яка персональна інформація.

«Жертви, тобто ті, хто постраждали від радянських спецслужб, зазвичай 
хочуть говорити про це і розкривати документи. Натомість проти цього — ті, 
хто був причетний до скоєння злочинів: агенти, які здавали людей, працівники 
спецслужб, які здійснювали вироки, — розповідає редакторка Концепції, пер-
ший заступник голови Українського інституту національної пам’яті Аліна Шпак. 
— З одного боку, є право людини на приватність, з іншого — право суспільства 
знати правду про те, що відбувалося. Зважаючи, що ця інформація стосується 
масових порушень прав людини, зловживання владою і т.д., право суспільства 
знати правду має переважати право на приватність окремих осіб».

Як розповів в.о. директора Центру досліджень визвольного руху Андрій 
Когут, основним стратегічним кроком має стати ухвалення спеціального за-
кону про порядок доступу до документів радянських спецслужб та інформації, 
що в них міститься. 

Проект закону, який готується на основі Концепції, передбачає створен-
ня Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті.

«Значна організаційна перешкода для дослідників нині — те, що історичні 
документи розкидані по архівах різних силових відомств: Міністерства вну-
трішніх справ, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки та дер-
жавних обласних архівах. Тому ми пропонуємо, за прикладом Польщі, ство-
рити єдиний Галузевий державний архів Українського інституту національ-
ної пам’яті, де системно опрацьовуватимуть усі документи. Врешті, у функціях 
СБУ, МВС та СЗР (Служба зовнішньої розвідки) немає історичних досліджень», 
— розповів Андрій Когут.

Фахівці закликають 
перевдягнути армію

Проекти реформування системи знаків розрізнення і форми одягу укра-
їнських силовиків уже готові для представлення. У них враховані національ-
ні традиції та передовий досвід армій держав НАТО — говорять в Україн-
ському інституті національної пам’яті.

Про те, якою має бути уніформа українського війська, йшлося в  Києві 
під час круглого столу «Український однострій та знаки розрізнення: націо-
нальні традиції і сучасність», який відбувся з ініціативи Українського інсти-
туту національної пам’яті.

«Війна на Сході України — це не просто боротьба за території. Це війна 
за те, якими ми будемо. Тому потрібно не лише забезпечувати нашу армію, 
щоб вона мала чим воювати, а й треба, щоб вона була носієм певних цін-
ностей, розуміла, за що вона воює, — зазначив голова Українського інсти-
туту національної пам’яті Володимир В’ятрович. — Елементом відстоювання 
української ідентичності є те, який вигляд має наша армія, як називаються 
структури, які звання, які нагороди є в цій армії».

Кандидат історичних наук, член Українського геральдичного товари-
ства Микола Чмир наочно продемонстрував, що форма кокарди військови-
ків Збройних сил України повторює російську і відрізняється лише наявніс-
тю тризуба, а знаки розрізнення офіцерських звань по суті ідентичні росій-
ським. «Русский мир» насправді — цілком матеріальне явище. Поки існує по-
дібність знаків розрізнення українських військовиків до російських, Україна 
залишатиметься частиною цього «миру», — наголосив Микола Чмир.

На круглому столі громадськості презентували напрацювання україн-
ських геральдистів та уніформологів, які пропонують втілити в рамках ре-
форми Збройних сил і Міністерства внутрішніх справ України.

Український інститут національної пам’яті

Мустафа Найєм Мустафа Найєм 
«По обидва боки колючого дроту»«По обидва боки колючого дроту»
Розмова журналіста Мустафи Найєма з Юрієм 

Луценком відбувалася протягом липня 2013 року, 
майже відразу після виходу політика з ув’язнення. 
Два феєричні шукачі справедливості — Юрій Луцен-
ко і Мустафа Найєм — поговорили про зустрічі тет-
а-тет з Януковичем, Юлією Тимошенко, Ющенком, 
про школу виживання з тюремними авторитетами і 
кінченими ментами. Юрій Луценко — не лише чудо-
вий оратор, він ще й блискучий оповідач. Його чіпка 
пам’ять утримує найдрібніші деталі розмов і спостережень. Тут є все — від 
грубуватих жартів до найніжніших одкровень.

Антін Мухарський Антін Мухарський 
«Майдан. (R)еволюція духу: «Майдан. (R)еволюція духу: 
мистецько-культурологічний проект»мистецько-культурологічний проект»
Книга (також паралельно видано і великий повно-

кольоровий альманах) — це калейдоскоп, в якому зі-
брані відверті й критичні погляди на Українську рево-
люцію 2013 – 2014 рр., емоції без купюр і деталі, що 
залишились за кадром медіа. Це все є частиною масш-
табного мистецько-культурологічного проекту, до яко-
го також входить однойменний документальний фільм, присвячений подви-
гам рядових бійців, волонтерів, медиків і громадських активістів Майдану.

Публічні інтелектуали, громадські діячі, філософи, історики, письмен-
ники, художники, герої й очевидці революційних днів української історії в 
щоденниках, есе й ексклюзивних інтерв’ю розповіли про темний і світлий 
бік Майдану, версії причин і наслідків, «білих плям» і таємничих збігів у по-
діях листопада 2013 – лютого 2014 року. А на завершення — революційні 
вірші Сергія Жадана, Дмитра Бикова та інших відомих поетів.

Що читають в «Інтермеццо»
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Цікаве про письменників
Ганс Христиан Андерсен
(1805 – 1875)

Злиденний предмет
Ганс Христиан Андерсен був відо-

мий тим, що ніколи не дбав про свій 
одяг. Його старий потертий плащ добре 
знав увесь Копенгаген. Одного разу 
якийсь чоловік зачепив Андерсена на 
вулиці і в’їдливо запитав:

— Оцей злиденний предмет на ва-
шій голові називається капелюхом?

Андерсен спокійно відповів:
— А оцей злиденний предмет під 

вашим капелюхом називається голо-
вою?

Микола Гоголь 
(1809 – 1852)

Артист-юнак
Коли в Ніжинському ліцеї було 

створено драматичний гурток, Гоголь 
став його першим учасником. Він шу-
кав п’єси для постановки, малював де-
корації, шив костюми, навіть писав із 
товаришами п’єси. Прекрасно викону-
вав роль Простакової в комедії Фонві-
зіна «Недоросток». Жодній актрисі не 
вдавалося тоді грати цю роль так, як 
грав її шістнадцятирічний Гоголь.

В гостях у Щепкіна
1832 року Гоголь уперше приїхав 

до Москви. Почув, що славетний ар-
тист Щепкін — теж українець. Пішов 
до нього. У Щепкіна саме сиділи гості. 
Двері розчинили, щоб зручно було но-
сити страви. Раптом усі побачили не-
знайомого. Гоголь неквапливо роздяг-
ся, став на порозі, оглянув усіх і прока-
зав:

«Ходить гарбуз по городу,
Питається свого роду:
«Ой чи живі, чи здорові
Всі родичі гарбузові?»

Микола Некрасов 
(1821 – 1878)

Допомога в біді
Сучасники розповідають, що до 

Миколи Некрасова зверталося бага-
то різних людей із проханням позичи-
ти гроші. Він майже нікому з бідних не 
відмовляв і не нагадував, щоб повер-
нули борг.

Якось прийшов до нього співробіт-
ник «Современника» і попросив пози-
чити сто карбованців. Некрасов від-
повів: «На це не можу погодитися. Ви 
кажете, жінка захворіла, дитина по-
требує уваги, дров на зиму нема і ще 
багато чого треба. Хіба ж тих ста кар-
бованців вистачить? Нате ось двісті. 
Це буде саме те».

Жюль Верн
(1828 – 1905)

Подорожі письменника
Дехто твердить, що Жюль Верн усе 

життя провів за письмовим столом. Це 
не так. Він побував у Норвегії, Ірландії, 
Шотландії, США. Письменник любив 
виходити в море на яхті з двома матро-
сами, а згодом придбав маленький па-
роплав, на якому плавав у Середзем-
ному морі.

Іван Нечуй-Левицький
(1838 – 1918)

Шлях до письменства
Іван Семенович Нечуй-Левицький 

часто згадував, за яких умов він вирі-
шив стати українським письменником. 
Професори Київської духовної акаде-
мії, де він учився, не визнавали україн-
ської мови й літератури. Один з них на-
віть висловився на лекції: «В інтересах 
держави добре було б спалити укра-
їнську літературу». Це й підштовхнуло 
Івана Семеновича взятися за перо. 
Писав таємно від своїх товаришів-сту-
дентів, з якими жив в одній квартирі. 
Навіть батькам не признавався, що 
став літератором.

Життєвість образів
Після виходу в світ оповідань «Не 

можна бабі Парасці вдержатися на 
селі» та «Благословіть бабі Палажці 
скоропостижно вмерти» до письмен-
ника приходила одна баба зі Стебле-
ва позиватися. «Нащо, паничу, ви мене 
в книжці описали? Тепер мені проходу 
на вулиці не дають».

Блаславёны, хто мае на свеце 
дом, у якім прамовіў першае сло-
ва, навучыўся хадзіць пад стол, а 
потым датупаў да ганка, бразнуўся 
з яго і, румзаючы ад страху ды 
болю, папоўз на збітых каленках 
да весніцаў.

Тое месца, дзе стаяў нека-
лі наш скарбовы драўляны по-
лацкі дом, ужо даўно занятае 
прысадзістым бетонавым кубікам 
Палаца культуры завода шклова-
лакна. Часам я заходжу ў ненаві-
сную мне спаруду, блукаю па яе 
пустых калідорах і спрабую ўявіць, 
дзе што месцілася ў тыя гады, калі 
паляцеў у космас Юры Гагарын і 
нашую вуліцу назвалі ягоным імем.

Сам дом быў, здаецца, там, дзе 
сёння шатня, «шпакоўня», — акурат 
на месцы цяперашняй прыбіральні, 
а пад падлогаю глядзельнае залі, 
магчыма, ацалела жменька попе-
лу з таго раскладзенага пад маёй 
улюбёнай папяроўкаю вогнішча, 
дзе мы некалі спалілі, папярэдне 
выкалаўшы яму вочы, партрэт Іо-
сіфа Вісарыёнавіча Сталіна. Тады 
мне было дзевяць гадоў, а Вову 
Цымерману, што разам з намі 
браў удзел у карнай акцыі, — на 
паўтара меней, але гэты рослы 
мурлаты хлопчык з падобнымі да 
двух мячыкаў ружовымі шчокамі 
мог лёгка адужаць любога з нас.

Статыстыка сведчыць, 
што ў 1885 годзе з кожнае со-
тні палачанаў габрэямі было 
шэсцьдзесят шэсць, а на пачатку XX 
стагоддзя — роўна палова. У гады 
майго дзяцінства агульныя лічбы, 
відавочна, змяніліся, але нашага 
раёна гэта ніяк не датычыла. Вакол 
нас жылі Шэфы і Гофеншэферы, 
Ліўшыцы і Эпштэйны, Рафайловічы, 
Сраліовічы і Герцыковічы, трохі да-
лей — Берманты, Бернштэйны, 
Кацы, Кацманы і Кацнельсоны. 
Дзякуючы сваім пазнейшым 
гістарычным росшукам я заўважыў, 
што некаторыя прадстаўнікі гэтых 
слаўных фамілій упарта захоўвалі 
вернасць прафесіям продкаў. 
Абодва дарослыя Сраліовічы, 
напрыклад, працавалі ў гарад-
ской друкарні — праўда, не гаспа-
дарамі, як іхні дзед, а ўсяго толькі 
метранпажамі з вечна чорнымі ад 
волава і фарбы пальцамі. Бермант 
і Бернштэйн, гэтаксама як іх сва-
які перад «вялікім кастрычнікам», 
жывіліся з фатаграфіі.

Чым займаліся сто гадоў таму 
Герцыковічы, я не даведаўся, ад-
нак сын старога Залмана Ай-
зік, што працаваў завучам нашае 
школы, меў бясспрэчныя заслугі 
ў змаганні з шыкоўнай фрызурай 
будучага беларускага літарата-
ра Вінцэся Мудрова, а пляменнік 
Айзіка Залманавіча Аркаша Кац-
ман кіраваў пазней папулярнай 
секцыяй аэробікі. Пасля агульных 
заняткаў ён зазвычай пакідаў у за-
цішнай спартовай залі адну са сваіх 
выхаванак, каб яшчэ з паўгадзіны 
пазаймацца індывідуальна, а 
потым прыходзіў я, мы рэзаліся 
ў пінг-понг, і я прапаноўваў Ар-
кашу трохі адрэдагаваць назву 
секцыі, дадаўшы перад «б» літа-
ру «е». Гуляючы са мной развіталь-
ную партыю напярэдадні ад’езду 
ў Лос-Анджэлес, Аркаша Кацман 
прамовіў сакраментальную фразу: 
«Не пойму я никак, Володя, поче-
му ты вырос среди евреев, а никак 

приличную квартиру не получишь».
Але гэта прычынілася праз 

шмат гадоў пасля дзяцінства, а 
ў той малечы час, жывучы сярод 
суседзяў, якіх спрэс звалі Хаімамі, 
Абрамамі, Ізраілямі ды Мойшамі, 
я ад душы здзіўляўся, што ў майго 
таты такое нетутэйшае імя — Аляк-
сей.

Дом маіх бацькоў на вуліцы пер-
шага касманаўта атачалі будынкі 
розных установаў, дзе пасля шас-
ці заставаліся толькі вартаўнікі 
і вахцёры, а таму ўвечары ў нас 
было пустэльна і ціха. Затое за 
нашым гародам пачыналіся ажно 
тры густа населеныя вуліцы з 
парадкавымі нумарамі пад агуль-
наю назваю Рабочая. Каб там жылі 
калі-небудзь нейкія рабочыя, я не 
памятаю. Там жылі габрэі, і гэтыя 
вуліцы, прынамсі, старэйшая част-
ка іхняга жыхарства, гаварылі на 
ідыш.

У цёплыя летнія адвячоркі 
гаспадары выходзілі з драўляных 
дамовак, уладкоўваліся на лавач-
ках каля гародчыкаў, у якіх раслі 
бэз, «разбітае сэрца» і жоўтыя вяр-
гіні, і паважна гаманілі на не зра-
зумелай мне мове. На ўтравелых 
вуліцах, дзе машыны з’яўляліся 
толькі калі хтосьці паміраў, хадзілі 
козы і куры, бегалі непародзістыя 
каты і сабакі рознае масці, і мы з 
габрэйскімі дзецьмі гулялі ў «піка-
ра» і «калім-бам-ба».

Тоўстая, як капешка, цётка 
Роза Саламонаўна любіла пачас-
таваць нас агрэстам або маліна-
мі. На свята з яе пульхных пальцаў 
можна было атрымаць кавалак 
габрэйскага мядовага перніка пад 
экзатычнаю назваю «тэйгэлэх». 
Цётка Роза працавала касіркаю на 
атракцыёнах у парку каля Дзвіны 
і сваім людзям адказвала па-
свойму: «Драйсік копікес білет». З 
мяне грошай яна ніколі не брала. Па 
часе я зразумеў, здаецца, прычыну 
такое дабрачыннасці: мой тата быў 
пракурорам, а яе сын Фіма цягнуў 
тэрмін за тое, што зарэзаў жонку. 
Гэтае злачынства ўяўлялася мне 
бясконца загадкавым, бо якраз 
будучы забойца даў мне пачытаць 
«Маленькага прынца» і яшчэ бага-
та цікавых кніжак.

Тэрмін Фіма атрымаў невялікі, 
бо ўчыніў смертазабойства, як ка-
залі дарослыя, «на почве ревнос-
ти». Мая дзіцячая спроба дазнац-
ца, што гэта за «почва», скончылася 
нічым. «Ну і што з таго, што заспеў 
жонку з іншым?» — разважаў я над 
пачутым тлумачэннем, інтуітыўна 
падазраючы, што з гэтае прычыны 
можна перарэзаць занадта шмат 
жонак. І потым было зусім незра-
зумела, навошта — калі заспеў яе 
з іншым — рэзаць менавіта жонку, 
а не таго іншага.

Ведама ж, нашы суседзі-габрэі 
не толькі прадавалі квіткі ў пар-
ку культуры і адпачынку ды рэзалі 

жонак. Царскі генерал Міхаіл Без-
Карніловіч, што выдаў у 1855 годзе 
кніжку «Исторические сведения о 
примечательнейших местах в Бе-
лоруссии», пісаў аб полацкіх і на-
огул прыдзвінскіх габрэях наступ-
нае: «Предприимчивы, любопытны, 
проницательны. Заранее рассчи-
тают барыши, какие может доста-
вить предпринимаемая операция; 
исчислят расходы, и тогда толь-
ко возьмутся за дело. Избегают 
утомительных работ: между ними 
найдёте много портных, сапожни-
ков, шапошников, стекольщиков, 
лудильщиков, жестянщиков, резчи-
ков печатей, золотых и серебряных 
дел мастеров; редко встретите куз-
неца, плотника, пильщика. В вере 
тверды, единодушны, любят помо-
гать своим, в особенности когда 
пострадают от пожара».

Усё праўда.
Муж цёткі Розы Ізраіль Майсе-

евіч таксама пазбягаў пыльных ды 
«утомительных» работ і зарабляў 
на хлеб начным вартаваннем 
паркавых атракцыёнаў. Хоць імя 
гэтага мужнага чалавека ў памя-
ці палачанаў ужо сцёрлася, ягоны 
подзвіг назаўсёды ўвайшоў у га-
радскія аналы. Калі ў парку паста-
вілі атракцыён «Пятля Несцерава», 
двое міліцыянтаў з дзяжурнага па-
труля раскатурхалі Ізраіля ў ягонай 
вартоўні і загадалі пракаціць. Муж 
цёткі Розы паслухмяна націснуў 
кнопку і пайшоў дасыпаць. 
Міліцыянты «пятлялі» ў скляпаным 
з бляхі самалёце давідна. Зня-
лі іх непрытомных і ледзь жывых. 
На шчасце, адзін з «лётчыкаў» 
перад тым як знепрытомнець, 
здолеў выцягнуць пісталет і раз-
радзіць абойму ў бок вартоўні, 
чым і парушыў бесклапотны 
сон пільнага Ізраіля Майсее-
віча. (Перад ад’ездам у Ізраіль 
муж Розы Саламонаўны, праўда, 
прызнаваўся, што не заснуў у тую 
ноч ні на волас.)

І наконт пажару праўда. Калі 
ў Герцыковічаў згарэла палова 
дому, ім папрыносілі з усіх Рабочых 
вуліцаў столькі рэчаў, што стары 
Залман быў проста шчаслівы і 
хваліўся, быццам у адбудаванай 
дамоўцы цешыцца са сваёй Сімай 
не на двух, як да пажару, а ажно на 
чатырох ложках.

Яшчэ адна Сіма менавіта Сі-
мачка Музыкант, дачка інспектара 
гарана, жыла побач з намі ў завул-
ку з глыбокай лужынай, у якую гля-
дзеліся цераз плот падвязаныя сі-
німі стужкамі мальвы. Смуглявая, 
з глыбокім малінавым румянкам 
і зялёнымі міндалевымі вачыма, 
Сіма надоўга заняла месца ў маіх 
эратычных фантазіях і самотных 
забавах. І дагэтуль, перачытваючы 
«Найвышэйшую песню Саламона-
ву», я бачу кранутыя лёгкім зага-
рам Сіміны ножкі наконт палевыя з 
блакітнымі жылкамі.

Так, варта было выйсці з дому, 
прабегчы сотню крокаў, і ты як 
быццам трапляў у іншую краіну — з 
яе моваю, з яе абліччамі і імёнамі, 
нязвыклымі звычаямі і стравамі.

Неадменнаю часткаю гэтай 
краіны, над якой дзьмулі далёкія 
гарачыя вятры, быў дзядзька 
Грыша Цымерман, што сядзеў на 
лавачцы каля дагледжанага, па-
фарбаванага ў тэракотавы ко-
лер дамка і задуменна глядзеў 
выцвілымі лавандавымі вачыма 
на стогадовую таполю.

Удзень бацька Вовы 
Цымермана працаваў шаўцом 
у будцы каля першай у Полац-
ку крамы самаабслугоўвання. 
Увечары, перш чым выйсці са 
свайго прапахлага скураю і клеем 
закутка, каб паглядзець на тапо-
лю, ён таксама працаваў шаўцом. 
Асабліва захапляла мяне тое, як 
па-цыркавому спрытна дзядзька 
Грыша выплёўваў з рота малень-
кія цвічкі і адным снайперскім уда-
рам заганяў іх у належнае месца. 
На вайне ён служыў у артылерыі, 
атрымаў кантузію, і кожны год, 
на схіле лета, яго апаноўвала 
замарачэнне. Ён рабіўся гаваркі, 
апавядаў, як выпіваў з маршалам 
Жукавым і бачыўся на перадавой 
з самім Сталіным, а разышоўшыся, 
пачынаў выгукваць артылерыйскія 
каманды. Тады дзядзьку забіралі 
на месяц за Дзвіну, дзе ў колішніх 
мурах братоў-бернардзінаў мес-
цілася вар’ятня. Хворых лекавалі 
там не толькі медыкаментамі, але 
і псіхатэрапіяй. Напрыклад, калі 
медыкам спатрэбілася цэгла, ба-
бінец кляштарнага сабора раза-
бралі, а косткі з пахаванняў пад 
ім раскідалі проста пад нагамі ў 
пацыентаў.

Пасля лекаў дзядзька Грыша 
да наступнага жніўня губляў усю 
ваяўнічасць, рабіўся ціхмяны 
ды лагодны і штовечар займаў 
звычную пазіцыю насупраць та-
полі. Ягоныя адносіны з гэтым 
дрэвам прыводзяць мне на памяць 
пачуцці, што звязвалі палкоўніка 
Аўрэліяна Буэндыя з каштанам, 
уткнуўшыся ў які лбом герой Мар-
кеса назаўсёды развітаўся з 
нашым светам.

Калі ў гады «развіто-
га сацыялізму» дамы, лавачкі і 
гародчыкі на Рабочых вуліцах 
пазносілі, а таполю спляжылі і, 
прычапіўшы тросам да бульдозера, 
кудысьці адвалаклі, Цымерманы 
атрымалі кватэру ў дзевяціпавяр-
ховіку побач з іхнім былым падвор-
кам. Дзядзька Грыша штовечар 
уладкоўваўся каля вакна на пятым 
паверсе і да цёмнага глядзеў у той 
бок, дзе некалі шамацела лісто-
таю ягоная таполя. Думаю, у тыя 
хвіліны ён па-ранейшаму сядзеў 
на выслізганай азадкамі лавачцы 
пры цёплай тэракотавай сця-
не. У новай кватэры ніхто ўжо не 
пачуў ад яго ні ўспамінаў пра Жу-
кава, ні артылерыйскіх камандаў. 
Не дачакаўшыся жніўня, дзядзька 
Грыша аднойчы адчыніў вакно.

Але я забягаю наперад. Да 
вакна, праз якое Воваў баць-
ка задуменна ступіў у любы яму 
зруйнаваны свет, яшчэ заставала-
ся палова дзяцінства.
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ва в оригіналі, білоруською мовою. Споді-
ваємося, читачі нашої газети зрозуміють 
братню слов’янську мову і належно оцінять 
соковитий стиль письменника.

Уладзімір Арлоў

Вова 
Цымерман
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Несподівані 
думки
 Життя багатше від 

будь-яких фантазій, якщо 
його постійно вигадувати. 
(Михайло Герштейн).

 Життя починаєть-
ся сьогодні. (Михайло Герш-
тейн).

 Важко бути самим 
собою, не знаючи себе. 
(Олександр Примак). 

 Улюблений інстру-
мент людства — граблі. 
(Олександр Примак).

Було колись...
Оноре де Бальзак 
(1799 –1850)
Ціна початківцю
Коли Бальзак був ще 

письменником-початків-
цем, він із рукописом сво-
єї повісті ходив від одного 
видавця до іншого. Наре-
шті один із них, прочитав-
ши повість, вирішив видати 
книжку і заплатити авторо-
ві три тисячі франків. Проте, 
дізнавшись, що юнак живе 
в бідному районі, він поду-
мав, що досить і двох тисяч 
франків.

Коли вони прибули на 
місце і видавець довідався, 
що автор мешкає на шос-
тому поверсі, вирішив дати 
йому тисячу франків. Підня-
лись нагору і зайшли до зли-
денної кімнатки. Тут уже ви-
давець без вагання сказав: 
«Пропоную вам триста фран-
ків за рукопис». Автор «Люд-
ської комедії» погодився.

Даремні пошуки
Якось уночі до будин-

ку Бальзака заліз злодій. Пі-
дійшов до столу і заходився 
відмикати шухляду. Знена-
цька пролунав голосний сміх. 
Злодій побачив письменни-
ка. Незважаючи на переляк, 
спитав:

— Чого ви регочете?
— А того, що ти серед 

ночі, в темряві, шукаєш те, 
чого я і вдень знайти не можу.

Олександр 
Дюма-батько
(1803 – 1870)
Родовід
Пихатий аристократ 

якось запитав у Дюма:
— А ким був ваш бать-

ко?
На це письменник від-

повів:
— Мій батько був крео-

лом, дід — негром, а прадід 
— мавпою. Як бачите, мій 
рід бере свій початок там, 
де ваш припинив свій роз-
виток.

Куточок 
гумору

— Як у вас із апетитом? 
— Погано: то є, то нема. 

Нема, коли добряче наїмся... 
* * *

— Що таке «медовий мі-
сяць»? 

— Це коли нарешті зро-
зумієш, як ти влип... 

* * *
Чоловік скаржиться лі-

кареві: 
— Дружина дорікає 

мені, що вночі хроплю. 
— І чого б ви хотіли по-

збутися — хропіння чи дру-
жини?
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У світі цікавого

Літературно-мистецька панорама

Жартома і всерйоз: психологи підмітили…
Чим відрізняється жінка від чоловіка?

 Позіхаючи, жінка прикриває рот долонею, а не кулаком.

 Замахуючись, аби щось кинути, жінка відводить руку не 
вбік, а назад. 

 Обертаючись на поклик, жінка зазвичай повертає тіль-
ки голову. Чоловік розвертає і корпус, оскільки в нього менш 
гнучка шия.

 На пропозицію показати руки чоловіки чесно простя-
гують відкриті долоні. Жінки простягують руки долонями вниз. 
Може, щоб продемонструвати красивний манікюр чи персні з 
коштовними каменями? 

 Жінки не люблять, коли у них вільні руки. Тому вони за-
вжди носять із собою сумочку або ще щось.

 Підніматися або спускатися з гори жінки стараються бо-
ком. Чоловіки просто ширше розставляють ноги.

 По розпеченій гальці або піску жінка йде навшпиньки. 
Чоловік наступає тільки на п’яти.

 Сідаючи, жінки стискають коліна або просто тримають 
їх паралельно. 

 Вуха жінки затикають пальцями, а чоловіки — долонями.

 Коли просиш жінку передати тобі запальничку чи ще 
якийсь предмет, вона його передає, а не перевіряє твою стри-
бучість і реакцію, як чоловік.

 Одягаючись, жінка спершу вдягне сорочку, потім штани. 
Чоловіки зазвичай роблять навпаки.

 Рукавички жінка вдягає до виходу на вулицю.

Корисні порадиКорисні поради

Ñåêðåòè ñìà÷íîãî ÷àþ
Найкраще заварювати чай у чайниках із фарфору, кераміки, 

глини або скла. Всю посуду для чаю потрібно тримати в чистоті не 
тільки ззовні, а й усередині. Зберігати чайний посуд не можна по-
ряд зі спеціями та іншими продуктами чи речовинами, що мають різ-
кий запах.

Якісний чай повинен мати свіжий і терпкий аромат. Листоч-
ки чорного чаю повинні мати чорний блискучий колір. Добрий чай 
має бути упакований у фольгу або целофан, інакше він швидко виві-
триться і  втратить смакові властивості. 

Для чаю використовуйте очищену або джерельну воду, що не 
містить сторонніх домішок та запахів. Якщо у вас немає можливос-
ті придбати таку воду, використовуйте воду, що була очищена побу-
товим фільтром для води. Існує думка, що вода для приготування 
чаю має закипіти. Але досвідчені майстри чайної церемонії ствер-
джують, що воду не потрібно доводити до кипіння, оскільки це псує 
смак води. Зелений чай рекомендують заварювати при температурі 
80 – 85°C. Для чорних сортів чаю для запарювання використовуйте 
воду, нагріту до 90 – 95°C. Але, якщо ви не впевнені в якості води, 
воду варто прокип’ятити і дати вистигнути до потрібної температури.

Важливе значення має час заварювання чаю. Для кожного сор-
ту цей час може значно варіюватися. Тому прочитайте на упаковці,  
скільки часу його потрібно заварювати. Коли чай заварився, листя 
треба вийняти з чайника, щоб заварка не набула гіркого присмаку. 

Приготування чаю з лимоном також має свої особливості. За-
варити  чай слід за звичним рецептом і розлити в чашки. Лише після 
цього до чаю можна додати лимон.

Зберігати чай треба в міцно закритій жерстяній банці, оскільки 
він має властивість вбирати сторонні запахи, що псує його якість.

×åðí³ã³âñüêèé ô³ëàðìîí³éíèé öåíòð
6 березня — концертна програма «Циган-

ська любов». Поч. о 19.00.
Лауреат міжнародних конкурсів театр танцю «Ек-

ватор», академічний ансамбль пісні і танцю «Сіверські 
клейноди», лауреати всеукраїнських та міжнародних 
конкурсів Сергій Сулімовський, Марина Маккей, Сер-
гій Гладирьов. 

7 березня. Поч. о 17.00. 8 березня. 
Поч. о 15.00. 

Святкові концерти до Міжнародного
жіночого дня. 

Лауреати всеукраїнських та міжнародних конкур-
сів: Сергій Сулімовський, Марина Маккей, Сергій Гла-
дирьов. 

Лауреат міжнародних конкурсів В’ячеслав Мацвійко. 
Ольга Печко, Юлія Венська, Костянтин Слободе-

нюк, Дмитро Обедніков. 
Лауреат міжнародних конкурсів театр танцю «Екватор». 

11 березня. Поч. о 19.00.
Ювілейний концерт капели бандуристів ім. 

О. Вересая. З нагоди 5-річчя колективу. 
Художній керівник та головний диригент — заслу-

жена артистка України Раїса Борщ. Головний хормей-
стер — заслужений працівник культури України Мико-
ла Борщ.

У Чернігівському історич-
ному музеї імені В. Тарнов-
ського відбулася презентація 
фотоальбому «Пам’ять крізь 
століття. Чернігів початку ХХ 
ст. на світлинах М. Шамбона 
та поштівках чернігівських 
фотомайстрів».

Сьогодні збереглося не-
багато світлин і листівок, на 
яких можна побачити, який 
вигляд мало місто Чернігів 
сто років тому. Цілі вулиці, бу-
динки, окремі пам’ятки куль-
тури були перебудовані або 
зникли.

Альбом «Пам’ять крізь 
століття», виданий ТОВ «Ви-
давництво «Десна Поліграф», 
містить понад 150 фотогра-
фій і поштівок з краєвида-
ми Чернігова початку ХХ ст. 
Автором більшості з них є 
Мойсей Власійович Шамбон 
(1871 – 1945), який у 1913 – 
1918 роках викладав фран-
цузьку мову в Чернігівсько-
му реальному училищі. Уро-
дженець м. Т’єр (Франція), 
він з 1903 по 1913 рр. меш-
кав і працював у Петербур-
зі, а влітку 1913 р. переїхав 
з родиною до Чернігова. Че-
рез руйнівні, жахливі події 
революції та громадянської 
війни родина повернулася на 
батьківщину. М. Шамбон на 

високому професійному рів-
ні захоплювався фотографі-
єю, залишив по собі сімейний 
альбом.

Про родинний альбом, що 
нині зберігається у м. Ніеул-
Сюр-Мер (поблизу Ля Роше-
ля, Франція), стало відомо у 
2011 році. Тоді з ініціативи 
нащадків М. Шамбона між 
Чернігівським історичним 
музеєм і французами були 
встановлені контакти, музей 
отримав копії і показав світ-
лини чернігівцям.

Унікальний альбом на-
лічує понад 200 фотографій, 
136 з яких були зроблені в 
Чернігові. 120 світлин з ро-
динної реліквії представлено 
у пропонованому фотоальбо-
мі. Фотографії репрезентують 

повсякденне життя родини 
Шамбонів і їхніх друзів на тлі 
міської буденності, панорам-
ні види міста, його вулиць, 
Красної, Театральної та Олек-
сандрівської площ, малові-
домі будівлі, інтер’єри Черні-
гівського реального учили-
ща, події революції 1917 року 
тощо.

В альбомі використано 
також 34 листівки з крає-
видами міста, які в  пере-
важній більшості належать 
чернігівським професій-
ним фотомайстрам кінця ХІХ 
– початку ХХ ст., таким як 
В. Гольдфайн, Р. Чарнецький, 
С. Утевський.

Упорядники видання — 
вчений секретар Чернігів-
ського історичного музею 
Максим Блакитний і заслуже-
ний журналіст України Олек-
сандр Каранда — розпові-
ли про роботу над альбомом. 
Надзвичайний та Повноваж-
ний Посол України Петро Ша-
повал, за підтримки якого ви-
дання побачило світ, розпо-
вів, чим саме привабив його 
альбом Шамбона, про своє 
ставлення до книг з історії 
рідного краю взагалі.

Максим БЛАКИТНИЙ,
вчений секретар 

Чернігівського історичного 
музею імені В. Тарновського

Фотоальбом «Пам’ять крізь століття»

Нещодавно на сцені Чернігівського об-
ласного філармонійного центру фестивалів 
та концертних програм з великим успіхом ви-
ступив академічний Поліський ансамбль пісні 
і танцю «Льонок» ім. Івана Сльоти з Житомира.

Багато про що свідчать хоча б назви номе-
рів — «Українці, будьмо разом» і «Там козаць-
ка слава», пісні, котрі обрамлювали концертну 
програму (пролог і фінал). В основу репертуа-
ру покладені фольклорні пісні й танці, вокаль-
но-хореографічні композиції, що відтворюють 
картини народних звичаїв.

Приємно, що з історією «Льонка» пов’язані 
імена наших земляків, які мають стосунок до 

розвитку аматорського руху на Чернігівщині та 
діяльності обласного навчально-методично-
го центру культури і мистецтв. Це, зокрема, ві-
домий український композитор Анатолій Паш-
кевич. А Тетяна Пічугіна, яка раніше танцюва-

ла в Чернігівському академічному ансамблі 
«Сіверські клейноди», нині виступає у складі 
«Льонка». Глядачі жваво відреагували на таке 
повідомлення зі сцени.

Намітились і гастрольні взаємообміни між 
митцями обох областей — незабаром до Жи-
томира поїде Чернігівський академічний на-
родний хор обласного філармонійного центру.

Василь ЩЕРБОНОС

«Льонок» буяє синім цвітом

Àêàäåì³÷íèé òåàòð 
³ì. Ò. Øåâ÷åíêà

9 березня — Т. Шевченко «Сліпий».
10 березня — Т. Шевченко «Кате-

рина». Поч. о 17.00.
11 березня — Т. Шевченко «На-

зар Стодоля». Поч. о 17.00.
17 березня — І. Нечуй-Левиць-

кий «Кайдашева сім’я».

×åðí³ã³âñüêèé 
Ìîëîä³æíèé òåàòð

5 березня — Т. Шевченко «Гайда-
маки». Поч. о 13.00.

6, 7 березня — П. Морозов «Ма-
маклава».

13 березня — Ж.-Б. Мольєр 
«Тартюф».

14 березня — Е. М. Ремарк «Три 
товариші». Поч. о 18.00.

15 березня — Г. Квітка-
Основ’яненко «Шельменко-денщик». 

18 березня — Клім «Аглая». Мо-
новистава Тетяни Салдецької. 

19 березня — Л. Андрєєв «Іуда 
Іскаріот». Моновистава Володимира 
Банюка. 

ААфішаф


