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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 друзям, 

знайомим, колегам, запропонуйте також передпла-
тити. Чим більше буде передплатників, тим міцнішою 
буде газета в інформаційному просторі області. 

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

тижні, по четвергах.  І згідно з угодою з Укрпоштою 
одразу доставляється передплатникам на їхню 
адресу.

З усіх питань доставки газети вам, шановні пе-
редплатники, звертайтеся до своїх поштових відді-
лень, до листонош.

Шановні читачі! Якщо Шановні читачі! Якщо вв когось  когось 
ііз вас передплата на «Світ-інфо» з вас передплата на «Світ-інфо» 

газету оформлена лише на І квартал, газету оформлена лише на І квартал, 
не забудьте до 25 березня продов-не забудьте до 25 березня продов-
жити її на квітень і наступні місяці.  жити її на квітень і наступні місяці.  
Зверніться на пошти, до листонош.Зверніться на пошти, до листонош.

Порошенко: «Мінські угоди не працюють. 
Від часу підписання Мінська-2 бойовики 
порушили перемир’я понад тисячу разів»

Президент України негативно оцінює виконання Мін-
ських домовленостей і закликає посилювати тиск на Москву.

Про це він заявив 15 березня перед початком свого ві-
зиту до Німеччини. За його словами, угода, підписана в  Мін-
ську, стала «для нас надією, а не реальністю».

Росія і підконтрольні їй терористи ігнорують Мінські до-
мовленості і порушують режим припинення вогню на Донбасі.

«Щодня з російського боку знову стріляють, часто понад 
60 разів на день — у цілому перемир’я порушувалося 1100 
разів», — сказав Петро Порошенко. За його словами, Украї-
на виконала «кожне окремо взяте положення Мінських угод» 
і втілювала їх негайно. 

Верховна Рада зробила День захисника 
України 14 жовтня вихідним

Верховна Рада встановила нове державне свято — День 
захисника України, що відзначатиметься щороку 14 жовтня. 
Також Рада зробила цей день вихідним. 

Цим актом покінчено з колишнім радянським святом — 
23 лютого, яке колись у СРСР було Днем армії і флоту, а в Укра-
їні вже напівофіційно відзначалося як День захисника Вітчиз-
ни. Нарешті, вже після агресії Росії проти України, в нашій дер-
жаві зроблено ще один крок, щоб покінчити з комуно-радян-
ським минулим. Адже в  нашого народу є свої історичні дати. 

14 жовтня — одне з великих християнських свят — По-
крова Пресвятої Богородиці. Саме Божа Матір здавна вва-
жається покровителькою захисників України, зокрема коза-
ків. Також 14 жовтня 1942 року є днем народження Україн-
ської Повстанської Армії. 

Нещодавно синоптики дали 
прогноз цьогорічної весняної пове-
ні і заспокоїли: великого водопіл-
ля не буде. Але це те заспокоєння, 
коли, як кажуть, плакати хочеться. 
Надто велика повінь з підтоплен-
ням — це, звичайно, проблема. 
Але не меншою проблемою є те, 
що останніми роками маємо дуже 
слабку повінь на Десні. Виняток — 
позаторішня, коли була нехай і не 
така, як   рекордними роками, але 
дуже гарна вода. 

Чому це так важливо? Весняна 
повінь омиває, оновлює просторі 
придеснянські луки, якими так ба-
гата наша красуня-ріка. Беру моє 
рідне село Авдіївку, що в Куликів-
ському районі, — типове придес-
нянське село, яких десятки на Чер-
нігівщині. У нас між селом і Десною 
— понад тисяча гектарів прекрас-
них луків. Тут буяють розкішні тра-
ви, інша багата рослинність, у тому 
числі лікарські трави. То лише зда-
леку луг видається рівненьким, як 
скло. Насправді він помережений 
десятками низин — лугові озе-
ра, стариці, долини. Усе це багате 
на рибу, а також водоплавних пта-
хів. Таким водоймам украй потріб-
не оновлення «прибутною», як ка-
жуть у мене в селі, водою. Саме з 
нею заходить у ці водойми риба, тут 
нереститься. Свіжа вода необхідна 
і луговим травам. Питання в тому, 
щоб Десна бодай на кілька санти-
метрів вийшла через пониззя в бе-
регах на луки. Тоді весняна вода 
накриє, омиє і оновить їх. 

Не кажу вже про великі повені, 
які бували за мого дитинства. При-
гадую, як на човні міг із батьком 
плисти до родичів у село Локнис-
те Менського району, що на про-
тилежному правому березі Десни, 
навпростець, через луг, по кілька-
кілометровій рівнині повені. 

Торік гарної повені не було, Дес-
на не вийшла на луки. Плюс посуш-
ливі літо й осінь. У результаті деякі 
лугові водойми взагалі пересохли, 
і навіть у тих, що існують століття-

ми, води зосталося десь на дні. Ви-
горали трави, натомість плодилися 
колючки. Днями я пройшов лугом і 
побачив сотні куп землі над нора-
ми кротів, прямо по травах.

Але що чекати цієї весни? Адже 
такої малосніжної зими, як цього-
річ, не пригадаю: кілька снігопадів 
за зиму, до того ж на другий-третій 
день цей сніг розтавав. Надія тра-
диційно на сніги в лісах у верхів’ї 
Десни. 

Зрозуміло, що є якась цикліч-
ність природи, сонячної активності. 
Триває цикл загального потеплін-
ня, коли бракує опадів, того ж сні-
гу. Але зараз хотілося б, на додачу 
до цих об’єктивних і не дуже залеж-
них від людей факторів, сказати й 
ще про дві можливі причини слаб-
ких повеней Десни. Ці чутки, вер-
сії вперто вже кілька років ходять 
серед моїх земляків. Застережен-
ня: це дійсно просто чутки. Але, по-
перше, вони не позбавлені резону. 
По-друге, те, що в колишньому Со-
юзі, від якого ми недалеко відско-
чили, через брак гласності, інфор-
мації існувало в чутках, дуже час-
то згодом виявлялося сущою прав-
дою. Тому крапку в питанні, чи це 
неправдиві чутки, чи дійсно воно 
так, має поставити наша україн-
ська влада, до якої, власне, й звер-
таюся цим матеріалом. 

Обидві чутки, версії говорять 
про безгосподарне відбирання, 
крадіжку, грабунок (назвіть, як хо-
чете) води з Десни. 

Першою причиною малої води 
називають ось що. Давно відомо, 
що під Києвом, униз за течією Дні-
пра, багаті і владні люди правда-
ми й  неправдами розхапали ласі 
шматки прибережних зон. І буду-
ють тут свої розкішні маєтки. Де-
хто, всупереч екологічним нормам 
і правилам, — мало не біля самої 
води, щоб, бачте, хлюпала під ві-
кнами. Вона й хлюпає за невели-
кої повені. Але, коли Дніпро розли-
вається потужно, починає хлюпати 
мало не в спальнях хазяїв.

І тоді, аби врятувати панські ма-
єтки від підтоплення, робиться ось 
що. Терміново «скидають» дніпров-
ську повінь через шлюзи різних во-
досховищ униз за течією. У резуль-
таті колосальні маси води швидко 
спливають в пониззя ріки, цим са-
мим ніби «висмоктується» вода з 
Десни, що впадає в Дніпро на пів-
нічній околиці столиці. Теоретично 
це можливо, в уяві така картина ма-
люється. Порятунок кількох десят-
ків панських маєтків за рахунок по-
збавлення води мешканців сотень 
придеснянських сіл — версія цілком 
імовірна. Чи так воно в дійсності — 
оце і є перше запитання до влади. 

Друга чутка — міжнародного 
плану: воду Десни нахабно забира-
ють у її верхній течії в Росії. Тут тро-
хи географії. Десна — третя за ве-
личиною ріка України, після Дніпра 
і Дністра. Точніше, третя серед рік, 
які течуть Україною. Річ у тім, що всі 
три названі ріки течуть територією 
не лише України. Звичайна ситуа-
ція в географії: чимало великих рік 
течуть по кількох сусідніх країнах. І 
десь до половини довжини названих 
рік — поза межами України, а в Дні-
пра — ще більше. Після масованого 
будівництва півстоліття тому кількох 
гідроелектростанцій, що по сьогод-
ні викликає дискусії в суспільстві, 
Дніпро «випрямили» майже на 200 
кілометрів, і довжина ріки нині — 
2201 кілометр. З них по Україні — 
лише 981, решта — по Росії і Біло-
русі. Дністер має довжину 1362 кі-
лометри, по Україні — 705. І нарешті 
наша красуня Десна: загальна до-
вжина — 1130 кілометрів (у деяких 
довідниках значиться 1187), у ме-
жах України — 591 кілометр. 

Витоки Десни — у Смоленській 
області. Далі річка тече по Брян-
ській області, а в Україні — най-
більше по Чернігівщині, але також 
по Сумській і Київській областях. 
Понад 500 кілометрів Десни — у 
Росії. На її берегах — міста Єль-
ня на Смоленщині, Брянськ і 
Трубчевськ на Брянщині. 

Десна під Черніговом. Десна під Черніговом. 
Фото Петра Антоненка.Фото Петра Антоненка.

Чи крадуть воду Десни?
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Відзначили 200-річчя 
від дня народження 
Михайла Вербицького
Музичну годину «Співець національного відро-

дження України», присвячену 200-річчю від дня на-
родження автора Гімну України, провели у відділі 
мистецтв Чернігівської обласної універсальної на-
укової бібліотеки ім. В. Короленка.

Присутні на заході ознайомилися з книжково-
ілюстративною виставкою, на якій широко представ-
лена література про життєвий і  творчий шлях компо-
зитора: книги, статті з українських мистецьких часо-
писів, нотні видання.

Шанувальники мистецтва послухали Державний 
Гімн України, музичні записи творів Вербицького, 
зокрема духовні твори у виконанні камерного хору 
«Київ», а також переглянули відеофільм «Михайло 
Вербицький — автор музики, відомої всьому світу».

Десятки чернігівців 
заспівали Гімн України 
10 березня десятки чернігівців приєдналися 

до всеукраїнської акції:  заспівали біля бібліоте-
ки імені М. Коцюбинського Гімн України — з на-
годи 150-річчя від дня його першого виконання. 

Організатором акції виступила бібліотека. Приєд-
налися до акції курсанти Чернігівського юридично-
го коледжу Державної пенітенціарної служби Укра-
їни, учасники проекту «Університет 60 «плюс» при 
бібліотеці та перехожі. 

Благодійна акція — дітям
Чернігівська обласна дитяча лікарня отрима-

ла нове офтальмологічне обладнання. Придбати 
цей апарат змогли завдяки участі небайдужих у 
всеукраїнській благодійній акції «Серце до сер-
ця-2014». Днями було підбито підсумки за 2014 
рік акції в області. Мета — допомогти дітям з ва-
дами зору.

На Чернігівщині в акції взяли участь понад 200 
волонтерів, насамперед молодь, студенти. Їм вда-
лося зібрати 27,5 тисяч гривень. На ці кошти і було 
придбано обладнання. Воно дозволить швидше піді-
брати окуляри, діагностувати косоокість і порушення 
рефракції.

Ювілейна десята акція розпочнеться у квітні та 
проходитиме під гаслом «Врятуй життя дитини». Зі-
брані кошти будуть направлені на закупівлю реані-
маційного обладнання для надання невідкладної до-
помоги дітям.

Менше маршруток — 
більше виторг у тролейбусів
Один день скорочення кількості маршруток на 

вулицях Чернігова додав у касу комунального під-
приємства «Чернігівське тролейбусне управління» 
4 тисячі гривень. 

Про це заявив начальник ЧТУ Олег Коржов: 
«Вони скоротили виходи, тому ми плюс 4 тисячі 
одержали».

Коржов також зазначив, що підприємство готу-
ється до відкриття курсів водіїв, аби потім випустити 
на маршрути в разі потреби більше тролейбусів. На-
чальник ЧТУ додав, що підприємство вже сформува-
ло групу водіїв, які в будь-який момент можуть при-
ступити до навчання. 

Олена Костевич — 
чемпіонка Європи
Вона виборола перше 

місце на чемпіонаті Європи 
з кульової стрільби, який 
проходив у голландському 
місті Арнем.

 На цих змаганнях Укра-
їну представляли 28 спорт-
сменів.

Чернігівська олімпій-
ська чемпіонка здобула «зо-
лото» у стрільбі з пневматич-
ного пістолета на 10 метрів.

Фотоальбом «Владні інституції 
Чернігово-Сіверщини: ілюстрована 
історія» презентовано в Гомельській 
спеціалізованій слов’янській бібліо-
теці (Республіка Білорусь). 

Книгу представили автори — ди-
ректор Чернігівського центру пере-
підготовки та підвищення кваліфіка-
ції кадрів, кандидат історичних наук 
Володимир Бойко; спеціаліст центру, 
кандидат історичних наук Дмитро Казі-
міров; директор громадської організа-
ції «Сіверський інститут регіональних 
досліджень», доктор історичних наук, 
професор Сергій Леп’явко. Участь у 
презентації взяли науковці, викла-
дачі, студенти Гомельського держав-
ного університету ім. Франциска Ско-

рини та представники громадськості 
Гомеля. 

Відкриваючи зустріч, білоруський 
історик Валентина Лебєдєва відзначи-
ла важливість дослідження історії укра-
їнсько-білоруського прикордоння, зо-
крема його адміністративних структур, 
адже часом йшлося про тотожні владні 
інституції. 

Розповідаючи про ідею альбо-
му, автори звернули увагу на надмір-
ний потяг до відзначення круглих дат, 
пов’язаний з радянською спадщи-
ною. Порівняно з ними державниць-
ке минуле Чернігово-Сіверщини ся-
гає тисячоліття (від моменту першої 
задокументованої згадки про черні-
гівський князівський стіл у 1024 р.). 

Тому створення альбому мало на меті 
підкреслити значущість в історії регі-
ону таких масштабних подій, показа-
ти значення такого явища, як владні 
інституції. 

Під час обговорення білоруський іс-
торик Андрій Киштимов  зауважив: досі 
жодна область Білорусі не підготува-
ла подібного видання. Тож фотоальбом 
може стати своєрідною моделлю для 
підготовки таких праць.

Учасників презентації цікавило, які 
структури влади були найефективніши-
ми. Автори видання наголосили, що це 
було місцеве самоврядування. 

Білоруси подякували за можливість 
згадати минуле і висловили свої щирі 
побажання добра народу України.

Більше сотні працівників заліз-
ничної лікарні Чернігова 12 березня, 
перед початком сесії міської ради, 
вийшли на пікет під стіни міськради. 
Медики протестували через те, що їм 
уже два місяці не платять зарплату, а 
ще з тої причини, що лікарня вияви-
лася «нічиєю» і взагалі під загрозою 
закриття. 

«Від січня згідно із Законом про 
Держбюджет нашу лікарню списала 
зі свого балансу «Укрзалізниця». Нас 
повинна була взяти на баланс міськ-
рада і далі вже вирішувати: чи лікві-
довувати заклад, чи реорганізовува-
ти, чи залишати, як є. Пройшло вже 
2 сесії, а наше питання так і не вне-
сли. Людям винні вже 360 тисяч гри-
вень зарплати», — говорить голов-
ний лікар залізничної лікарні Григо-
рій Демченко. Без зарплати — по-
над 80 працівників закладу, з яких 
12 лікарів. 

Лікарня обслуговує понад 4500 
людей, серед яких — залізнични-
ки, їхні рідні, пенсіонери, працівни-
ки залізничного ліцею. Чимало ко-
штів лікарня заробляє сама, пере-
важно за проведення медоглядів. 
«На спецрахунку лікарні є 260 ти-
сяч гривень за медогляди. І заліз-
ниця нам винна 300 тисяч, плюс 
ще є гроші за проведення медогля-
дів працівникам «Облтеплокомун-
енерго», — зазначає Григорій Дем-
ченко. 

Але поки лікарня не взята на 
чийсь баланс, поки вона «нічийна», 
її рахунки заблоковані. У міськра-
ді пропонують, щоб заклад узяла на 
баланс обласна рада, але за зако-
ном такі заклади мають бути на ба-
лансі саме міської влади.

Залізничні лікарні вже ліквідову-
ють у великих залізничних вузлах — 
райцентрах Бахмачі та Щорсі.

Володимир Ступак — 
уже не голова 

Чернігівського Руху 
У неділю відбулася обласна кон-

ференція Народного Руху України. 
На ній подав у відставку багато-
річний лідер обласної організації 
Володимир Ступак. Політик і гро-
мадський діяч, депутат парламен-
ту IV скликання був одним із зачи-
нателів обласних Руху і «Просвіти», 
чверть століття тому і понад 20 ро-
ків очолював обласну організацію 
Руху. Точніше, якщо говорити про 
формальний, юридичний бік спра-
ви, з цього терміну майже півтора 
десятиліття Ступак очолював об-
ласну організацію УНП —  Україн-
ської народної партії. Саме до неї 
перейшла переважна більшість ру-
хівців області після трагічного роз-
колу Народного Руху України на по-
чатку 1999 року. А після об’єднання 
позаминулого року НРУ і УНП Воло-
димира Ступака знову обрали голо-
вою обласного Руху.

Новим керівником обласної ор-
ганізації НРУ конференція обрала 
Сергія Чернякова. Він після роз-
колу Руху також перейшов до УНП, 
останніми роками очолює Черні-
гівську міську організацію УНП (від 
позаминулого року — знову Руху). 
Працює вченим секретарем Наці-
онального заповідника «Чернігів 
стародавній». Громадський акти-
віст у царині збереження чернігів-
ської старовини.

Крім організаційного питання, 
на конференції йшла мова про ак-
тивізацію роботи партії. Зокрема, 
говорилося про участь в осінніх 
місцевих виборах. 

Чи крадуть воду Десни?

Ілюстровану історію владних інституцій 
Чернігівщини презентували в Гомелі

«Нічия» залізнична лікарня

Чернігівський міський голова 
Олександр Соколов заявив про го-
товність працевлаштувати працівни-
ків вузлової залізничної станції в мед-
закладах міста. Керівництву області 
він озвучував пропозиції розташува-
ти на базі приміщень лікарні обласний 
шкірвендиспансер, про поліпшення 
умов якого йдеться не один рік. Крім 
того, військова частина з Феодосії, що 
передислокувалася до Чернігова, за 
статутом повинна мати медсанчасти-
ну, тож цей варіант теж може бути ре-
алізованим.

«Для Чернігова, що має достат-
ньо ефективну мережу медичних 
закладів, ще одна лікарня не є до-

речною. Хоча колектив лікарів та ін-
ших медичних працівників ми гото-
ві працевлаштувати», — наголосив 
О.Соколов. 

Поки що рішення про подальшу 
долю вузлової залізничної лікарні не 
прийнято. 

Від 1 січня 2015 року фінансуван-
ня залізничних лікарень переведено 
на рівень місцевого самоврядуван-
ня (це може бути районний, міський 
чи обласний рівень). Раніше ці лікарні 
фінансувалися з державного бюдже-
ту і отримували дофінансування від 
«Укр залізниці» та страхових компаній, 
оскільки працівники залізниці і члени 
їхніх сімей усі застраховані.

На місці залізничної лікарні пропонують 
шкірвендиспансер або військову медчастину

Так от, друга версія, що 
ходить серед людей, — воду 

Десни забирають росіяни на свої 
промислові потреби. А цього року, че-
рез агресію Росії, вже побутує ще го-
стріша версія: воду росіяни нахаб-
но забирають понад господарські по-
треби — так би мовити, на зло нам, 
українцям. 

Так чи інакше, але всім відомо, що 
в Смоленській області найбільшим вод-
ним об’єктом на Десні є Десногірське 
водосховище, створене для потреб 
Смоленської атомної електростанції, 
що в місті Десногірську. У зв’язку з цим 
виникає питання не лише забирання 
води, а й того, наскільки безпечними 
є стічні води з цього атомного вироб-
ництва і чи не потрапляють забруднені 
води в Десну. 

Люди подейкують і про якісь порів-
няно недавно збудовані водосховища 
для промислових об’єктів у Брянській 
області, що розташовані на кордоні з 
Чернігівщиною, Україною. 

Цю публікацію можна вважати офі-
ційним журналістським зверненням до 
структур української влади, яка й має 
внести ясність у ці питання. Хто саме? 
Взагалі на рівні уряду, враховуючи 
важливість Десни для України, адже 
свого часу це була чи не найчистіша 
ріка Європи, та й нині, сподіваємося, не 
є такою вже  забрудненою. Варто нага-
дати, що десятиліттями Київ брав і бере 
для свого водогону воду саме з Десни, і 
хоча також — із Дніпра та свердловин, 
але деснянська вода й далі значною мі-
рою живить столицю країни. 

Безпосередньо внести ясність має 

Міністерство екології та природних ре-
сурсів України. А оскільки йдеться про 
Чернігівщину, то й обласне управлін-
ня екології і природних ресурсів, котре 
має принаймні порушити питання пе-
ред столичною владою. 

Правда, судячи з того, яке дово-
лі немічне це обласне управління, що 
підтверджують затяжні скандали до-
вкола Ялівщини і забудови берегів 
Стрижня прямо в обласному центрі, 
мешканцям мого і десятків сіл Поде-
сення важко сподіватися на такі ві-
домства. Але для чогось же вони існу-
ють у державі? 

…Я вже готую до весняно-літньо-
осінньої «навігації» свій човен у селі. Та 
чи буде нормальна вода? 

Петро АНТОНЕНКО
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Бліц-інформ
Як справи з безробіттям? 
У січні – лютому 2015 року на обліку в центрах за-

йнятості області перебувало 21,5 тис. безробітних, що 
на 10% більше, ніж за аналогічний період 2014 року. 

Водночас у банку даних обласної служби зайня-
тості налічувалося 5,3 тис. вакансій від 2 тис. робо-
тодавців. За сприяння служби зайнятості у січні – лю-
тому роботу отримало 1890 безробітних. Також набу-
вало нових професій і підвищувало кваліфікацію 868 
безробітних. До участі у громадських та інших роботах 
тимчасового характеру залучено 494 особи.

У Чернігові затримано 
автозлодіїв із Ніжина
Оперативники Чернігівського міськвідділу міліції 

затримали двох жителів Ніжина, які підозрюються у 
скоєнні 30 крадіжок автомобільних коліс у Чернігові.

Затримані раніше не мали проблем із законом. До 
Чернігова вони приїздили на власній автівці для ско-
єння крадіжок коліс. Орудували в різних районах міс-
та, перед крадіжкою перевіряли автомобіль на наяв-
ність сигналізації.

У Ніжині автозлодії продавали колеса по 1,5 – 2 
тисячі гривень за комплект. Уже доведено причетність 
підозрюваних до 30 крадіжок. Один із молодиків по-
яснив міліціонерам, що це заняття не було основним 
джерелом його доходу, вдома він має бізнес, володіє 
кількома магазинами.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 
1 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіж-
ка). Вона передбачає покарання у вигляді великого 
штрафу, громадських або виправних робіт чи позбав-
лення волі на строк до трьох років.

Квартирний обман
Прокуратура області через суд повертає квартиру, 

яку напівсліпа літня жінка втратила в результаті обма-
ну. Прокуратурою направлено до суду позов в інтере-
сах 87-річної чернігівки, учасниці Великої Вітчизняної 
війни, яка є інвалідом II групи по зору, про визнання 
недійсним договору дарування її власної квартири 
сторонній особі.

Як з’ясувалося, майже не ходячу пенсіонерку, яка 
тривалий час потребує стороннього догляду, давно 
«задобрювала» жінка-двірник. Намагаючись увійти в 
довіру, вона приносила старенькій їжу, напої, на сміт-
тєзвалищі знайшла доріжки — так би мовити, облаго-
родила житло.

Урешті-решт двірник запропонувала літній жінці 
за такі добрі справи укласти договір довічного утри-
мання, на що остання погодилася.

Підписуючи вдома у присутності нотаріуса угоду з 
дочкою двірнички, інвалід II групи по зору навіть по-
думати не могла, що ця молодиця так легко і швидко 
«заволодіє» її квартирою, оскільки насправді підписа-
ла договір безкоштовного дарування власного єдино-
го житла. Пропозиція звільнити однокімнатну кварти-
ру в привабливому районі міста надійшла незабаром.

Нині обставини цієї справи досліджуються в рам-
ках кримінального провадження. Одночасно проку-
ратура вжила заходи у зв’язку з необхідністю якнай-
швидшого захисту інтересів обдуреної жінки-інваліда.

У Мені пограбовано 
ювелірний магазин
12 березня в Мені пограбували магазин «Золото». 

Сталося це близько 10-ої ранку на очах у перехожих. 
Злодії діяли зухвало й упевнено, не боячись свідків.

Нині правоохоронці ведуть розслідування цього 
злочину і  звертаються до всіх небайдужих громадян, 
котрі мають хоч якусь інформацію про те, що сталося, 
повідомити до райвідділу міліції за тел.: 102 і 2-15-63.

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

хунок пожертв. Читачі можуть підтримати сайт, пере-
рахувавши кошти на картковий рахунок Приватбан-
ку на ім’я Ясенчука Олександра Анатолійовича: 5457 
0823 9152 9372.

Сайт «Північний вектор» є інформаційним парт-
нером Чернігівського культурно-мистецького цен-
тру «Інтермеццо».

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

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

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

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

ти Денис Домоцький, Олександр Ясенчук.

Правоохоронці Чернігівщини в координації з «Само-
обороною»  посилили заходи безпеки в області. 

Збільшена кількість патрульних нарядів міліції у громадських 
місцях, поблизу торгових центрів і на вокзалах. На в’їзді до облас-
ного центру працівники ДАІ спільно з «Самообороною» проводять 
ретельні перевірки транспорту і  громадян з метою унеможливлен-
ня перевезення зброї, вибухівки чи інших небезпечних предметів.

Маршрути патрулювання міліції також змінені з урахуванням 
поточної обстановки, наближені до об’єктів життєзабезпечення. 
Збільшено кількість службових собак, які використовуються пра-
воохоронцями під час патрулювання. Деякі з чотирилапих помічни-
ків міліції натреновані на виявлення вибухівки, і всі без винятку — 
на затримання правопорушників.

Очільник Управління МВС у Чернігівській області підполков-
ник міліції Вадим Філашкін високо оцінив ефективність оператив-
но-профілактичних заходів, які проводяться спільними силами мі-
ліції і патріотичних сил. Активну позицію в цій справі демонстру- ють представники громадської ініціативи «Самооборона Майда-

ну». Вони щовечора приєднуються до сил правопорядку на вулицях 
Чернігова.

Як розповів один з активістів — Сергій Надточій, для нього і  
побратимів служба розпочинається о 21-ій годині і триває до ран-
ку. «Самооборонці» патрулюють місто окремо від міліції, але постій-
но координують дії з правоохоронцями засобами телефонного та 
радіозв’язку. Активісти несуть добровільну службу на власному ав-
тотранспорті. У разі надходження виклику від оперативного черго-
вого міського відділу УМВС негайно змінюють свій маршрут патрулю-
вання і  прибувають на вказане місце для надання допомоги міліції.

Вадим Філашкін закликав громадян підвищити пильність і не-
гайно інформувати органи внутрішніх справ у випадку виявлен-
ня підозрілих осіб та предметів у громадських місцях і на об’єктах 
транспортної інфраструктури.

СЗГ УМВС України 
в Чернігівській області

Активісти «Самооборони 
Майдану» (командир Юніс Аске-
ров) і  «Третьої Позиції» спійма-
ли на гарячому наркозалежних  
громадян під час купівлі 20 ам-
пул димедролу в аптеці мережі  
«Медсервіс» біля готелю «Укра-
їна».

На місце події швидко прибув 
комбат спецбатальйону «Чернігів» 
Роман Пицків. За викликом приїхала 
слідчо-оперативна група обласного 
УМВС. Поки правоохоронці їхали, са-
мооборонівці здійснили контрольну 
закупівлю в іншій аптеці цієї ж мере-
жі — в районі Красного мосту.

Виникає запитання до фармацев-
тів, які продають димедрол хлопцям 
явно в неадекватному стані, причому 
не 2 – 3 ампули, а декілька десятків. 
Цілком зрозуміло, що купують не для 
лікування.

Нині згідно із законодавством у 

міліції в таких випадках зв’язані руки. 
Єдине, в чому міліціонери зафіксува-
ли порушення, — це продаж лікар-
ських речовин без товарних чеків.

Звертаємося до Міністерства 
охорони здоров’я з вимогою — ану-
лювати ліцензію в мережі аптек 
«Медсервіс».

Димедрол у чистому вигляді і при 
певному дозуванні не є наркотиком. 
Однак небезпека використання диме-
дролу полягає в тому, що при вживан-
ні разом з алкоголем або просто у ве-
ликих дозах він може викликати дуже 
сильні галюцинації. Постійне вико-
ристання препарату у великих дозах 
призводить до звикання і важкої за-
лежності. Передозування речовиною 
може призвести до летального ре-
зультату. Смертельна доза димедролу 
для дорослої людини становить від 4 і 
більше ампул за разовий прийом.
Прес-служба Чернігівської обласної 

«Самооборони Майдану» 

До Чернігівської області з тимча-
сово окупованої території та районів 
проведення антитерористичної опе-
рації станом на 5 березня переміс-
тилося 10 тисяч 529 громадян Укра-
їни, з яких 1 тисяча 759 дітей та 4 ти-
сячі 557 людей похилого віку. 

Для організації їх розселення і надання 
різних видів соціальної допомоги в облас-
ті працює відповідний регіональний штаб. 

Надано допомогу 10 тисячам 426 осо-
бам, з них пенсії отримало 4 тисячі 367 
осіб, соціальна допомога надана 812 пере-
селенцям, страхові виплати за місцем тим-
часового проживання виплачено 400 осо-

бам. Працевлаштовано 865 осіб, 185 гро-
мадянам відновлено втрачені документи. 
Влаштовано до загальноосвітніх і дошкіль-
них навчальних закладів 1125 дітей. 

У разі необхідності вирішення соціаль-
но-побутових питань  переселені грома-
дяни можуть звертатися на гарячі лінії об-
ласної державної адміністрації за номера-
ми телефонів (0462) 67-50-24 (в робочі дні 
з 08.00 до 17.00) та (0462) 72-40-95 (що-
дня з 17.00 до 08.00), а також цілодобо-
во до регіонального штабу через обласне 
Управління Державної служби з надзви-
чайних ситуацій України за номером 101 
або (0462) 65-25-41.
Управління ДСНС у Чернігівській області

Викрито інформатора 
терористів

Співробітники СБУ викрили в Черні-
гівській області поплічника терористів, 
який збирав розвіддані для терористів 
т.зв. «ДНР».

Встановлено, що мешканця м. Кра-
маторська завербували бойовики неза-
конного воєнізованого формування. За 
їхніми вказівками чоловік збирав і пе-
редавав інформацію про місця дисло-
кації та переміщення військової техніки 
сил АТО, особового складу, а також спо-
стерігав за українськими блокпостами. 
Зловмисник зізнався правоохоронцям, 
що коригував артилерійський вогонь по 
місцях розташування ЗС України і мир-
них населених пунктах.

Наприкінці січня поплічник терорис-
тів за завданням бойовиків переїхав до 
Чернігівської області, влаштувався пра-
цювати єгерем в одному з мисливських 
господарств Бобровицького району і  
продовжив передавати відомості роз-
відувального характеру щодо військових 
формувань, які дислокуються на терито-
рії регіону.

Слідчими УСБУ розпочато криміналь-
не провадження за ч.1 ст.258-3 (ство-
рення терористичної групи чи терорис-
тичної організації) Кримінального ко-
дексу України. Триває досудове розслі-
дування.

Прес-група Управління СБУ 
в Чернігівській області

Чернігів патрулюють міліція і «Самооборона»

Подорож волонтерів 
на Схід

Учергове волонтери «Самоо-
борони Майдану» (Чернігів) Юніс 
Аскеров та Володимир Небрат 
відвезли допомогу для наших 
бійців на фронт. Поїздка була на-

повнена безліччю проблем, які 
чернігівці врешті подолали.

Загалом скоро рік, як іде війна. За 
цей час у нас утворився надпотужний во-

лонтерський рух. Це той фактор, який ворог 
не міг передбачити. Проте доводиться констатувати, 
що на цей час приблизно двадцять волонтерів знахо-
дяться в полоні, а близько тридцяти наших героїчних 
активістів загинули. Неможливо порахувати тих членів 
волонтерських екіпажів, які зазнали поранень. Скіль-
ки втрачено за цей час автомобілів і майна — вже ніх-
то не рахує.

Кошти на придбання пального для волонтерських 
поїздок можна передати на адресу: м. Чернігів, вул. 
Шевченка, 9, КМЦ «Інтермеццо». Або сконтактуватися 
з Чернігівським підрозділом «Самооборони Майдану»: 
093-729-85-06.

Допомогу в цій подорожі волонтерів надали також 
українці Австралії, насамперед добродій Федір Габелко.

п
че

цей ч

«Самооборона Майдану» 
бореться з наркотиками

Приймаємо переселенців
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Необхідний коментар

8 березня о 15.30 до Управління Державної служби з 
надзвичайних ситуацій України у Чернігівській області наді-
йшло повідомлення про виявлення на відкритій території 
біля с. Івангорода Ічнянського району мінометних мін у кіль-
кості 40 шт. Їх помітив під час оранки поля тракторист. Місце 
виявлення вибухонебезпечних предметів було взято під охоро-
ну співробітниками міліції. 

Наступного дня на місце події прибула піротехнічна група 
Управління ДСНС в області. Під час здійснення додаткового об-
стеження території вилучено ще 42 боєприпаси часів Великої 
Вітчизняної війни. Усі знахідки, а саме 46 мінометних мін калі-
бру 50 мм, 32 підривники, 2 гранати РГД-33 і 2 артснаряди ка-
лібру 122 мм та 76 мм були знищені шляхом підриву о 14.50.

Рятувальники нагадують, що у випадку виявлення вибухо-

небезпечних або підозрілих предметів ні в якому разі не чіпай-
те їх руками, не пересувайте і одразу припиніть будь-які роботи 
поблизу них. Про небезпечну знахідку негайно повідомте міліції 
і пожежно-рятувальній службі за телефонами 101 та 102. За до-
помогою палиць, мотузки чи яскравої тканини огородіть місце 
знахідки. Не пускайте до нього людей, а тим більше дітей. Відве-
діть їх на відстань не менше 100 м. Дочекайтеся приїзду спеці-
альних служб, щоб точно вказати місце і обставини виявлення 
небезпечного предмета.

УДСНС у Чернігівській області

Випалюють  траву — 
більшає  пожеж 

З настанням теплої погоди 
люди почали масово спалюва-
ти сміття, сухе листя, суху траву 
на присадибних ділянках і дачах. 
Крім того, випалюють траву або 
стерню уздовж доріг і на полях.

 Як наслідок — лише протягом 
одної доби 9 березня на Чернігів-
щині виникло 24 пожежі у природі, 
вигоріло більше 60 га території та 
пошкоджено 15 будівель і споруд. 

У с. Шмаївка Чернігівського та 
в с. Малий Дирчин Городнянсько-
го районів через неконтрольова-
не спалювання сміття згоріло три  
господарчі будівлі. У с. Тур’я Щор-
ського, біля сіл Ведмедівка і За-
гребелля Носівського й Сосниць-
кого районів вигоріло 21 га сухої 
трави. 

Якби не оперативне втручання 
підрозділів Управління Держслуж-
би з надзвичайних ситуацій, на-
слідки пожеж могли бути набага-
то масштабнішими, адже порива-
ми вітру неконтрольоване полум’я 
миттєво охоплює великі території, 
будівлі, споруди й лісові масиви. 

ДСНС закликає населення до-
тримуватися вимог Законів Укра-
їни «Про охорону атмосферного 
повітря», «Про охорону навколиш-
нього природного середовища» та 
правил пожежної безпеки. Якщо 
ви отримали від уповноважених 
служб дозвіл на спалювання рос-
линності чи сміття, будьте обереж-
ними з вогнем. Перш ніж розпали-
ти багаття, необхідно розчистити 
навколо нього суху траву в радіу-
сі 1 м. Не розводьте вогнища за ві-
тряної погоди  і  постійно контро-
люйте процес горіння. Перебува-
ючи в лісових масивах, паркових 
зонах і біля торфовищ, не кидайте 
непогашені сірники, недопалки та 
ні в якому разі не розпалюйте вог-
нища.

Пам’ятайте, що відповідно до 
статті 77-1 Кодексу України про ад-

міністративні правопорушення ви-
палювання сухої рослинності, її за-
лишків або опалого листя без від-
повідного на те дозволу або з по-
рушенням умов такого дозволу, а 
так само невжиття заходів щодо 
своєчасного гасіння вогню кара-
ється накладенням адміністратив-
ного стягнення на громадян у роз-
мірі від 170 до 340 гривень, а на 
посадових осіб — до 1190 грн. 

При спалюванні 
трави 

вже гинуть люди
11 березня на Чернігівщині 

пожежно-рятувальні підрозділи 
ліквідували 24 пожежі, що стали-
ся внаслідок спалювання населен-
ням сміття і сухої рослинності. Під 
час цих пожеж загинула 1 людина, 
вогнем знищено або пошкоджено 
11 будівель і споруд, один легко-
вий автомобіль та майже 80 га від-
критої території.

Удень у місті Корюківці під час 
спалювання на власному городі 
сміття і сухої рослинності надихав-
ся диму й помер 57-річний чоловік. 

У с. Грабові на Ічнянщині літ-
ній чоловік спалював сухе листя 
на власному городі, внаслідок цьо-
го вогонь поширився на житловий 
будинок сусідів та пошкодив його 
дах і стіни. 

У с. Сираї Козелецького райо-
ну через спалювання людьми сухої 
трави на вулиці вогонь поширився 
на автомобіль «Volkswagen Sharan» 
і  пошкодив кузов.

В області лише за три доби 
Служба порятунку «101» витратила 
на гасіння пожеж близько 4 тисяч 
літрів дорогого пального. У такий 
важкий час державі й населенню 
завдає додаткових значних ма-
теріальних збитків чиясь безпеч-
ність і необережність. 

Управління Державної 
служби з надзвичайних ситуацій 

у Чернігівській області

Почну, ма-
буть, для когось 
і банально, але 
вважаю це оди-
надцятою запо-
віддю для нас, 
семенівців: ліс 
— наше багат-
ство, бо поса-

дила і виростила його на своїй землі 
саме громада, якій (у теорії) і належить 
багатство лісового фонду району.

У нас у районі працюють два лісо-
переробні підприємства — ДП «Семе-
нівське лісове господарство» і ДП «Се-
менівкарайагролісгосп». І ось у чому 
справа: останні десятиріччя дочірнє 
підприємство «Семенівкарайагроліс-
госп» використовувало ліс не тільки 
за призначенням, а й ділилося ним з 
різного роду начальниками, «генера-
лами» та іншими хапугами. Скажете 
балаканина, а й ні: йдуть і йдуть кара-
вани лісу, кому — на дачу, кому — на 
хатинку.

Час від часу в районі порушуються 
кримінальні справи за різні незакон-
ні діяння в лісовій галузі, проте зачі-
пають вони лише «простих смертних». 

Одна з останніх кримінальних 
справ стосовно ДП «Семенівкарай-
агролісгосп» порушена 12 листопада 
2013 року.

За бездіяльності та недбалості 
службових осіб підприємства «Семе-
нівкарайагролісгосп» вчинено неза-
конну рубку лісу, чим завдано збитків 
у розмірі близько 90 тисяч гривень. 
На жаль, на сьогодні винних у цьому 
злочині встановити не вдалося.

Висновок прокуратури був такий: 
лісокористувач (тобто ДП «Семенівка-
райагролісгосп») у порушення вимог 
ст.ст. 19, 64, 86, 105 та 107 «Лісового 

кодексу України» не забезпечив охо-
рону і збереження лісового фонду на 
підвідомчій йому території, допустив 
самовільну рубку лісу, чим спричине-
но матеріальну шкоду лісовому фонду 
України, що перебуває під охороною 
держави. 

8 грудня 2014 року Господар-
ський суд виніс рішення про стягнен-
ня з ДП «Семенівкарайагролісгосп» 
на користь сільради Семенівського 
району, де проходила незаконна ви-
рубка лісу, 93 тис. грн.

Наприкінці вересня 2014 року 
правоохоронні органи знову вияви-
ли факт незаконної порубки лісу на 
території Костобобрівської сільради 
Семенівського району, а 13 грудня 
2014 року — наступний злочин у лісо-
вих угіддях ДП «Семенівкарайагроліс-
госп» на території Погорільської сіль-
ради. Злочин на поверхні — масштаб-
но випиляний ліс, і знову в матеріалах 
кримінального провадження фігуру-
ють теперішні та колишні працівники 
підприємства.

Логіку злочинців зрозуміти важ-
ко, а якщо подумати — то, може, й 
ні? Лісові угіддя ДП «Семенівкарай-
агролісгосп» складаються передусім 
із листяних порід дерев, які, на від-
міну від угідь ДП «Семенівське лісове 
господарство», де домінують хвойні, 
є менш цінними. Але мародери впер-
то рубають ліс на ділянках ДП «Семе-
ніврайагролісгосп», обминаючи при 
цьому ділянки державного лісгос-
пу. Чому? Або вони зовсім дурнуваті, 
або, скоріш за все, впевнені у своїй 
безкарності, думаючи, що ніхто і ніко-
ли їх не притягне до відповідальності.

Я вважаю, що бездіяльність ко-
лишнього керівника підприємства ДП 
«Семенівкарайагролісгосп» щодо за-

безпечення охорони лісів від само-
вільних рубок та виявлення правопо-
рушників і призвела до того, що руба-
ють ліс усі, кому не лінь. Так звикли, 
бо було дозволено.

Повторюся: на жаль, жодного обви-
нувального вироку за цими справами 
на сьогодні не винесено. Що це? Кри-
мінальний талант злочинців, бездіяль-
ність правоохоронної системи чи недо-
луге законодавство? У цьому, безумов-
но, будемо розбиратися. Але дуже сим-
волічним є те, що на зустрічі з трудовим 
колективом ДП «Семенівкарайагроліс-
госп», де аналізували діяльність його 
керівництва, особливо палку промову 
на підтримку тоді ще чинного директо-
ра виголосив колишній начальник Се-
менівського райвідділу міліції…

І я не просто так порушую це пи-
тання. Нині наша держава переживає 
найважчі часи, коли українські сол-
дати віддають життя за Батьківщину, 
а крадії, що грабують громаду, та їхні  
покровителі тоді, нічим не кращі за те-
рористів, що стріляють із «Градів» по 
мирних жителях. Поки населення від-
дає останнє на допомогу армії, хтось 
у цей час краде ліс, хтось говорить, 
що повернеться на посаду і далі буде 
«кришувати» рубки. 

Ми докладемо всіх зусиль, щоб 
надалі на це не заплющували очі.

Наостанок скажу так: людей, які в 
період війни грабують свою знекров-
лену державу, я особисто прирівнюю 
до мародерів. Упевнений: рано чи піз-
но всі вони отримають справедливе 
покарання!

Сергій ДЕДЕНКО,
голова Семенівської 

районної державної адміністрації                                                               
(«Чернігівський монітор», 02.03.2015) 

«Високий Вал» звернувся за ко-
ментарем до комунального підпри-
ємства «Чернігівоблагроліс» обласної 
ради, структурним підрозділом якого і 
є «Семенівкарайагролісгосп».

Директор «Чернігівоблагролісу» 
Іван Донець переконаний, що звину-
вачувати лише «Семенівкурайагроліс-
госп» у незаконній вирубці — не зовсім 
правильно. Адже лісівники живуть за 
своєю «Біблією» — Лісовим кодексом 
України, в якому вказано, що охорона 
і контроль за лісовими угіддями покла-
дені на державну лісову охорону.

Тобто існує такий собі парадокс: 
комунальне лісове підприємство не 
має «охоронних і контролюючих» по-
вноважень на підвідомчих територіях. 
Інакше кажучи, не може самостійно 
боротися проти незаконних вирубок 
на своїй території.

Отака виходить правова колізія. 
Для українського законодавства це 
справа звична.

Водночас державне управління лі-
сового і мисливського господарства не 
має права ловити крадіїв на територіях 
«Чернігівоблагролісу». Єдине, що лісівни-
ки за законом можуть вдіяти у випадку 
виявлення «пеньків», — сповістити про 
крадіжку правоохоронні органи. Але за 
це, як стверджує Іван Донець, правоохо-
ронці можуть покарати самих лісників. 
Бо коли правоохоронці у грудні минулого 
року замість ретельної перевірки і пошу-
ку винних у вирубці лісу зобов’язали «Се-
менівкурайагролісгосп» виплатити за ви-
рубку до держбюджету 93 тисячі гривень, 
це відбило в лісників бажання заявляти 
про вирубку до міліції.

На думку Івана Донця, логіка в 
тому, що якби «Семенівкарайагроліс-

госп» сам випилював дерева, чи став 
би він повідомляти про це відповідним 
структурам?

Тим часом навколо керівника під-
приємства, на території якого система-
тично вирубують ліс, розпочалася судо-
ва тяганина. Звільненого кілька тижнів 
тому керівника «Семенівкарайагроліс-
госпу» Миколу Кулака рішенням суду 
поновлено на роботі. Голова Семенів-
ської РДА Сергій Деденко обурений 
цим рішенням. Адже вважає, що саме 
Кулак має нести відповідальність за 
розкрадання лісу. «Чернігівоблагроліс» 
також буде оскаржувати поновлення 
Кулака на роботі в апеляційному суді.

За словами Івана Донця, з приводу 
цієї ситуації доцільніше було б говорити 
по завершенні всіх судів. Адже нині за 
кількома аспектами  ще триває слідство.

«Високий Вал», 11.03.2015

Рятувальники знешкодили 82 боєприпаси 
часів Великої Вітчизняної війни

Чернігівщину скоро 
спалять безкарні дурні
А в нас же стільки державних контролюючих структур: 
прокуратура, міліція, служба з надзвичайних ситуацій, 

екологія, санітарна служба, охорона лісів. 
Чи не час уже цим службам, окрім «умовляння» 

варварів-паліїв, хоч декого й покарати?

Мародерство в пошані, 
або Хто відповість за незаконну вирубку лісу?

Лісовий блокбастер по-семенівськи: 
шукають винного в незаконній вирубці
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Бліц-інформ
Світовий флешмоб 
«З Україною в серці» 
Національний реєстр рекордів України оголосив 

рекордом один із наймасштабніших проектів у світі — 
міжнародний флешмоб «З Україною в серці, де б ми не 
були!». Реєстрація рекорду «Фраза, складена тілами лю-
дей в найбільшій кількості країн» відбулася в  Києві 16 
березня 2015 року. Було показано відеофільм, до якого 
увійшли сюжети з кожної країни, де відбувалося патріо-
тичне об’єднання українців у такій акції. 

Журналістку з Гомеля 
звинувачують у «порушенні 
законодавства про ЗМІ» 
На журналістку Ларису Щирякову склали адміністра-

тивний протокол за статтею 22.9 КоАП (порушення законо-
давства про ЗМІ).

Документ оформив начальник відділу правопорядку 
Центрального РВВС Гомеля Юрій Панін, пише БелаПАН.

Міліція оформила протокол, посилаючись на дані інди-
відуальних підприємців, що торгують на ринку «Централь-
ний», які надали свідчення, що Лариса Щирякова знімала 
їх на відеокамеру.

Сюжет про підвищення податків для індивідуальних 
підприємців з’явився на сайті телеканалу «Белсат» 13 січ-
ня 2015 року. Також у матеріалах міліції була відповідь із 
МЗС про те, що Лариса Щирякова не акредитована при мі-
ністерстві як кореспондент іноземного телебачення.

«У країні зараз скрутне 
економічне становище, на 
носі президентські вибори — 
ось і переслідують журналіс-
тів. Якщо починаються сер-
йозні проблеми в економіці, 
тоді журналіст стає ворогом 
номер один, оскільки показує 
реальність такою, яка вона є, 
без прикрас», — прокоменту-
вала подію журналістка.

У січні 2015 року Щиряко-
ву і її колегу Костянтина Жу-
ковського судили у Свєтлогор-
ську нібито за участь у  несанк-
ціонованому пікеті й покарали 
штрафом у розмірі 900 тисяч 
рублів кожного. Журналісти 
висвітлювали пікет, який про-
водив громадський активіст, 
інвалід першої групи Юрій Ля-
шенко. Міліція ж звинуватила журналістів у тому, що вони 
нібито брали участь у пікеті.

Раніше Лариса Щирякова отримала офіційне поперед-
ження від прокуратури за професійну діяльність без акре-
дитації. Міліція неодноразово заважала журналістці вико-
нувати свою роботу, створюючи різні перешкоди, напри-
клад, затримуючи її. 

Сайт «Хартія ’97»

Українські журналісти стали 
лауреатами премії в царині 
свободи слова
Щорічною міжнародною премією для журналістів постра-

дянських країн відзначені команда «Слідство.Інфо» та журна-
лісти з Криму і Донецька — Валентина Самар і Сергій Гармаш. 

Нагородження лауреатів відбудеться в Осло 24 черв-
ня 2015 року. 

Найпопулярніша Інтернет-газета «Українська правда» 
та її журналісти також були лауретами премії: «Українська 
правда» — у 2006-ому, Сергій Лещенко і Мустафа Найєм 
— у 2013-ому і 2014 роках.

Пам’яті Валентина 
Распутіна
У Москві в лікарні 14 березня по-

мер один із найвідоміших російських 
письменників — Валентин Распутін. 
Наступного дня йому б виповнилося 78 
років. Поховали письменника в Іркут-
ську поруч із могилою його доньки, яка загинула 2006 року.

В. Распутін народився в селі Аталанка Іркутської об-
ласті в селянській родині. Закінчив історико-філологічний 
факультет Іркутського університету, працював журналіс-
том. Друкувати прозу почав 1965 року.

Один із засновників і головних представників «сіль-
ської прози» — потужного напряму в радянській літературі 
1960 – 1980-их років, у якому творили такі відомі письмен-
ники, як Віктор Астаф’єв, Федір Абрамов, Василь Бєлов, Бо-
рис Можаєв, Василь Шукшин. Найвідоміші твори Распутіна 
— «Уроки французької», «Прощання з Матьорою», «Останній 

строк», «Живи і пам’ятай», «Пожежа».

У селі Млини Підкарпатського воєвод-
ства Польщі за участю глави української 
греко-католицької церкви Святослава 
Шевчука відбулися урочисті заходи з наго-
ди 200-річчя від дня народження відомо-
го українського композитора, громадсько-
го діяча, священика УГКЦ Михайла Верби-
цького.

Як зазначив голова Об’єднання україн-
ців у Польщі (ОУП) Петро Тима, урочистос-
ті розпочалися біля могили Михайла Вер-
бицького в каплиці-пантеоні у Млинах. За-
хід відбувся під патронатом президента 
Польщі. У ньому взяли участь офіційні осо-
би з України та Польщі, представники укра-
їнської громади Польщі, гості з України.

Згодом у соборі святого Івана Хрести-
теля у Перемишлі відбувся концерт світ-
ської та церковної музики отця Михайла 
Вербицького.

Урочистості з нагоди 200-річчя наро-
дження Вербицього тривали кілька днів. У 
селі Явірник Руський Підкарпатського воє-

водства Польщі, де народився компози-
тор, відкрито меморіальну таблицю на його 
честь, а в українському Народному домі в 
Перемишлі відкрилася виставка, присвя-
чена життю і творчості відомого українця.

Українська громада в Польщі цього 
року проводить цикл заходів, присвячених 
Вербицькому. Зокрема, у квітні в Перемиш-
лі буде проведено велику наукову конфе-
ренцію, присвячену життю і  творчості ав-
тора українського гімну. Крім того, заходи й 
концерти на музику Вербицького планують 
провести в деяких великих польських міс-
тах, зокрема Гданську, Щецині та Вроцлаві.

Михайло Вербицький народився 4 бе-
резня 1815 року в селі Явірник Руський у 
родині греко-католицького священика. Він 
написав музику до слів Павла Чубинського 
орієнтовно 1864 року, коли слова майбут-
нього гімну «Ще не вмерла Україна» впер-
ше з’явилися у галицькому часописі «Мета». 
Помер Вербицький 1870 року і похований 
у селі Млини.

У Польщі відзначили 200-річчя автора 
українського гімну Михайла Вербицького

У вбивстві Нємцова — 
похаплива «чеченська версія». 

Собчак і Венедиктов залишають 
Росію через «розстрільні списки»

Правоохоронні органи Росії висунули 
версію, що Бориса Нємцова вбили чечен-
ські бойовики і арештували кількох «підо-
зрюваних». Ця похаплива версія виклика-
ла скептичну реакцію в самому російсько-
му суспільстві, де більш імовірною причи-
ною вбивства, окрім розправи з одним із 
лідерів опозиції, називають також чвари в 
кремлівському керівництві. 

Натомість ще одна відома опозиціо-
нерка, дочка Анатолія Собчака, який за-
гадково помер 15 років тому, журналістка 
і телеведуча Ксенія Собчак вирішила поки-
нути на певний час Росію, тому що її ім.’я 
фігурує в так званих «розстрільних спис-
ках». Саме про такі списки опозиціонерів 
повідомили російські ЗМІ після вбивства 
Нємцова.

У п’ятницю Ксенія Собчак попрощала-
ся із друзями. Її супроводжував чоловік, 
актор Максим Віторган. «Я покину Росію на 
певний час, але про еміграцію не йдеться», 
— заявила Собчак. 

Ще один опозиціонер, головний редак-
тор радіостанції «Эхо Москвы» Олексій Ве-
недиктов також залишає Москву, він теж у 
«розстрільному списку».

6 березня на засідання Радбезу ООН 
Саманта Пауер, представник США, заяви-
ла про більш ніж п’ятсот тіл, знайдених у Де-
бальцевому після того, як туди увійшли ро-
сійсько-сепаратистські війська.

Ось її пряма мова: «Звіт з Офісу з ко-
ординації гуманітарних питань ООН у  кін-
ці минулого місяця засвідчив, що 500 тіл 
було знайдено в будинках і підвалах у кінці 
облоги. Будинки та підвали, де люди хова-
лися від нескінченних обстрілів мінометів і 
ракет російського виробництва (...). Повто-
рю: 500 тіл були знайдені в будинках і під-
валах, де люди шукали притулок».

500 загиблих українців!
За декілька днів від вогню російської 

артилерії в Дебальцевому Україна втра-
тила величезну кількість громадян, котра 
складає трохи менше десятої частини всіх 
жертв за цілий рік російської агресії. Оче-
видно, що більша частина цих загиблих — 
мирні люди.

Ця визначна своїм сумом подія мала 
б отримати гучну реакцію від Президен-
та, начальників силових відомств, також 
тих інституцій, котрі захищають права лю-
дини. Це величезна втрата для нації, яку 
слід було б осмислити і у відповідь на яку 
варто було б спланувати ретельно проду-
ману реакцію. На жаль, ця приголомшли-

ва цифра не стала предметом великої 
дискусії в урядових колах. А дискусія по-
трібна.

Чи було зроблено урядовими структу-
рами (МНС у першу чергу) все необхідне, 
щоб забезпечити евакуацію всіх, хто хотів 
виїхати з Дебальцевого? Якщо відведення 
військ було сплановано, то чи спланували 
так само евакуацію мирного населення? 
Чи було цей план виконано, і чому сталися 
такі жертви?

Яким чином нам слід діяти, щоб не до-
пустити повторення масової загибелі мир-
ного населення у випадку атаки російсько-
терористичних військ на інші українські 
міста?

Чи варто нам оголяти фронт, відводячи 
важке озброєння — за очевидного невико-
нання аналогічних дій противником? Чи не 
ризикуємо ми таким чином підставити під 
удар мирне населення прифронтових міст?

Урешті ми маємо бути готовими до того, 
щоб робити жорсткі висновки, особливо 
якщо виявиться, що трагедія сталася через 
бездіяльність посадовців.

Ігор ЛУЦЕНКО, 
народний депутат України, член комітету 
з питань запобігання і протидії корупції, 

«Українська правда», 10.03.2015 

Кримінальна хроніка

За «вишками Бойка» 
нікому не висунуто підозру

Слідчі органи досі нікому не висунули підозру у справі 
про закупівлю бурових нафтових вишок для компанії «Чор-
номорнафтогаз» колишнім керівництвом енергетичної га-
лузі України. Про це сказано у відповіді Генпрокуратури 
на запит депутата від Блоку Петра Порошенка Світлани 
Заліщук.

У відомстві також додали, що нині вишка (не уточнено, 
яка саме з двох) знаходиться на території Одеського родови-
ща Чорного моря.

Згідно з відповіддю, органи досудового слідства напра-
вили «запити про надання міжнародної правової допомоги 
до компетентних органів інших держав, в яких також постав-
лені питання щодо діяльності британської компанії «Highway 
Investment Processing LLP», її власників та бенефіціарів». 
Саме компанія «Highway Investment Processing LLP» продала 
вишки «Чорноморнафтогазу».

«Через рік після зміни влади 
органи виявилися неспромож-
ними висунути підозри ні Бойку 
(міністр), ні Бакуліну (глава На-
фтогазу), ні Кацубі (заступник 
глави Нафтогазу), що проводив 
оборудку з вишками», — обури-
лася депутат.

Як відомо, ще на початку 
грудня 2014 року Генпрокурор 
Віталій Ярема стверджував, що 
розслідування в цій справі вже 
підходить до кінця. Слідство 
встановило, що збиток держа-
ві від закупівель у 2011 році 

цих бурових установок за завищеними цінами склав 200 
млн гривень. Сам термін «вишки Бойка», за прізвищем то-
дішнього міністра енергетики, а нині лідера Опозиційно-
го блоку в парламенті, став одним із символів корупції 
в країні.

Матеріали у справі 
«вишок Бойка» 
зникли в Криму

Матеріали кримінального розслідування щодо ко-
рупційних закупівель так званих «вишок Бойка» були 
вивезені до Криму і там залишилися після анексії пів-
острова Росією. Про це заявив колишній перший за-
ступник Генпрокурора Микола Голомша.

«Коли я прийшов на посаду, «вишки Бойка» були 
одним з основних пріоритетів. Я сам цікавився цією 
справою. Але, як відомо, за дивним збігом обста-
вин, матеріали цієї справи були перевезені в Крим 
та у зв’язку з анексією там і залишилися», — сказав 
Голомша.

Він уточнив, що документи були вивезені «в кульмі-
наційній фазі правління режиму Януковича».

За його словами, справу все ж можна було роз-
слідувати і без цих документів, відновивши обстави-
ни всіх подій, і отримати результати ще минулої осені. 
«Контролюючі органи та оперативні служби могли від-
творити картину злочину. Були наглядові проваджен-
ня, що дозволяли це зробити, зрозуміти, про що йде 
мова. Адже учасники закупівлі не виїхали в Крим. До 
середини літа розслідування перебувало на піку вико-
нання, і до вересня – жовтня 2014 року ми вже бачили 
б результати. Ймовірно, не було бажання», — заявив 
М.Голомша.

«Українська правда»

Довідково. Микола Голомша був заступником Ге-
нерального прокурора України з 2003 по 2010 роки. 
У липні 2010 року, за влади регіоналів і Януковича, 
звільнений з цієї посади. Після перемоги Майдану 
наприкінці лютого 2014 року обійняв посаду першо-
го заступника Генпрокурора. У жовтні 2014 року був 
звільнений з посади на виконання Закону про лю-
страцію. Це звільнення Голомша оскаржив у суді. 

Непомічених 500 трупів

Юрій БойкоЮрій Бойко

Лариса Щирякова 
постійно буває як 

журналістка телебачення 
на Чернігівщині, робить 
звідси цікаві матеріали. 
На цьому фото — вона 
торік веде репортаж з 

українського блокпоста 
біля Чернігова. 
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Генпрокуратура в 2009 – 2010 роках намагалася допита-
ти тодішнього лідера Партії регіонів Віктора Януковича як свід-
ка у справі про отруєння екс-президента Віктора Ющенка, але 
він відмовлявся говорити. Про це заявив колишній перший за-
ступник Генпрокурора Микола Голомша. «Ми «докопалися» до 
команди Віктора Януковича при розслідуванні отруєння Вікто-
ра Ющенка і запрошували його на допити, які Янукович ігнору-
вав, влаштовував істерію», — сказав він. Істерія проявлялася 

у відмовах Януковича ходити на допити.
Відповідаючи на питання, чи були підстави підозрювати 

Януковича в отруєнні Ющенка, Голомша заявив, що під підозру 
тоді підпадали практично всі відомі політики. «Тоді не було лю-
дей (з великої політики — ред.), яких можна було не підозрю-
вати. Оточення Януковича було опонентами Ющенка на прези-
дентських виборах і знаходилося в полі зору слідчих. Планува-
лося відпрацювання версії щодо причетності Януковича і його 

команди», — повідомив він.
За словами Голомші, за цією справою мали намір допита-

ти велику команду людей, зокрема тих, хто входив до вибор-
чого штабу.

«Але ми не відпрацювали команду Януковича. У нас забра-
ли справи», — сказав він.

Як відомо, отруєння Ющенка, що сталося 2004 року, досі 
не розслідувано.

На перший погляд, така постановка 
питання безглузда. Перемога Майдану 
над режимом була абсолютною, вона за-
вершилася чітким волевиявленням на 
президентських і  парламентських вибо-
рах. Але спробуємо без емоцій проана-
лізувати, що ми маємо за рік після пере-
моги Майдану.

Майдан за своєю природою був тро-
їстою революцією, мета якої полягала в 
модернізації країни. Україна застрягла 
в затяжному Середньовіччі, маючи нео-
феодальну олігархічну економіку, неофе-
одальну кланову політичну систему, нео-
колоніальний статус імперської провінції, 
несформовану політичну націю, патерна-
лістські цінності більшості населення, що 
відчуває себе не громадянами, а піддани-
ми держави.

Але в нашій середньовічній країні 
сформувалася критична маса громадян, 
які прагнули модернізації: середній клас, 
національно свідома інтелігенція, активна 
молодь. Ці приблизно 15% і стали рушієм 
революції. Сучасність, куди прагне Укра-
їна, — це відкрита ліберальна економіка, 
прозора політична система, незалежна на-
ціональна держава, сучасна політична на-
ція, громадянське суспільство і громадян-
ські цінності.

За рік після Майдану кардинальних 
змін не сталося (детальний аналіз, зробле-
ний у листопаді, на жаль, є справедливим і 
для березня).

Реформи зрушили, але темп їх дуже по-
вільний, і ми нещодавно уважно розбира-
ли причини такого стану.

Якщо Майдан був троїстою рево-
люцією:

— економічною революцією за перехід 
від неофеодальної олігархічної економіки 
до відкритої ліберальної,

— геополітичною революцією: націо-
нально-визвольною, антиколоніальною, 
антиімперіалістичною,

— ціннісною Революцією гідності за пе-
рехід до нових громадянських цінностей,

то ми маємо визнати, що жодна з цих 
революцій не завершена.

Економічна революція є боротьбою за 
кардинальні реформи. Ми називаємо цю 
боротьбу війною між Майданом і Гідрою, 
тобто старою корумпованою системою, 
яка прагне, видозмінившись, зберегтися 
за будь-яку ціну.

Геополітична революція перейшла у Ві-

йну за незалежність, і це природно. Наці-
онально-визвольні, антиколоніальні рево-
люції завжди переходять у війну за неза-
лежність. Винятків немає, імперії ніколи ні-
кого добровільно не відпускали.

Ціннісна революція також триває, бо 
нова Україна і стара Україна (точніше, 
УРСР) мають кордони не по Донбасу, не по 
Дніпру чи Збручу. Ці кордони проходять че-
рез кожен будинок, а часто розрізають на-
впіл сім’ї. Кожен успіх нової України збіль-
шує число її прихильників. Кожна невдача 
дозволяє старій Україні потягнути ковдру 
на себе.

Жодна з трьох революцій не завер-
шена. Бо революції завершуються лише 
двома способами: або перемогою револю-
ції, коли вона досягла своєї мети, або пе-
ремогою контрреволюції, коли сили рево-
люції розтоптані і принижені, знищені і за-
гнані у підпілля. Наразі немає ні одного, ні 
іншого. І це означає, що ми живемо всере-
дині революції. А значить, є різні варіан-
ти завершення. Перемога може бути як за 
нами, так і за ними.

Не так давно ми детально розбирали 
сценарії для України. І все-таки які шанси 
на реванш? Чи дійсно це є загрозою?

Основна причина вагомих шансів ста-
рого режиму на реванш полягає в тому, 
що революція нині не збільшує своїх сил. 
Збільшення сил революції — це зростання 
та зміцнення соціальних груп, які її підтри-
мують.

Наприклад, економічне зростання 
збільшує сили і чисельність середнього 
класу. Кількість прихильників нової Укра-
їни збільшується також за рахунок успі-
хів контрпропаганди, встановлення міцної 
влади у відвойованих містах, зростання су-
часної української культури, побудови но-
вої системи справедливості тощо.

Натомість ми бачимо послаблення соці-
альних груп, що рухають революцію. Малий 
і середній бізнес масово згортається вна-
слідок не лише економічної кризи, а й не-
вдалих податкових новацій та збільшення 
тиску держави.

Ворожа пропаганда сіє сумніви і роз-
чарування. Непевна політика союзників 
не дає надії на потужну світову підтримку. 
Нарешті  найбільш пасіонарні та патріотич-
ні українські герої щодня гинуть на фронті.

Оце послаблення сил революції якраз і 
створює шанси на реванш.

Ресурси контрреволюції є досить зна-
чними.

Це і накопичені гроші (в тому числі роз-
блоковані закордонні рахунки), і працюючі 
підприємства, що часом продовжують ге-
нерувати надприбутки.

Це власні парламентські фракції та те-
леканали.

Це величезна кількість силовиків, суддів, 
місцевих адміністраторів, які готові за ко-
мандою вийти битися за повернення старої 
системи.

Це політична, військова, пропагандист-
ська, терористична, дипломатична та фі-
нансова підтримка Росії.

І найголовніше — це патерналістські, 
середньовічні, не громадянські настрої 
більшості населення, все ще більшос-
ті. Вони у травні проголосували за Поро-
шенка, а у жовтні — за БПП та «Народний 
фронт», бо очікували: «Ось нарешті при-
йдуть люди, які зроблять нам добре, за-
можно і щасливо».

Але добре не зробилося, бо революцій-
ні зміни неможливі без участі кожного гро-
мадянина. Нема змін на краще — значить, 
не за тих проголосували.

Ці настрої живляться сильною воро-
жою пропагандою і слабкою нашою. Ці на-
строї живляться економічною та фінансо-
вою кризою.

За Януковича і Партії регіонів ви жили 
краще, каже ворожа пропаганда. Не було 
війни, а курс гривні був стабільний. Ціни не 
зростали стрімко, і кожен міг якось влашту-
ватися. Був порядок і стабільність.

Сценарій запланованого реваншу 
зрозумілий. Зірвати проведення реформ 
через парламентський спротив і клоуна-
ду, через політичний та корупційний підкуп 
слабких урядовців. Зірвати плани міжна-
родної допомоги — альтернативна «донор-
ська конференція» імені Фірташа є яскра-
вим прикладом таких дій — та посилити 
розчарування світової спільноти Україною 
через міжнародні медіа та події. Перемог-
ти на місцевих виборах у низці регіонів.

Це забезпечать гроші, телеканали і міс-
цева влада, але найголовніший ресурс — 
стара парадигма мислення більшості ви-
борців: уже сьогодні «Опозиційний блок» 
має величезні рейтинги, хоч агітація ще не 
почалася. Одразу після перемоги постави-
ти питання про федералізацію. Підтримати 
цю вимогу збільшенням присутності росій-
ських військ.

Далі вони розраховують на формуван-
ня великої «Новоросії», що повернеться до 
стану російської колонії, формально неза-

лежної, як Україна часів Януковича.
Насправді ж це завершиться великою 

громадянською війною, бо, як ми вже го-
ворили, чітких кордонів між новою і ста-
рою Україною, між Україною сучасною та 
радянською немає. Харків, Одеса, Запо-
ріжжя вже ніколи не будуть «Новоросією», 
але й нова Україна там ще не перемогла 
остаточно.

Отже, революція не завершена, ре-
ванш можливий. Які з того висновки? Що 
нам робити?

Перше, що треба зробити, — це зляка-
тися реваншу. Усвідомити, чим нам загро-
жує повільність реформ, політична клоуна-
да, ліберальне ставлення до смертельного 
ворога.

Якими повинні бути наші дії?
1. Стрімкі та кардинальні реформи — 

це питання не добробуту, а виживання.
2. Стратегія війни на два фронти — з 

Росією та Гідрою. Ділитися стратегічним 
баченням із союзниками — хай вони зро-
зуміють, чим загрожує поразка, що може 
бути наслідком їхньої непевності.

3. Справжня війна всім прибічникам 
старого режиму, які окопалися в парла-
менті, місцевій владі, силових структурах, 
судах. Постмайданівські політичні сили ду-
мають, що треба домовлятися. Але це не 
гра, це — війна. Після реваншу «регіоналів» 
вони ні з ким домовлятися не будуть.

4. Реформа центральних і місцевих ор-
ганів влади, реформа державної служби, 
реформа децентралізації — пріоритет но-
мер один. Зламати хребет старої системи. 
Наповнити органи влади новими людьми.

5. Комунікація — пріоритет номер два. 
Нам потрібна потужна, зрозуміла та яскра-
ва пропаганда реформ, пропаганда нової 
країни, нових відносин, нових героїв, нових 
українських історій, нового місця України у 
світі.

Усе це не зробити силами самих лише 
нових політиків та урядовців.

Революція перемагає не внаслідок дій 
нечисельних еліт, а за рахунок зусиль ве-
ликих мас. Нам усім треба буде долучитися. 
Що мають зробити політики, так це проде-
монструвати народові стратегічне бачення 
і надзвичайну рішучість.

Це єдине, що ми не можемо зробити за-
мість них.

Валерій ПЕКАР,
«Українська правда», 10.03.2015

Коментар редактора
Коротко про автора. Валерій Пекар на-

родився в Києві, йому 49 років. Підприє-
мець і громадський діяч. Віце-президент 
Українського союзу промисловців і підпри-
ємців. Викладає в Києво-Могилянській біз-
нес-школі. 

У цій статті — чіткий аналіз нашого сьо-
годення. Звичайно ж, під терміном «Януко-
вич», не випадково взятим у заголовку в лап-
ки, мається на увазі система. І річ не лише в 
тому, що вже є гіркий досвід відтворення ан-
тинародної влади після її начебто тотальної 
поразки в Помаранчевій революції. Річ у тім, 
що антинародний режим може бути і не в та-
кій вульгарній формі, як регіоналівський. А в 
формі безкінечного переходу від колонії до 
держави, від тоталітаризму до демократії, 
чим і була Україна понад два десятиліття.

На додаток до цього аналізу Валерія Пе-
каря адресуємо читача до попередніх двох 
аналітичних статей автора, які він тут згадує, 
на сайті Інтернет-газети «Українська правда». 
Перша — «Підсумки Майдану: перша річни-

ця» (УП, 17.11.2014). Друга — «Чому рефор-
ми в Україні гальмують?» (УП, 12.02.2015). 

Особливо зверну увагу на другу статтю. 
Адже, скільки б ми не говорили про агресив-
ну Росію, про слабку підтримку нас Європою і 
світом, укотре варто згадати давню мудрість: 
«Сила ворога — в нашій слабкості». Поки ми 
будемо слабкими внутрішньо, доти ми й буде-
мо об’єктом агресії. 

Отже, проблема — в оновленні суспіль-
ства, у справжніх, а не декорованих рефор-
мах. Тут варто процитувати другу зі згаданих 
статей автора:

«Про реформи дуже багато говориться, 
але поверхово, без пояснень, тож це слово 
вже затерлося… Немає жодних спеціаль-
них інформаційних заходів, щоб пояснити 
суть якоїсь конкретної реформи: чому вона 
потрібна, як буде робитися, чому спочатку 
стане гірше, а в перспективі значно краще, 
і чому не можна зволікати, а треба «різати», 
і чому не можна очікувати негайних резуль-
татів».

Тут у мене величезне застереження! 
Коли говорять про рішучість реформ, про те, 

що «не можна зволікати», хочеться запитати 
у влади: чому це має означати тотальний на-
ступ на життєвий рівень людей? Те, що ми ба-
чимо зараз, при фантастичному обвалі грив-
ні, шаленому зростанні цін і тарифів. І коли 
говорять, що «спочатку стане гірше, а в пер-
спективі значно краще», то в якій перспекти-
ві? За рік – два, за 10 років чи у «світлому 
майбутньому», що ми вже проходили?

Цілком погоджуюся з автором, де він 
критикує так званий «патерналізм» — це 
коли люди відчувають себе не громадя-
нами, а лише утриманцями держави. Щоб 
стати громадянами, маємо розвивати гро-
мадянське суспільство. А що ми бачимо? 
Понад 200 партій, їхні чвари і розпороше-
ність політикуму. Не краще і в так званому 
«громадському секторі». Промовиста цита-
та з тої ж лютневої статті автора щодо са-
ботажу справжніх реформ: «Чиновники, 
які є частиною старої корупційної системи 
(«Гідри»), не налаштовані так просто розлу-
чатися зі своїми статками і будуть гальму-
вати все, що можна. Ще й захищатимуть-
ся кишеньковими громадськими організа-

ціями-імітаторами, що також є частиною 
системи». 

Зверніть увагу на останнє речення про 
«громадські організації-імітатори». Коли ба-
чиш це все в Чернігові, всі оці численні «лю-
страційні комітети», «штаби», весь оцей фарс 
з «віче», «пікетами», все оце вульгарне тяган-
ня опонентів у сміттєві баки (між іншим, кри-
мінальне діяння, за яке в місті ще нікого на-
віть не посварили), весь оцей паноптикум до-
вкола так званої громадської ради при обл-
держадміністрації, то розумієш: ми ще так 
далеко від справжнього громадянського сус-
пільства. То ідімо до нього. 

Інакше? Тоді ще одна цитата автора з 
лютневої статті: «Не треба думати, що все 
гаразд, якщо народ ще терпить. Терпіння не 
безмежне. В умовах злиднів, недовіри та від-
чуття несправедливості є лише один крок від 
сліз і ненависті до насилля».

Але насилля вже було доволі в нашій істо-
рії. Це, врешті, й простіше. Ставати громадя-
нами — важче. Але як без цього? 

Петро АНТОНЕНКО

Як не допустити реваншу «Януковича»?

Як нам стати громадянським суспільством? 

Януковича намагалися допитати про отруєння Ющенка
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До початку сепаратистських 
виступів, підтриманих згодом 
російською армією, Донецьк мав 
вигляд звичайного українсько-
го міста. Проте суперечності, за-
кладені в донецьку регіональну 
ідентичність, спрацювали в не-
сподіваний руйнівний спосіб.

Соціолог, доктор історичних наук 

Оксана Міхєєва викладає в Україн-
ському католицькому університеті у 
Львові, а до війни працювала в До-
нецькому державному університеті 
управління і двадцять сім років дослі-
джувала минуле й теперішнє Донба-
су. На її думку, всі узагальнення про 
мешканців Донецької та Луганської 
областей хибні, а для того, щоб їх зро-
зуміти, необхідно простежити історію 
формування регіональної ідентичнос-
ті й міфів, на яких вона базується.

На відміну від Слобожанщини чи 
Полісся, Донбас — це не люди, які 
мешкали на цій території постійно, а 
територія — Донецький кряж.

Промислове освоєння земель, які 
тепер називаються Донбасом, роз-
почалось у 60 – 70-их роках ХІХ сто-
ліття. На той час вони були заселені 
сільським, переважно етнічно україн-
ським населенням, хоча жили також 
росіяни, греки, німці, татари та інші.

Більшість теперішніх мешканців 
Донбасу походять від переселенців, 
які приїхали в пошуках роботи. 

Юзівка
Промисловий період історії Доне-

цького кряжа пов’язують передусім із 
Джоном Х’юзом, валлійським підпри-
ємцем, який викупив ділянку землі й 
заснував гірниче селище, згодом на-
зване на його честь Юзівкою.

Від 1870-их за рахунок трудових 
мігрантів тут швидко зростало насе-
лення. Вже 1884 року місцеві меш-
канці Бахмутського повіту  становили 
приблизно 11% населення. Найбільше 
приїжджало мешканців центральних 
губерній Російської імперії, менше — 
з південних і південно-західних.

Близько 5% становили іноземці: 
британці, італійці, французи, румуни, 
німці, шведи.

Із Росії до Юзівки їхали здебільшо-
го безземельні селяни. Першою масо-
вою психологічною травмою був пере-

їзд із села до міста. Другою — пере-
хід від наземної до підземної роботи: 
фактично люди спускалися до пекла.

Свідомість людини, яка відірвала-
ся від свого коріння, повністю зміни-
ла спосіб життя і навчилася робити те, 
чого раніше не могла уявити, зазнава-
ла суттєвих змін.

Серед приїжджих було багато се-
зонних працівників, відірваних від ро-
дин. Вони заповнювали дозвілля пия-
тикою — звідси легенди про донецьке 
пияцтво.

У Юзівці формувалося неоднорід-
не суспільство. Крім того, що приїж-
джі представляли різні культури, між 
ними точилася потужна конкуренція. 
Найвищим щаблем в ієрархії був бри-
танський вищий світ, нижче — інжене-
ри, найнижче — робітничий клас. 

У тогочасних свідченнях є ціка-
вий факт про містечко — вбиральні 
вздовж вулиць. Вихідців із села вони 
дивували й навіть шокували.

Згодом, за радянських часів, у 
центрі міста не було жодного громад-
ського туалету, а про мешканців Доне-
цька жартували, що вони звикли тер-
піти й можуть витримати все.

Сталіно
Коли постала радянська влада, 

Донбас потрапив у поле її особливої 
уваги. Радянізація регіону, визнано-
го головною економічною базою кра-
їни, мала велике значення для утвер-
дження нового порядку.

Для об’єднання строкатого насе-
лення більшовики зробили ставку на 
інтернаціоналізм та атеїзм, руйнуючи 
церкви і провадячи антирелігійну про-
паганду.

Тим часом мешканців інших регі-
онів мобілізували на відбудову про-
мисловості Донбасу, зруйнованої під 
час Першої світової та громадянської 
воєн.

Почався новий приплив людей, 
які почувалися на Донбасі незатиш-
но і сприймали його як територію чужу 
й тимчасову. Приїжджали селяни, що 
втратили землю через політику роз-

куркулення, а в тридцятих роках у фа-
брично-заводські училища Донбасу 
відправляли дітей репресованих.

«За часів мого студентства ми 
розпочали в Донецьку несанкціоно-
вані розкопки на Рутченковому полі. 
За офіційною версією там були похо-
вані люди, вбиті нацистами. Ми ж до-
вели, що це були люди, розстріляні в 
тридцяті роки радянською владою,  — 
так звані вороги народу», — розпові-
дає Оксана Міхєєва.

Щоб у різнорідного населення 
з’явився зв’язок із регіоном, влада 
творила нових героїв — революціоне-
рів та людей праці, що працювали під 
землею чи біля розплавленого мета-
лу. Так постали Олексій Стаханов, Ми-
кита Ізотов, Паша Ангеліна.

«Руйнування цих образів я пережи-
ла тоді, коли у 1980-их знайшла в ар-
хівах документи про відомого металур-
га Ізотова, який насправді був пияком 
і дебоширом», — говорить дослідниця.

Під час Другої світової війни насе-
лення Донбасу ще дужче перемішало-
ся. На місце німців, яких вивозили до 
Сибіру, переселили поляків. Почина-
ючи з 1944 року й аж до операції «Ві-
сла», в заслання на Донбас відправ-
ляли мешканців польсько-українсько-
го прикордоння. На вільні поселення 
привозили як політичних, так і кримі-
нальних в’язнів.

Донецьк
У шістдесяті роки героїзацію лю-

дини праці почали підкріплювати мо-
нументами. З’явився один із символів 
Донецька — пам’ятник шахтарю.

За комсомольськими путівка-
ми до регіону почала приїжджати ак-
тивна молодь. Та водночас на Дон-
бас і далі переселяються кримінальні 
елементи, особливо на шкідливі для 
здоров’я виробництва, де для пра-
цевлаштування не вимагали жодних 
документів. За неофіційною статисти-
кою, кожен п’ятий на Донбасі побував 
за ґратами. 

«Коли я почала вивчати кримі-
нальний світ Донбасу 20-их років ХХ 
століття, то працювала з атласами та-
туювань і злодійським жаргоном — 
фенею. Мене здивувало, що словник 
мені не потрібен, адже всі ці слова я 
знаю зі шкільного віку: кримінальна 
феня є частиною нормальної шкільної 
освіти в Донецьку», — згадує Оксана 
Міхєєва.

Ще один напрямок творення ге-
роїчної міфології — День Перемо-
ги та відзначення річниці 8 вересня 
1943 року (визволення Донбасу від 
нацистів). На Донбасі панує ілюзія, що 

ці свята відзначали завжди, хоча на-
справді «святом Великої Перемоги» 
9 травня стало лише за часів Леоніда 
Брежнєва.

«Коли я розмірковувала, звідки 
міг узятися донецький сепаратизм, 
згадала знайоме зі шкільних років 
ідеологічне поняття малої батьківщи-
ни, — каже дослідниця. — Про це го-
ворили в усьому Союзі, але найбільше 
саме на Донбасі. Раніше я не бачила 
в цій ідеї сепаратистського потенціа-
лу, адже мала батьківщина завжди є 
частиною більшої. Однак спрацював 
курс путінської пропаганди на віднов-
лення СРСР: частина мешканців регі-
ону сприймає Донбас як малу батьків-
щину в межах колишньої радянської 
держави».

Розпад Радянського Союзу силь-
но травмував Донбас. Більшість тут 
голосувала за незалежність України 
на референдумі 1 грудня 1991 року, 
та лише тому, що повірили, що жити 
стане краще вже завтра.

Натомість регіон переживав вели-
кі зміни: руйнувався образ героя пра-
ці, почалося відродження релігійності. 
У 1990-ті через кризу Донецьк мав за-
недбаний вигляд, у ньому розростала-
ся мафія, формуючи вже звичний нам 
проблемний образ регіону.

До середини 2000-их на запитан-
ня «Що подивитися в Донецьку?» міс-
цеві відповідали: «Нічого цікавого». 
Вони не цінували власного міста.

2004-го відбулась іще дужча де-
монізація Донбасу — його мешкан-
ці буквально за кілька днів перетво-
рилися для мешканців інших об-
ластей України з донеччан на 
«донецьких».

«Если вместо головы снаряд...». 
Як формувалась ідентичність Донбасу
Спробуємо зрозуміти, звідки взялося таке явище, як «Донбас»

З подібних рудників починалася індустріальна слава Донбасу.

Робота забійників, початок ХХ ст.

Юзівські робітники, орієнтовно 1900 рік.

Юзівка, торгова площа, 1901 рік. 

«Донбас — серце Росії». З плаката часів радянської індустріалізації.

Одна з ікон соціалістичного 
Донбасу — трактористка 

Паша Ангеліна.

Пам’ятник «Слава шахтарській 
праці» в Донецьку.
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Микола МАЛОМУЖ, 
голова Служби 

зовнішньої 
розвідки України 

з 2005 по 2010 рр.,
генерал армії України

— У Росії були плани щодо захоплення Кри-
му невійськовим шляхом ще на початку 1990-
их, коли за допомогою російських агентів готу-
вався референдум, а так званий «президент» 
Криму Юрій Мєшков повинен був звернутися 
до керівництва РФ із проханням про приєднан-
ня півострова до Росії. Для швидкого відвертан-
ня цього сценарію ми зробили комплекс потуж-
них заходів. Довелося вночі збирати оператив-
них співробітників, групу «Альфа», піднімати вну-
трішні війська, підтягувати прикордонників на 
Керч, долучати й інші спецпідрозділи МВС, щоб 
зупинити розвиток подій.

Спроби дестабілізувати ситуацію в Криму 
робилися і надалі. Але особливо активно — із 
приходом до влади Путіна, який уявив себе зби-
рачем російських земель і шукав зручний мо-
мент для цього, розраховуючи на те, що біль-
шість жителів Криму підтримає приєднання його 
до Росії.

Метою Путіна і його оточения був незмінний 
політичний і економічний контроль над терито-
ріями колишніх республік СРСР. Розуміючи, що 
Україна може остаточно піти з-під контролю, ро-
сійський уряд вирішив приєднати Крим, сподіва-
ючись таким чином змусити нас відмовитися від 
вступу до НАТО шляхом дуже потужного політич-
ного тиску і дестабілізації в країні.

З упевненістю прогнозувати війну (на Дон-
басі — ред.) ми, звичайно, не могли. Але допус-
кали, що конфронтація Росії із Заходом на на-
шій території може набути дуже жорсткої фор-
ми. Знали ми і про політичні плани Росії: посту-
пово взяти під контроль економіку, енергетику, 
оборонну сферу, перевести фінансову систему 
на рублі. Як і про головну мету, що полягала в 
політичному впливі на Україну через президен-
та країни, який був би зручний керівництву Росії. 
Ним став Янукович, що переміг на президент-
ських виборах 2010 року.

— Після втечі Януковича, у березні 2014-
го, коли російські провокатори тільки почина-
ли розгойдувати ситуацію в Україні, чи багато 
помилок було зроблено українським керівни-
цтвом, як Ви вважаєте?

— І керівництво України, і спецслужби, і си-
лові структури — всі припустилися цілого ряду 
стратегічних і тактичних помилок. Після Майда-
ну, припускаючи можливий розвиток ситуації, 
ми запропонували нашому керівництву створи-
ти центр, до якого увійшли б професіонали-сило-
вики високого рівня, здатні швидко оцінити рі-
вень загрози безпеки в країні.

Я доповідав керівництву України про мож-
ливий сценарій приєднання Криму до Росії, зна-
ючи про те, що Володимир Константинов, на той 
момент голова Верховної Ради АР Крим, поїхав у 
Москву, де вирішувалося питання про долю пів-
острова. Але належна оцінка ситуації зроблена 
не була. Також не був затриманий Янукович — 
його взагалі упустили умисне.

Коли Верховна Рада Криму була захоплена 
бойовиками, ми пропонували ввести надзви-
чайний стан у Криму, направити з центру вну-
трішні війська, силами спецпідрозділу СБУ про-
вести операцію зі звільнення будівлі кримсько-
го парламенту. На цьому б усе і закінчилося, а 
лідери «Російського блоку» і «Російської єдності», 
які знаходилися в розробці СБУ, були б затрима-
ні — 26 осіб, між іншим. І ніякої анексії Криму не 
було б, як і війни на Сході України.

Але з центру ніяких вказівок не присила-
ли, місцеві спецслужби розгубилися, загалом 
була повна дезорганізація. Мені телефонували 
з Криму мери міст, просили: «Робіть що-небудь! 
Якщо сюди прийде Росія, ми вже нічого зроби-
ти не зможемо». Але звернення до керівництва 
країни — безпосередньо і через пресу — за-
лишилися без відповіді. Поступово ми втрача-
ли контроль над ситуацією, поки в Крим не при-
йшли російські спецслужби, російські війська і 
не був проведений так званий референдум.

— Чи можна було запобігти подальшим по-
діям на Донбасі?

— Під час кримських подій я наполягав на 
тому, щоб почалася робота по Донбасу, поки там 
ще було відносно спокійно, хоча вже щосили 
працювала російська інформаційна пропаган-
да, і місцевим жителям розповідали, що скоро 

приїдуть «фашисти» їх убивати. Я зустрічався з 
керівниками підприємств, заводів, шахт — вони 
скаржилися на те, що їх записали в сепаратис-
ти, але насправді вони були готові до діалогу. 
Ми розробили комплекс заходів, які дозволили 
б легко врегулювати ситуацію, Служба безпе-
ки у взаємодії з іншими органами повинна була 
спрацювати саме так, як 20 років тому в Криму, 
виявляючи екстремістів і диверсантів з росій-
ського боку. До війни б, звичайно, в цьому ви-
падку не дійшло.

Але тепер багато в чому звинувачують жите-
лів Донбасу, хоча відповідальність передусім ле-
жить на керівництві країни. Захистити своїх гро-
мадян — святий обов’язок держави. І якщо воно 
не зуміло цього зробити, то керівництво повин-
но було піти у відставку.

— В Україні немало путінських агентів? Є 
вони і у владі?

— Так, і це одна з причин того, чому ми втра-
тили Крим, чому йде війна, і чому ми здаємо по-
зиції. У пресі іноді з’являється інформація про 
якісь затримання, але це дуже дрібні фігури. Ті 
ж, хто визначає стратегію, не викриті, та ні хто 

і не намагається цього робити, тому що вони 
ж самі і знаходяться в контролі структур нової 
влади.

— Незважаючи на мирні домовленості, ві-
йна триває. Якщо навіть за участю таких висо-
ких посередників, як президент Франції і канц-
лер Німеччини, ці угоди не дають результату, 
залишається тільки війна?

— Перспектив у війні в України немає. Тре-
ба виходити на рівень країн «великої двадцятки» 
із врегулювання ситуації під щонайпотужнішим 
міжнародним контролем. На рівні Мінських до-
мовленостей це не працює. Нагнітання обста-
новки з будь-якого боку, в тому числі з нашого, 
неприпустиме. Усі мирні ініціативи мають бути 
за нами — не за Росією, не за Заходом, а за 
Україною. Звичайно ж, за стійкої позиції наших 
військових на лінії розмежування. А потім залу-
чаємо Захід і змушуємо Росію до мирного про-
цесу. Іншого варіанту немає. Інакше — широко-
масштабна війна.

(З інтерв’ю Інтернет-виданню «Гордон», 
24.02.2015)

За оцінками американських вій-
ськових, Росія підтримує сепаратистів 
на Сході України приблизно 12 тисяча-
ми солдатів. 

Йдеться про російських військо-
вих, інструкторів, техніків з обслуго-
вування сучасних систем озброєння і 
безпосередньо бойові частини.

До названих цифр слід додати май-
же 29 тисяч солдатів, які дислокують-
ся у Криму. До анексії півострова там, 
відповідно до угоди між Росією й Укра-
їною, могли бути розташовані до 25 ти-
сяч військовослужбовців.

Ще близько 50 тисяч солдатів пе-
ребувають на російській території в 
безпосередній близькості від укра-
їнського кордону — на той випадок, 
якщо сепаратисти зазнають важкої по-
разки, як це було наприкінці 2014 року.

Пентагон: на Сході України — 
12 тисяч російських солдатів

Як втрачали Крим і Донбас

«Если вместо головы снаряд...». 
Як формувалась ідентичність Донбасу
Спробуємо зрозуміти, звідки взялося таке явище, як «Донбас»

Так починалась катастрофа Донецька.

Пам’ятник валлійському 
підприємцеві Джону Х’юзу. 

На противагу цій 
тенденції на Донбасі по-

чали культивувати нові міфи. 
По-перше, спробували продовжи-

ти історію регіону аж до скіфо-сар-
матських часів. На бульварі Пушкіна 
в Донецьку стоять лавочки, прикра-
шені скіфськими оленями; в місті та-
кож установили пам’ятник пекторалі, 
знайденій за участі Донецького на-
ціонального університету, й чимало 
кам’яних баб.

Згадали й про британське ми-
нуле Донецька: було встановлено 
пам’ятник Джону Х’юзу, фігури «The 
Beatles», біля яких постійно грає музи-
ка, й характерну англійську телефон-
ну будку.

Планування центральної частини 
міста стали трактувати як класичну 
англійську забудову.

Незмінним лишився акцент на ве-
теранах Великої Вітчизняної війни та 

героях праці, а також привабливому 
образі заводу, зокрема в  зовнішній 
рекламі.

З наближенням «Євро-2012», час-
тину матчів якого мав приймати До-
нецьк, розпочався стрімкий розвиток 
публічних просторів. Місто активно 
прикрашали.

Місцева влада активно плекала 
ідею про особливий донецький «шах-
тарський» характер.

Покращення зовнішнього вигляду 
обласного центру супроводжувалося 
зубожінням його мешканців, особли-
во на периферії.

Поза Донецьком вимирали міста й 
селища, звідки виїжджали люди, поки-
даючи житло. Втрата домівки була ак-
туальна для мешканців Донбасу ще до 
того, як люди почали втікати від війни.

Зовнішня привабливість штуч-
но вибудуваного образу Донецька не 
відповідала його змісту, тому викли-
кала критичну реакцію.

«Народна республіка»
Соціологічне дослідження настро-

їв мешканців Донецька, проведене у 
квітні 2014 року, засвідчило головний 
чинник нестабільності в житті міста 
— травмовану свідомість місцевого 
населення. Проте його результати та-
кож спростовують низку міфів про до-
неччан.

Майже половина мешканців До-
нецька отримувала інформацію про 
події у світі в Інтернеті, 40% — із теле-
бачення. Друкованих видань у Доне-
цьку майже не читали. Більше третини 
донеччан довіряли українським ЗМІ, 
23% — російським, а 32% не довіря-
ли жодним.

Раніше страхи донеччан стосува-
лися переважно природних потреб: 
голод, знецінення гривні. Але цієї вес-
ни спрацювали страшилки про банде-
рівців: щонайменше 60% мешканців 
Донецька справді бояться радикаль-
но налаштованих мешканців Західної 
України.

«Найчастіше ми зустрічали в ан-
кетах варіант написання «бендерівці», 
— говорить Оксана Міхєєва. — Потім 
в Інтернеті поширювалися жартівливі 
картинки з роботом Бендером із «Фу-
турами». У своїх промовах «бендерів-
ців» згадує й Путін».

47% донеччан у квітні боялися 
центральної київської влади. Понад 
третина — європейських і американ-
ських політиків: на Донбасі вірили, що 
на території України Європа та США 
воюють із Росією. Майже 23% відчу-
вали загрозу з боку громадян Росії, 
які брали участь у проросійських мі-
тингах, 21% — російських політиків і 
військових.

«Сподівання, що в цьому росій-
ськомовному регіоні приїжджі з Росії 
розчиняться і стануть непомітними, не 
спрацювало. Насправді Донбас гово-
рить своєрідним діалектом російської, 
що містить багато українізмів. Чужин-
ців легко вирахувати за їхньою мо-
вою», — говорить Оксана Міхєєва.

До того ж донеччани побоювали-
ся криміналітету, місцевої влади і  ра-
дикальних проросійських активістів. 
А недовіра до силовиків пояснює па-
сивність і малочисельність мітингів за 
єдину Україну: людей, які на них вихо-
дили, не було кому захищати.

«Часто проукраїнські мітинги в 
Донецьку дозволяли проводити в 
дуже незручних місцях, які могли ста-
ти пасткою. Це створювало додатко-

ву загрозу для людей. Один із мітин-
гів, який із центру перенесли до па-
лацу піонерів, був повністю оточений 
міліцією. Людина, яка перетинала мі-
ліцейський кордон, не знала, що буде 
всередині — чи захищатимуть її пра-
воохоронці, чи битимуть», —  згадує 
дослідниця з Донецька.

Третина донеччан у квітні хотіла, 
щоб Донбас відокремився від Украї-
ни. Така ж частина воліла жити в єди-
ній унітарній країні, де регіонам були б 
надані широкі економічні й податкові 
повноваження. Майже 19% були про-
ти будь-яких змін в устрої.

Та найпоказовішим свідченням 
подвійної свідомості донеччан було 
їхнє ставлення до мітингів: одні й ті 
самі люди схвалювали і проросійські, 
і проукраїнські протести.

У разі введення військ на терито-
рію регіону приблизно однакові гру-
пи донеччан були готові підтримувати 
російську та українську армію. Проте 
більшість мешканців Донецька посіла 

нейтральну позицію, уникаючи прямої 
участі в конфлікті.

Донецьк, попри все, мав реаль-
ні шанси інтегруватися в український 
простір.

До початку сепаратистських ви-
ступів, підтриманих згодом росій-
ською армією, в Донецьку спокійно 
існувала українська символіка. Він 
мав вигляд звичайного українського 
міста. Проте суперечності, закладені 
в донецьку регіональну ідентичність, 
спрацювали в несподіваний руйнів-
ний спосіб.

Недарма в місцевому байкер-
ському пабі вже не перший рік висить 
мотоциклетна шина з написом: «Если 
вместо головы снаряд, война неиз-
бежна».

Ольга КЛІНОВА, 
студентка магістерської програми 

Школи журналістики УКУ
«Українська правда» – 

«Історична правда», 11.12.2014
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У Варшаві — 

друга лінія метро
У  столиці Польщі Варшаві відкрито другу лінії столич-

ного метро. Та частина другої лінії, яку введено в експлуа-
тацію, має довжину 6 км та поєднує лівий і правий береги 
Вісли. На лінії 7 станцій. 

Будівництво другої лінії, вартість якої склала 4,17 
млрд злотих (понад 1 млрд євро), розпочалося у другій 
половині 2010 року.

Влада Варшави планує до 2019 року розширити дру-
гу лінію ще на шість станцій.

Перша лінія Варшавського метрополітену, яка прохо-
дить вздовж Вісли, має довжину понад 21 км і складаєть-
ся з 21 станції.

Варшавський 
транспорт

Варшавське метро вигідно відрізняється від україн-
ських метрополітенів. У першу чергу тим, що воно ство-
рене для пасажирів, а не для працівників метрополітену, 
торговців чи міліції, яка за хабарі дозволяє торгувати в 
забороненій зоні й навіть у вагонах метро. 

Загальнодоступну інформацію викладати не буду — 
знайдете її самі. Я ж розповім тільки про те, що мене вра-
зило як користувача Київського метро. Перше — відсут-
ність бабусь-церберів на вході. Нема кому перевіряти 
посвідчення, вирішувати, пускати чи не пускати людину, 
нема кому морочити голову велосипедистам, мовляв, з 
лісапєтом ніззя. МОЖНА, виявляється, з лісапєтом у циві-
лізованій країні. МОЖНА. Не треба, як у Києві, знімати пе-
реднє колесо і платити додаткові гроші за негабаритний 
вантаж. Ідеш собі спокійно, сідаєш у вагон. Немає про-
давців жетонів чи квитків. Усе продають автомати. Крас-
ти жетони нікому. На виході зі станції метро — жодної тор-
гівлі. З бізнес-об’єктів — тільки пункти прокату велоси-

педів. Реєструєшся на Інтернет-сторінці прокату, платиш 
10 злотих і потім користуєшся, вводячи свій персональ-
ний код. Перші двадцять хвилин користування — безко-
штовно. Усе скляне, прозоре, чистеньке. Вагони їдуть так 
тихо і зупиняються так плавно, що, якби не оголошували 
зупинки, можна було б і проїхати випадково.

Загалом враження від нової лінії метро позитивне. Як 
і від усього громадського транспорту у Варшаві. Тут є нічні 
автобуси, а електрички до передмістя ходять за розкла-
дом і комфортніші від будь-якого столичного транспорту. 

Усе це коштує недешево. Так, а що якісне коштує де-
шево? Нічого. Хочеш якості — плати. Поляки заплатили і 
нині мають результат. 

Олександр ІВАХНЮК

Фільм «Плем’я» отримав 
ще дві нагороди

«Плем’я» українського кінорежисера Ми-
рослава Слабошпицького відзначено двома 
нагородами на 31-му Міжнародному кінофес-
тивалі фільмів про кохання у Монсі (Бельгія).

У Європейському конкурсі картина 
отримала «Приз молодих європейців», а та-
кож нагороду журі.

«Плем’я» є призером більш ніж тридця-
ти міжнародних кінофестивалів і лауреатом 
премії Європейської кіноакадемії у номіна-
ції «Відкриття року». Загалом у стрічки вже 
близько 50 нагород, і вона є найтитулова-
нішим українським фільмом сучасного кіно.

Цьогоріч у Білорусь 
переїхали 1600 українців, 

за 2014-ий — понад 60 тисяч
Про це повідомив посол Білорусі в Укра-

їні Валентин Величко.
За його словами, щодня в посольство 

надходить до тридцяти звернень щодо на-
дання сприяння в переїзді до Білорусі.

Величко додав, що нині на консульсько-
му обліку посольства Білорусі в Києві пе-
ребуває майже 3 тисячі громадян Білорусі. 
400 осіб, які проживали в Криму, передані 
на консульський облік у відділення білорусь-
кого посольства в Ростовській області РФ.

У Росії стирають пам’ять 
про тоталітарний режим: 
музей ГУЛАГу «Перм-36» 

заявив про самоліквідацію
Автономна некомерційна організація 

«Меморіальний центр історії політичних ре-
пресій «Перм-36» заявила про припинення 
діяльності і початок процедури самолікві-
дації. Усі спроби переговорів з адміністра-
цією Пермського краю про збереження му-
зею ГУЛАГу «Перм-36» як справжнього му-
зею історії політичних репресій у СРСР і як 
унікального історичного пам’ятника вияви-
лися безрезультатними.

Більше року музей знаходився під за-
грозою закриття через конфлікт із владою, 
що почався після того, як крайовий уряд 
перестав сплачувати комунальні рахунки 
установи.

Торік навесні через борги заклад від-
ключили від води і електрики. 

Музей «Перм-36» було вирішено ство-
рити 1992 року в приміщеннях колишньої 
радянської колонії. Власником музейного 
комплексу і землі є держава, яка виділяла 
кошти на оплату комунальних послуг і ремонт 
приміщень. Музейні експонати належать 
АНО «Перм-36» і фізичним особам, які раніше 
передавали їх музею для експонування.

Бойовики ІД знищили 
давню столицю Ассирії
 і руїни стародавнього 
міста Німруд в Іраку  

Бойовики радикального угруповання 
«Ісламська держава» знищили і розграбу-
вали артефакти руїн стародавнього міс-
та Дур-Шаррукин на півночі Іраку. Дур-
Шаррукин заснував 717 року до н.е. цар 
Саргон II. В останні роки життя Саргона II 
місто було столицею Ассирії. 

Перед цим  за допомогою важкої техні-
ки вони зрівняли із землею залишки старо-
давнього міста Німруд —  попередньої столи-
ці древньої ассирійської держави. Місто Нім-
руд було засноване ассирійським царем Сал-
манасару I у Месопотамії в XIII столітті до н.е. 
У період правління царя Ашшур-націр-апала 
II (883 – 859 рр. до н.е.) стало столицею Асси-
рії. У 612 р. до н.е. місто було зруйноване під 
час навали племен мідійців і халдеїв. 

Розкопки руїн міста ведуться від сере-
дини XIX століття. Були виявлені рештки 
фортеці, храмів, обелісків і ювелірно ви-
різьблені рельєфи. 1989 року археологи 
знайшли понад 300 ювелірних виробів дав-
ніх майстрів, у тому числі золоті прикраси, 
коштовне каміння в золотому обрамленні, а 

також велику кількість статуеток реальних і 
міфічних тварин, зроблених із сердоліку та 
інших матеріалів. У 2003 році військові дії в 
цій місцевості призвели до великих руйну-
вань решток стародавнього міста. 

Водночас бойовики угруповання части-
ну стародавніх цінностей продають на чор-
ному ринку, а кошти спрямовують на фінан-
сування їхніх військових операцій. 

На території, контрольованій нині «Іс-
ламською державою», за оцінкою фахівців, 
налічується близько 2 тисяч археологічних 
старожитностей. З-поміж них — стародавні 
книги, які джихадисти знищують. У лютому 
ісламісти розграбували центральну біблі-
отеку Мосула і бібліотеку університету Мо-
сула. На очах студентів вони спалили тисячі 
книг у величезному багатті. 

Бойовики знищують давні пам’ятки 
культури, які не відповідають їхній релігій-
ній доктрині. 7 березня були також знищені 
руїни стародавнього міста Хатра.

Широка експансія радикалів, що захо-
пили значну частину території Іраку і Сирії, 
стала однією з головних світових проблем 
2014 року. Угруповання налічує, за даними 
ЦРУ, близько 30 тисяч бойовиків.

Виявлено легендарне 
«Біле місто» золота

У джунглях Гондурасу археологічна екс-
педиція виявила руїни міста-держави невідо-
мої науці цивілізації Центральної Америки.

Чутки про це місто ходили від XVI століт-
тя — часів іспанських конкістадорів.

До експедиції входили вчені зі США і 
Гондурасу. Група виявила руїни в регіоні 
Гондурасу, який покритий густими джунгля-
ми. Завдяки цьому грабіжники до міста не 
діставалися.

Учені виявили і нанесли на карту площі, 
стіни, піраміди і кургани, які належать до не-
відомої індіанської культури. Судячи з усьо-
го, розквіт її припав на 1000 – 1400 роки.

Також були знайдені 52 артефакти, такі 
як кам’яні сидіння, фрески із зображенням 
змій і грифів, а також голову «людини-ягу-
ара» —  фрагмент скульптури, який демон-
струє шамана у зміненому стані свідомості.

Історія відкриття почалася 2012 року, 
коли група американських археологів і кі-
нематографістів за допомогою лідара (ла-
зерного ехолокатора) розгледіла під по-
кровом джунглів прямі лінії і прямокутники. 
Учені вирішили, що знайшли руїни міста, і не 
помилилися.

Згідно з основною гіпотезою, ці руїни 
належать легендарному Сьюдад Бланка (Бі-
лому місту), про яке імператору Карлу V пи-
сав Ернан Кортес. Конкістадор чув від міс-
цевих мешканців, що на території, де зараз 
розташований Гондурас, ховається держа-
ва, яка за багатством не поступається ац-
текській.

Мешканка Японії 
купила старі меблі 

і стала мільйонеркою
Японка придбала в комісійному мага-

зині старі меблі і знайшла в них 1,9 мільйо-
на ієн (понад 15 тисяч доларів). Жінка звер-
нулася в поліцію із заявою про знахідку. 
Правоохоронні органи вважають, що гроші 
міг забути попередній хазяїн меблів, і ве-
дуть його пошук.

За японським законодавством, люди-
на, що виявила гроші, зобов’язана здати їх 
у поліцію. Якщо власник не буде знайдений, 
той, хто знайшов гроші, через три місяці 
отримує право на них. Привласнення зна-
хідки карається як злочин. Власник може 
віддячити тому, хто знайшов гроші, подару-
вавши йому від 10 до 30% суми. 

В Англії вийшла серія марок 
на честь 200-річчя роману 
«Гордість і упередження»

Серія поштових марок, присвячена 
епохальному роману Джейн Остін (1775 – 
1817) «Гордість і упередження», побачила 
світ в Англії. Державне поштове підприєм-
ство «Royal Mail» також оголосило, що лис-
ти, які надсилатимуться з Чотона (графство 

Хемпшир), де минули останні роки Д. Остін, 
й Стівентона, де вона народилася, супро-
воджуватимуться спеціальною маркою із 
цитатою з ювілейного роману «Зроби що-
небудь, але не одружуйся без любові».

Ілюстрації з шести виданих рома-
нів знаменитої письменниці —  «Гордість 
і упередження», «Почуття і чутливість», 
«Менсфілд-парк», «Емма», «Нортенгерське 
абатство» і «Переконання» — представлені 
в наборі марок. 

Книги Джейн Остін незмірно збагатили 

англійську культуру за останні два століття. 
Нові покоління продовжують закохувати-
ся в її твори через теле- і кіноекранізації, 
а також, звичайно, завдяки  самім книгам. І 
пошта відзначила ювілей найзнаменитішо-
го роману письменниці. 

Оприлюднено листування 
Агати Крісті з її читачами

Меттью Прічард, онук відомої британ-
ської письменниці Агати Крісті, з нагоди 
125-річчя від дня її народження опубліку-
вав  листування письменниці з читачами.

Збереглося кілька сотень послань, зо-
крема від англійського літератора і драма-
турга Пелема Гренвіла Вудхауза.

Також серед листів міститься послан-
ня від мешканки Лондона польського похо-

дження, яка розповіла, що один із романів 
Крісті допоміг їй вижити у виправно-трудо-
вому таборі в Німеччині під час Другої світо-
вої війни. Жінка пояснила, що вона обміня-
ла шматок свічки на книгу «Людина в корич-
невому костюмі». «Я читала і перечитува-
ла її так часто, що майже знала напам’ять. 
Протягом семи місяців це був мій єдиний 
зв’язок із нормальним світом», — написа-
ла вона.

Крісті також зберігала лист від 14-річ-
ного хлопчика з Брістоля, який організував 
у своїй школі книжковий клуб, щоб зібрати 
трохи грошей на купівлю її нового роману. 
«У мене 28 ваших книг. Я даю їх напрокат 
хлопчикам за три пенні, якщо вони хочуть 
читати в школі, і за шість — якщо вдома», — 
розповів він.

Твори Крісті, яку називали королевою 
детективів, стали популярними практично 
відразу після їх появи в 1920-их роках. Ав-
торка створила 80 романів і збірок опові-
дань, а також 19 п’єс, які були перекладені 
більш ніж на 70 мов світу. За деякими дани-
ми, книжки Крісті поступаються за накла-
дами тільки Біблії і роботам Шекспіра.

Померла Колін Маккалоу, 
авторка знаменитого роману 

«Ті, що співають у терені»
Австралійська письменниця померла 

на 78-ому році життя. Маккалоу опубліку-
вала 25 романів, останній з яких вийшов 
2013 року. До дебютного роману «Тім» 1974 
року вона займалась нейробіологією і ви-
кладала в Єльському університеті в США.

Станція метро.Станція метро.

Трамвай — один із наймасовіших видів Трамвай — один із наймасовіших видів 
транспорту столиці.транспорту столиці.

Автобуси, як і інший транспорт, підходять до зупи-Автобуси, як і інший транспорт, підходять до зупи-
нок за розкладом, із точністю мало не до секунди. нок за розкладом, із точністю мало не до секунди. 

Приміський потяг.Приміський потяг.
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«Серед українцiв мало було капітулянтів» 
Як і для чого КДБ УРСР стежив за дисидентами

Спецоперацiя КДБ УРСР 
проти українських дисидентiв 
пiд кодовою назвою «БЛОК» 
розпочалася 28 червня 1971 
року, коли вийшла постанова 
Полiтбюро ЦК КПРС про бороть-
бу із самвидавом. Справа три-
вала п’ятнадцять рокiв, останнi 
її документи датованi 1986-им.

Мета цiєї операцiї — протидiяти 
українському нацiональному 
руховi. 

Тож які секрети зберігали ар-
хіви спецслужб? Про це запитали 
фігурантів справи «БЛОК», україн-
ських дисидентів 1960 – 1980 ро-
ків Василя Овсієнка, Валентина 
Мороза і Богдана Гориня.

— Як так сталося, що ви здобу-
ли доступ до святая святих радян-
ських спецслужб?

В. Овсієнко: Ще 17 лютого нас, 
групу колишніх політв’язнів, за-
просив до себе тодішній директор 

архіву СБУ Володимир В’ятрович. 
Нам запропонували ознайомитися 
з архівами і висловити свої мірку-
вання, що з ними далі робити. Усі 
погодилися з думкою Валентини 
Чорновіл (сестра В’ячеслава Мак-
симовича) про те, що в архівних 
документах того часу про кожного 
з дисидентів так багато брехні, що 
публікувати їх можна тільки з від-
повідними коментарями. Хоча та 
інформація, котру я читав про себе, 
доволі об’єктивна. До речі, я позна-
ходив у своїй справі такі цікаві де-
талі про себе, яких і не знав...

— Які, наприклад?
— Скажімо, я лише тепер дізна-

вся, що одна наша довірена осо-
ба — друкарка, котра влітку 1972 
року друкувала «Відкритого лис-
та членам ЦК КПРС і ЦК КП Украї-
ни» Василя Лісового на захист за-
арештованих шістдесятників, була 
сексотом КДБ. Коли Євген Пронюк 
і Лісовий були заарештовані за 
цей лист, вони дуже довго не нази-
вали імені друкарки. Я також після 
арешту не називав, доки її ім’я не 
з’явилося у справі. А виявляється, 
що того ж дня, коли я привіз дру-
карці Раї цього «Листа» (тобто 26 
червня 1972 року), вона допові-
ла про це в КДБ, і кадебісти вирі-
шили «не препятствовать изготов-
лению документа, чтобы взять с 
поличным». Ця Рая, якій ми так до-
віряли, фігурує у справі як «агент 
Валя»!

Узагалі стосовно цього «БЛО-
Ку» ходить чимало брехні. Скажімо, 
про те, що ті ж Кендзьор чи Яворів-
ський мали в КДБ підпільні псевдо 
і під ними працювали. Це неправ-
да, все — навпаки. Кадебісти для 
оперативної роботи присвоювали 
об’єктові якесь псевдо, і людина й 
не знала, що її так називають.

— У документах у справі Яро-
слава Добоша (бельгійського 
українця, котрий перевозив за 
кордон самвидавівську літера-
туру) дуже добре описується, як 
саме за ним стежили кадебісти. 
Причому нагляд вівся навіть у го-

тельному номері, очевидно, з до-
помогою вмонтованої камери. У 
вашій історії були випадки такого 
«технологічного» стеження?

Б. Горинь: Коли я ознайомлю-
вався з донесеннями КДБ кінця 
1980-их – початку 1990-их років, 
то був вражений — настільки там 
детально, по днях описано, де, коли 
і з ким я зустрічався, куди ходив. 
День у день. Така ж детальна ін-
формація є про мого брата Михай-
ла, Ігоря та Ірину Калинців, Степана 
Хмару, В’ячеслава Чорновола.

А щодо технiки, то в архiвi СБУ 
я навмання розгорнув один iз 
томiв i натрапив на кадебiстське 
повiдомлення: «З допомогою 
пiдслуховувального пристрою, 
встановленого у квартирi Калинцiв, 
вдалося довiдатися про таке i таке». 
Правда, куди i як вони цi пристрої 
встановлювали, невiдомо.

В. Овсiєнко: У справi «БЛОК» 
фiгурує житомирець Євген Кон-
цевич. Вiн з 1952 року лежав 
паралiзований. 1965-го, коли йому 
було 30 рокiв, до нього приїхало 
багато друзiв iз Києва — Чорновiл, 
Свiтличнi, Сверстюк. А кадебiсти 
пiдслушку пiдсунули. Євген уночi 
цей апарат виявив i викинув на 
смiтник. 

Наступного дня в нього вчинили 
обшук, але пiдслушки не знайшли, 
хоча вона була у вiдрi зi смiттям. Ще 
й дротик стирчав. Пiсля того його 
твори перестали публiкувати. Пiд 
час обшуку один кадебiст сказав: 
«Той лежачий труп — якби вiн устав, 
то вiн не ходив би. Вiн би сидів».

Я передав деякi документи, якi 
сфотографував в архiвi СБУ, своєму 
колезi Олесевi Шевченку. Про те, 
як вiн 1976 року разом iз Вiталiєм 
Шевченком та Степаном Хмарою 
пiдготував черговий випуск журна-
лу «Український вісник». Вони його 
надрукували на машинцi, передру-
кували на фотоплiвку i передали до 
Львова людинi, яка мала переда-
ти цю плiвку за кордон. А кадебiсти 
таємно зробили в цього чоловiка 
обшук, знайшли цю плiвку, зроби-
ли з неї копiю, причому свiдомо — 
неякiсно, з нечітким зображенням, 
i поклали у тому ж мiсцi.

I ця змазана фотоплiвка, з якої 
нiчого не можна було прочитати, 
пiшла за кордон. Кадебiсти потiм 
прозвiтували «нагору», що «Україн-
ський вісник» знешкоджено i вiн за 
кордоном не вийшов. А ми, учасни-
ки тих подiй, дiзналися справжню 
причину цього невиходу лише те-
пер, через чверть столiття.

В. Мороз: Було й звичайне сте-
ження. Ми в той час узагалi жили 
в обстановцi постiйного нагляду. 
Але до того звикаєш. Коли щоразу 
на вулицi за тобою стежить шпик, 
безперервно йде i фiксує, з ким ти 
зустрiвся чи перекинувся словом, 

то до цього хоч-не-хоч звикнеш.
— Чи змiнило ознайомлення з 

архiвною справою ваше ставлен-
ня до тих людей, якi на допитах 
свiдчили проти вас?

В. Овсiєнко: Може, й водилися 
«iдейнi» стукачi. Я знаю одне: нiхто 
з моїх друзiв добровiльно не мiг на 
мене доносити. Їм «прищемляли 
хвоста», на них тиснули, їх ставили 
в певнi обставини, у залежнiсть вiд 
того — будеш далi вчитися чи не бу-
деш, будеш працювати чи нi. I деякi 
люди поступалися, iншi трималися 
твердiше. Але я бiльше себе звину-
вачую, нiж їх...

В. Мороз: Тут усе залежало 
вiд твердостi людини. Хтось пiде 
на принцип, як Стус, умре, але не 

здасться. А iнший — напише на 
вас рецензiю, де звинуватить у всiх 
грiхах. У мене у справi був такий 
«експерт» Хвостiн, який у своєму ви-
сновку написав, що в моїх статтях 
є «крайнiй антикомунiзм», хоч там 
про комунiзм не було жодного сло-
ва. I цього було досить, щоб мене 
засудити.

Коли я працював на кафедрi 
полiграфiчного iнституту, то в мене 
працював один такий, котрий ро-
бив експертизу творiв Iгоря та 
Iрини Калинцiв. I цi засранцi й досi 
працюють.

А от у справi з Iваном Дзюбою 
КДБ використав метод, який за-
стосовують усi спецслужби свiту 
ще від часiв царя Хаммурапi. Коли 
людину садять до в’язницi, її ха-
рактер твердне, вона зосереджу-
ється. А коли звiльняють, людина 
психологiчно розслабляється. От 
Дзюбу на тому й пiдловили. Його 
спочатку заарештували, потiм 
звiльнили, а згодом ще раз аре-
штували. I вiн не витримав. У сво-
їй статтi «Серед снігів» тих часiв 
я писав, що хто-хто, але Дзюба, 
який був символом українського 
опору, мусив триматися до кiнця, 
а вiн написав покаянного листа. 
Дзюба досi сердитий на мене на 
цi слова.

— А вас особисто змушували 
каятися?

В. Мороз: Такий тиск був 
постiйним. У хiд йшли рiзнi методи. 

Наприклад, мене садили в так зва-
ну прес-камеру, де було троє «кри-
мінальників». Вони, як правило, 
психопати, сидiти з ними — це що-
денне катування. I менi ставилася 
умова: або пiдпишеш листа iз ви-
знанням своєї вини i каяттям, або 
умреш у цьому пеклi.

Я це витримав. А дехто ка-
явся. Наприклад, був такий поет 
Микола Холодний. Чудовий поет, 
без перебiльшення. Але вiн одра-
зу зламався i написав публiчного 
листа, в якому засудив усiх своїх 
друзiв-правозахисникiв. Але серед 
українцiв мало було капiтулянтiв, 
що б не казали.

— У тих архiвах є прiзвища 
донощикiв, котрi на вас «стукали»?

В. Мороз: Донощики, як пра-
вило, у документах не фiгурують. 
Нiяка полiцейська система, а 
тим бiльше радянська, нiколи не 
пiде на оприлюднення iмен сво-
їх агентiв. Це її найбiльший скарб. 
Особисто я знав кiлькох «стукачів», 
котрi працювали на спецслужби. 
Наприклад, серед полiтв’язнiв був 
один на прiзвисько Балтiйський. 
Або такий собi Кiчера (це та-
кож псевдо), завданням котро-
го пiсля вiйни було пiд виглядом 
пiдпiльника виявляти бункери з 
упiвцями i здавати їх совєтам. У 
нас у Владимирськiй тюрмi був та-
кий капiтан Донников, то той агент 
Кiчера з ним спiвпрацював.

В. Овсiєнко: Отож-бо й воно, 
що iмен донощикiв немає. Тi доку-
менти, якi нам дали на ознайом-
лення, написанi на основi доносiв, 
оперативної iнформацiї, допитiв. 
Вони писалися росiйською мовою 
з цитатою українською (вiдразу 
видно, чия була влада) i пiдписанi 
керiвниками КДБ. Спочатку 
Нiкiтченком, а потiм Федорчуком. 
Причому iмен донощикiв нема не 
тiльки в моєму випадку, а загалом. 
У документах вживається термiн 
«джерело» («источник»). Iнколи вжи-
то псевда донощикiв. Як правило, 
це доповiднi записки, якi писали 
кадебiсти в ЦК Компартiї, рiдше — 
в iншi установи.

Б. Горинь: Як сказав нам у тiй 
розмовi директор архiву СБУ, доноси 

на жаргонi спецслужб називаються 
«оперативнi дані». I отих «оператив-
них даних» радянського перiоду збе-
реглося не бiльше як два вiдсотки. 
Решта була знищена в час, коли в 
українському КДБ головував генерал 
Голушко. Пiсля проголошення Укра-
їною незалежностi вiн переїхав до 
Москви, забравши iз собою величез-
ну частину оперативних матерiалiв.

Я думаю, що насправдi цi 
матерiали десь є. Таку вiру в мене 
вселяє той факт, що деякi iз цих 
нiбито знищених матерiалiв час вiд 
час друкують деякi вiтчизнянi ЗМI. 
Бо ж вiдомо, що архiви не горять.

Олег СТЕЦИШИН,
«Українська правда» – 

«Історична правда», 01.12.2010

1965, Житомир: шістдесятники В’ячеслав Чорновіл, Іван Світличний, 
Євген Сверстюк, Алла Горська, Надія Світлична та інші 

в гостях у Євгена Концевича (другий справа у нижньому ряду).

Довідково 
Овсієнко Василь Васильович, 

нар. 08.04.1949 р. у с. Леніне 
(Ставки) Радомишльського району 
Житомирської області.

Заарештований 5 березня 
1973 р. за звинуваченням у прове-
денні антирадянської агітації і про-
паганди (ст. 62 ч. I КК УРСР) у формі 
розповсюдження літератури сам-
видаву. 6 грудня 1973 р. разом із 
Пронюком і Лісовим засуджений 
Київським обласним судом до 4 ро-
ків позбавлення волі в таборах су-
ворого режиму. Відбував покаран-
ня в мордовських таборах. Звіль-
нившись 5 березня 1977 р., жив під 
адміністративним наглядом.

7 – 8 лютого 1979 р. засудже-
ний Радомишльським районним 
народним судом до 3 років позбав-
лення волі за ст. 188-1 ч. II. 

9 червня 1981 р. проти Овсієн-
ка порушено справу за ч. II ст. 62. 
Засуджений Житомирським облас-
ним судом 23 – 26 серпня 1981 р.

Карався в таборі особливо-
го режиму Пермської області. Без 
клопотання помилуваний указом 
Верховної Ради СРСР від 12 серп-
ня 1988 р.

Координатор Харківської пра-
возахисної групи. Співголова Укра-
їнського комітету «Гельсінкі-90». 

Мороз Валентин Якович, 
нар. 15.04.1936 р. у с. Холонів Го-
рохівського району Волинської об-
ласті.

Заарештований у вересні 
1965-го, засуджений за ст. 62 КК 
УРСР (антирадянська агітація і про-
паганда) до 4 років таборів. Пока-
рання відбував у таборі ЖХ-385-
17-А в Мордовії.

1 червня 1970 р. Валентина 
Мороза знову арештували. Новий 
арешт Мороза, особливо ж закри-
тий судовий процес над ним із по-
рушеннями законів, а також жор-
стокий вирок за тією ж статтею 62, 
ч. 2 КК УРСР викликали гостру не-
гативну реакцію не лише в Україні, 
а й за її межами. Термін покаран-
ня, визначений судом, — 6 років 
спецтюрми, 3 роки таборів особли-
во суворого режиму і 5 років за-
слання з визнанням особливо не-
безпечним рецидивістом.

Мороз відбував тюрем-
не ув’язнення у Володимирській 
в’язниці.

Після закінчення тюремного 
терміну Мороза відправили в та-
бір особливо суворого режиму до 
Мордовії.

Нарешті після 5-місячного го-
лодування 1979 року під тиском 
світової громадськості влада зму-
шена була обміняти Мороза та ще 
чотирьох дисидентів на двох радян-
ських агентів КДБ.

Спочатку Валентин Мороз осе-
лився в Америці, згодом — у Кана-
ді. Викладав у Гарвардському уні-
верситеті, видавав журнал «Анаба-
зис», вів щотижневу радіопрограму 
в Торонто. 

Щойно Україна здобула неза-
лежність, Мороз повернувся. Від 
1997 року постійно живе у Львові, 
викладає.

Горинь Богдан Миколайович, 
нар. 10.02.1936 р. у с. Кнісело Жи-
дачівського району Львівської об-
ласті.

У серпні 1965 р. заарештова-
ний і засуджений «за антирадян-
ську пропаганду» на 3 роки конц-
таборів. 

З 1988 р. — один із засновни-
ків Української Гельсінської Спілки.

Народний депутат України 1-го 
скликання.

Василь ОвсієнкоВасиль Овсієнко

Валентин МорозВалентин Мороз

Богдан ГориньБогдан Горинь
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Музеї і заповідники Чернігівщиниу д р щу д р щ

Чернігівський обласний історичний музей Чернігівський обласний історичний музей 
ім. Василя Тарновськогоім. Василя ТарновськогоЗаснований 1896 року. 14 (26) 

листопада урочисто відкрито Черні-
гівську губернську вчену архівну ко-
місію і її історичний музей, а напри-
кінці року губернська земська упра-
ва одержала заяву Василя Васильо-
вича Тарновського, в якій відомий 
громадський діяч, колекціонер і ме-
ценат пропонував земству прийняти 
в дарунок колекцію старожитнос-
тей і створити на її основі музей.

Через бюрократичну тяганину 
відкрити музей українських старо-
житностей ім. В.В.Тарновського для 
відвідувачів вдалося тільки 1902 
року.

У 1900 році Чернігівська духо-
вна консисторія вирішила заснува-
ти церковний музей — єпархіальне 
сховище старожитностей, яке роз-
почало діяльність 1907 року і стало 
третім музеєм губернського міста.

У 1919 році в реквізованому бу-
динку родини Милорадовичів від-
крито музей поміщицького побуту 
і мистецтва.

1920 року створений етногра-
фічний музей, або музей селянсько-
го побуту, а у 1921 році — музей 
культів, основою якого стала колек-
ція єпархіального музею.

У 1923 році п’ять чернігівських 
музеїв об’єдналися в Чернігівський 
державний музей. У 1925 році 
об’єднаному музеєві виділили буди-
нок колишнього Селянського банку. 
1933 року музей переїхав на Чер-
нігівський Вал, у будинок класичної 
чоловічої гімназії.

У 1920-их – на початку 1930-
их років ХХ ст. у музеї працювала 
плеяда знаних істориків, етногра-
фів, мистецтвознавців, археологів: 
С. Баран-Бутович, М. Вайнштейн, 
В. Дроздов, Б. Луговський, Б. Пи-
липенко, П. Смолічев, Б. Шевелів, 
В. Шугаєвський, М.Касперович. 
Майже всі вони зазнали утисків і ре-
пресій у 1930-их роках.

У 1939 році Чернігівський дер-
жавний історичний музей (таку на-
зву він отримав 1934 року) був ви-
знаний об’єктом республікансько-
го значення і переведений на рес-
публіканський бюджет. На цей час 
його колекції нараховували понад 
60 тисяч пам’яток, а бібліотека — 
понад 40 тисяч книг.

У серпні 1941 року частина му-
зейного зібрання була евакуйована 
до Уфи і Чкалова (Оренбурга). Буди-
нок музею, в який влучили фашист-
ські бомби і виникла пожежа, дуже 
постраждав. У грудні 1943 року піс-
ля звільнення Чернігова від німець-
ко-фашистських загарбників музей 
відновив свою діяльність у примі-
щенні музею українських старожит-
ностей ім. В. Тарновського.

У повоєнний час ускладнюєть-
ся структура музею, створюються 
нові підрозділи: 1965 р. — худож-
ній відділ, 1970 р. — сектор охорони 
пам’яток історії та культури, 1972 р. 
— науково-методичний сектор для 
надання допомоги музеям на гро-
мадських засадах, 1981 р. — сектор 
охорони пам’яток археології.

У другій половині 1970-их рр. му-
зей повернувся до будинку колиш-
ньої чоловічої гімназії, у своє дово-
єнне приміщення. Перших відвідува-
чів прийняв відділ народного деко-
ративного мистецтва Чернігівщини, 
створений 1978 р.

У 1986 році на правах відділу му-
зеєві передали музей бойової сла-
ви, побудований за ініціативи вете-

ранів війни і громадськості міста, з 
1992 року — це військово-історич-
ний відділ музею.

Музей бере участь у всіх істори-
ко-культурних акціях, що відбува-
ються в області або репрезентують 
Чернігівщину на загальнодержав-
ному рівні, у всеукраїнських і між-
народних наукових, видавничих, ви-
ставкових проектах, експедиціях. 

З 2002 року регулярно видаєть-
ся збірник наукових праць «Скарб-
ниця української культури». З-поміж 
інших музейних видавничих проек-
тів варто відзначити видання «Ма-
зепина книга», «Доба гетьмана Іва-
на Мазепи в документах», «Генеа-
логія української шляхти», каталоги 
срібного посуду, вишивки козацької 

старшини із зібрання музею. 
Перемогою завершилася кіль-

карічна боротьба за збереження від 
розкрадання колекції музею лікві-
дованої фабрики музичних інстру-
ментів — 2004 року інструменти 
були передані історичному музею.

Щороку створюється 25 – 30 ви-
ставок. Здійснюється обмін вистав-
ками і окремими музейними пред-
метами з іншими музеями України. 
Експозиції і виставки щороку огля-
дає 200 тисяч відвідувачів. Музей 
почав проводити екскурсії для не-
великих груп відвідувачів, сімейні 
та індивідуальні екскурсії, його спів-
робітники постійно залучаються до 
проведення екскурсій не лише по 
музею, а й по історичних місцях Чер-
нігова і області.

До середини 2006 року на пра-

вах відділу працював музей народ-
ного декоративного мистецтва 
Чернігівщини, що розташовувався 
в Катерининській церкві. Після при-
йняття рішення про передачу спору-
ди релігійній громаді експозиція від-
ділу демонтована.

Зібрання музею нараховує по-
над 160 тисяч одиниць зберігання і 
має не регіональне, а загальноукра-
їнське значення.

Найдавніший період історії 
Чернігівської землі, починаючи з 
доби пізнього палеоліту, висвітлю-
ють пам’ятки археології.

На особливу увагу серед них за-
слуговують зібрання хрестів-енкол-
піонів, давньоруські ювелірні виро-
би і прикраси, що надійшли у скла-

ді 8 скарбів та як індивідуальні зна-
хідки, скарб гривень чернігівського 
типу, зброя Х – ХІІІ ст., у тому числі 6 
мечів і 3 скрамасакси, дерев’яний 
колодязь Х ст., вислі печатки, пряс-
лиця та амфори із графіті.

Добре знана серед фахівців уні-
кальна колекція речових і докумен-
тальних пам’яток ХVІІ – ХVІІІ ст. — 
доби Гетьманщини, основу якої ста-
новить зібрання В. Тарновського. 
Вона містить козацькі клейноди, хо-
лодну і вогнепальну зброю, гарма-
ти, військове спорядження, посуд, 
одяг, хатнє і церковне начиння, юве-
лірні вироби, речі, пов’язані з імена-
ми Я. Остряниці, І. Мазепи, С. Палія, 
П. Полуботка, В. Кочубея, Л. Барано-
вича, В. Дуніна-Борковського, Я. Ли-
зогуба, М. Ханенка, І. Максимовича, 
Д. Ростовського, І. Скоропадського, 
К. Розумовського тощо.

Документальні пам’ятки цієї 
доби репрезентовані 156 геть-
манськими універсалами в ори-
гіналах і копіях ХVІІІ ст., родинни-
ми архівами Забіл, Лашкевичів, 
Милорадовичів, Полетик, Тарнов-
ських, Шихуцьких, архівами судо-
вих установ, ратуш, монастирів, 
списками козацьких літописів, ру-
кописними книгами, стародрука-
ми, серед яких — два примірники 
Острозької Біблії, перше чернігів-
ське видання — «Перло многоцен-
ноє»  К.Ставровецького Транквіліо-

на (1646 р.), 53 Євангелія у коштов-
них оправах.

ХІХ і ХХ століття представлені, 
крім майнових документів, приват-
ного листування представників уже 
згаданих дворянських родів, фонда-
ми видатних громадських і культур-
них діячів України — П. Куліша і Ган-
ни Барвінок, О. Марковича, І. Шрага, 
В. Горленка, Л. Глібова, О. Ковален-
ка, І. Нечуя-Левицького, фотографі-
ями і поштовими листівками. Без-
цінними реліквіями є два автографи 
Т. Шевченка, три листи М. Гоголя 
та мініатюрний портрет видатно-
го письменника, написаний на зрі-
зі кістки мамонта вірогідно О. Іва-
новим, срібний вінок, покладений 
на могилу Куліша від І. Пулюя, пере-
клад Біблії українською мовою, зро-
блений уродженцем Чернігівщини 
П. Морачевським, малюнки С. де 
Бальмена до творів П. Куліша, вулик 
П. Прокоповича, меблі з маєтків Га-
лаганів, О. Рахманової (доньки дека-
бриста С.Волконського).

Про участь чернігівців у найваж-
ливіших подіях ХХ ст., розвиток еко-
номіки і культури, громадське життя 
краю розповідають документи, фо-
тографії, нагороди, зразки продук-
ції, побутові речі, зброя, мистецькі 
твори, меморіальні речі. З-поміж них 
можна виділити малюнки, фото, лис-
ти із Соловків представників «доби 
Розстріляного Відродження», мате-
ріали, що висвітлюють діяльність по-
літичних партій і національно-куль-
турних товариств, перший націо-
нальний прапор, встановлений Чер-
нігівською організацією Народного 
Руху України на своєму приміщенні 
1990 року.

Широко представлені в експо-
зиціях і на виставках пам’ятки етно-
графії і нумізматики, вироби з фар-
фору і фаянсу, 135 відбитків 15 мо-
дифікацій гетьманських печаток 
1603 – 1765 рр.

За час існування музейна колек-
ція зазнала значних втрат. Перший 
відчутний удар був завданий 1933 
року, коли за наказом Народного ко-
місаріату освіти унікальна Шевчен-
кіана (понад 1000 одиниць), зібра-
на В. Тарновським, усупереч запові-
ту мецената була вивезена з Черні-
гова. Сьогодні переважна її частина 
зберігається в Національному музеї 
Тараса Шевченка та в Інституті літе-
ратури НАН України.

Протягом 1935 – 1941 рр. ново-
створеному Чернігівському літера-
турно-меморіальному музею М. Ко-
цюбинського передали  майже 3000 
експонатів. Передачі туди відбува-
лися і в повоєнний час. Причому сто-
сувалися вони не лише матеріалів, 
пов’язаних із  Коцюбинським, але й 
архівів Куліша, Шрага, Глібова, Ра-
шевського, Мордовця, інших.

Загалом унаслідок передач 
пам’яток іншим музеям фонди Чер-
нігівського історичного музею змен-
шились майже на 20 тисяч оди-
ниць зберігання. Це зброя, військо-

ве спорядження, речі козацької 
доби, в тому числі — шабля і булава 
Б. Хмельницького, чарка П. Полу-
ботка; годинник Г. Сковороди; архів 
М. Ге; автографи Лесі Українки, Оле-
ни Пчілки, М. Рильського; твори 
В. Штернберга, Л. Жемчужнікова.

У 1953 р. з ідеологічних мірку-
вань були вилучені й передані до 
Державного архіву Чернігівської об-
ласті матеріали так званих буржу-
азних націоналістів С. Петлюри та 
М. Грушевського, листівки Централь-
ної Ради, Директорії, гетьмансько-
го уряду, документи і нумізматичні 
пам’ятки періоду німецько-фашист-
ської окупації. На початку 1990-их 
рр. частину з них повернули музеєві.

Дуже постраждало музейне зі-
брання в роки Другої світової війни. 
Евакуювати вдалося лише полови-
ну експонатів і десяту частину біблі-
отечних фондів. Усе, що залишило-
ся в Чернігові, загинуло внаслідок 
бомбардувань і пожеж, було погра-
боване і вивезене, лише поодинокі 
пам’ятки у 1940 – 1950-х рр. були 
повернуті музею чернігівцями. В 

акті «Про розміри збитків, завданих 
німецько-фашистськими загарб-
никами Чернігівському історично-
му музеєві», складеному 25 травня 
1944 р., зафіксовано 28250 втра-
чених експонатів і 36560 книг. Се-
ред них — 12 тисяч пам’яток архе-
ології, 300 од. меблів, 5 тисяч фо-
тографій, 2500 ікон, 3000 виробів 
із фарфору, унікальна фреска ХІ ст. 
св.Текля; 2700 книжок бібліотеки 
Тарновського, 1700 — Милорадо-
вича, 1600 — Лизогуба, 800 — Ку-
ліша, 10560 — Чернігівської духо-
вної семінарії. У роки війни загину-
ла вся облікова документація.

Бібліотека музею нині нарахо-
вує понад 20 тисяч томів ХVІІІ – ХХІ 
ст. Крім наукової, науково-популяр-
ної, довідкової літератури, творів 
красного письменства, в ній широ-
ко представлені здобутки чернігів-
ських істориків і краєзнавців, на-
приклад: «Черниговского наместни-
чества топографическое описание» 
О. Шафонського, «Историко-статис-
тическое описание Черниговской 
епархии» Філарета (Гумилевського), 
«Родословная книга Черниговского 
дворянства» Г. Милорадовича, «Ма-
лороссийский родословник» В. Мо-
дзалевського, а також «Труды Черни-
говской губернской учёной архив-
ной комиссии», видання земського 
статистичного комітету, календарі, 
«Земский сборник Черниговской 
губернии», прижиттєві видання 
О. Пушкіна, М. Гоголя, журнали 
«Основа», «Киевская старина» тощо.

Адреса музею:
14000, Чернігів, вул. Горького, 4;
тел./факс: (0462) 67-66-50, 69-

99-30, тел.60-86-78, 60-86-64.
E-mail: muzeumtarn@cg.ukrtel.net
Режим роботи: 9.00 — 17.00 

(у літній період — субота, неділя з 
10.00 до 18.00), вихідний — четвер.

Військово-історичний музей:
Чернігів, вул. Шевченка, 55-а; 

тел. (04622) 3-01-87, 3-90-40.
Режим роботи: 9.00 — 17.00 

(у літній період — субота, неділя з 
10.00 до 18.00), вихідні — понеді-
лок, вівторок.
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Григорій САМОЙЛЕНКО,
Олександр САМОЙЛЕНКО

Ніжин — 
європейське місто

Миколаївський собор

Помітну роль у суспільно-полі-
тичному і культурному житті Ніжи-
на з середини ХVІІ ст. відігравав Ро-
ман Ракушка-Романовський, автор 
«Літопису Самовидця», який понад 
40 років мешкав у місті, обіймаю-
чи різні посади у полковому і геть-
манському урядах та перебуваючи 
у складі делегацій у переговорах із 
Москвою, Польщею. Саме в Ніжині 
він розпочав писати свій знамени-
тий «Літопис Самовидця про війни 
Богдана Хмельницького і про між-
усобиці, які були в Малій Росії після 
його смерті» (1702 р.).

У добу Гетьманщини зростає 
роль православної церкви. Як за-
значає Н. Яковенко, «з перших днів 
Хмельниччини релігійні гасла, вису-
нуті війною, піднесли православ’я 
на небувалий доти рівень панівної 
релігії на території Козацької дер-
жави». На тлі бурхливих суперечли-
вих подій періоду Руїни висуваєть-
ся фігура ніжинського протопопа, 
священика Миколаївського собору 
Максима Филимоновича, який у пе-
ріод розколу церкви на Лівобереж-
ну і Правобережну був освячений у 
Москві в сан єпископа Мстислав-
ського й Оршанського під духовним 
іменем Мефодій і призначений 
місцеблюстителем митрополичо-
го престолу в Києві, яку обіймав у 
1661 –  1668 роках. Після призна-
чення на високу посаду він більше 
жив у Ніжині, ніж у Києві, бо його не 
дуже ласкаво сприймало вище ду-
ховенство. Він належав до тієї кате-
горії служителів, які брали на себе 
нові на той час функції: дипломатич-
ну діяльність, участь у військових 
діях, шпигунство і навіть підготов-
ку заколотів. Був знайомий з геть-
манами України та російськими ца-
рями, полковниками, представни-
ками козацької старшини, церков-
ними діячами Інокентієм Гізелем, 
Лазарем Барановичем, Феодосієм 
Углицьким, автором «Літопису Са-
мовидця» Р. Ракушкою-Романов-
ським, хорватським ученим Юрієм 
Крижаничем та ін. Це була енергій-
на, честолюбна людина з високим 
рівнем освіти. Проте він був більше 
політиком, ніж церковним діячем, і 
це визначило таке ж швидке падін-
ня, як і його вознесіння. В. Романов-
ський вважає, що М. Филимонови-
ча слід розглядати не як поодино-
ку фігуру, а як найхарактернішого 
представника впливових міських 
верств, які в тодішній українській 
політиці відігравали визначальну 
роль. Це підтверджує і життєва доля 
ніжинського протопопа Симеона 
Адамовича.

З квітня по серпень 1659 р. 
у Ніжині мешкав у садибі Макси-
ма Филимоновича відомий хорват-
ський місіонер, письменник, філо-
соф, учений-енциклопедист, свяще-
ник Юрій Крижанич, який тут напи-
сав свої праці «Бесіди до черкасів» 
(українців) та «Усмотреніє про цар-
ську величність», у яких обґрунту-
вав свої погляди на відносини з Ро-
сією, виклав власний план держав-
ного устрою України та вибору її по-
літичного майбуття. Він відстоював 
ідею національного відродження 
слов’янства під егідою Московської 
держави. У своєму творі «Про про-
мисел» Ю. Крижанич згадує і про 
окремі епізоди культурного життя 
Ніжина.

На початку ХVІІІ ст. значну роль 
у церковно-релігійному, громад-
ському і  культурному житті Ніжи-
на відігравали митрополит Стефан 
Яворський, видатний церковний і 
культурний діяч, який у різний час 
був професором та префектом Киє-
во-Могилянської колегії, президен-
том Слов’яно-греко-латинської ака-
демії у Москві, місцеблюстителем 
Московського патріаршого престо-
лу, головою Священного синоду, ди-
тячі роки якого минули в Ніжині, та 
його брат — ніжинський протоієрей 
Павло, з іменем яких пов’язано бу-
дівництво Благовіщенського собо-
ру і монастиря в місті.

Греки принесли в Ніжин не лише 
свою культуру, а й поєднали Україну, 
Східну Європу з балканськими кра-
їнами, їхніми відомими діячами, які 
деякий час мешкали в Ніжині, шу-
кали свого місця в житті. Саме в Ні-
жині знайшли притулок на початку 

1685 р. видатні діячі грецької діа-
спори — брати Софроній та Іоаникій 
Лихуди, в майбутньому засновники 
Слов’яно-греко-латинської акаде-
мії, першого вищого навчального 
закладу Росії в  Москві. Певний час 
у місті жили і здійснювали свою ді-
яльність архімандрит Діонісій, який 
перебував тут 1689 р. і подарував 
Ніжину свою бібліотеку, доктор ме-
дицини Іван Комнін, який здобув 
освіту у Венеції і з 1690 р. служив 
лейб-медиком при гетьмані І. Ма-
зепі, професор Афанасій Скида, 
який був учителем грецької мови 
в Московській Слов’яно-греко-
латинській академії. Кожний із цих 
діячів культури під час свого пере-
бування в Ніжині зробив посильний 
внесок у розвиток освіти й бібліо-
течної справи.

Хоча в Ніжині не було вищих і се-
редніх навчальних закладів, бо на-
міри Стефана Яворського про від-
криття у Благовіщенському монас-
тирі «школи освічених монахів» і 
братів Антино — про заснування се-
мінарії не знайшли втілення в життя 
з різних причин, усе ж у місті функці-
онували парафіяльні школи, грець-
ка національна, полкові школи, які 
дали можливість підняти освітній рі-
вень ніжинців на значний рівень.

Добре усвідомлюючи значення 
освіти для подальшої кар’єри сво-
їх дітей, представники ніжинської 
козацької старшини, шляхетства, 
купецтва, заможного міщанства 
віддавали своїх синів на навчан-
ня до провідних середніх та ви-
щих шкіл України і Європи. У пер-
шу чергу це стосувалося Києво-
Могилянського колегіуму (з 1701 
— Київської академії), де отрима-
ли освіту майбутні гетьмани, пол-
ковники, більшість ієрархів право-
славної церкви та визначних дія-
чів культури України. Проте закін-
чували навчальний заклад і менш 
відомі, які служили в різних уста-
новах. І серед перших, і серед дру-
гих було немало ніжинців. Значна 
їх частина продовжувала навчан-
ня в  західноєвропейських вишах. 
Вибір університету залежав від 
багатьох чинників, причому важ-
ливу роль відігравав не лише ав-
торитет того чи іншого навчально-
го закладу, а й навчання в ньому 
земляків, торговельні відносини 
Ніжина з містами Центральної та 
Західної Європи. 

У ХVІІІ ст. найбільшу популяр-
ність серед молоді мали німецькі 
університети. У Лейпцизькому уні-
верситеті навчався ніжинець, май-
бутній академік Микола Мотоніс, у 
гімназії Св. Єлизавети (м. Бреслау) 
— син ніжинського полковника Іван 
Обидовський, а в Марієнбурзькому 
університеті — майбутні відомі вче-
ні в галузі медицини, брати Сава та 
Іван Горголі (Горголіси). Діти ніжин-
ських греків продовжували навчан-
ня комерційній справі в Києві, Чер-
нігові, Москві, Молдавії, а військо-
вій — у Санкт-Петербурзі, також у 
Греції. Пізнання ніжинцями Євро-
пи під час їхнього навчання дава-
ло можливість після повернення 
на батьківщину втілювати в життя 
те краще, що було освоєно за кор-
доном.

Європейського значення місто 
Ніжин набувало і через наявність у 
ньому бібліотек із раритетними уні-
кальними фондами книжок ХVІ – 
ХVІІ ст. Серед них визначне місце 
займали бібліотеки митрополита 
Стефана Яворського, митрополита 
Філіписійського та Драми Софро-
нія, протоієрея Пагіота, Сави Горго-

лі, Константинопольського патріар-
ха Діонісія та багатьох інших, які уві-
йшли до фонду бібліотеки грецького 
братства.

Таким чином, рівень розвитку 
освіти ніжинців та бібліотечні зі-
брання сприяли підняттю авторите-
ту Ніжина.

У ХVІІ – ХVІІІ ст. через Ніжин про-
ходили головні поштові тракти із За-
хідної Європи через Київ на Москву 
та із Санкт-Петербурга до Києва. У 
70-их рр. ХVІІІ ст. у Ніжині форму-
ється комплекс будівель поштової 
станції — два флігелі по боках ве-
ликого центрального будинку в гли-
бині двору. На сьогодні він є єди-
ним в Україні, що зберігся майже 
повністю (за винятком правого флі-
геля, який бездумно розібрали при 
будівництві кінотеатру, і тепер його 
не вистачає для симетричності ком-
позиції ансамблю). У будівлі роз-
містився нині музей «Поштова стан-
ція», експонати якого розповідають 
про розвиток пошти від часів Київ-
ської Русі до кінця ХІХ ст. Тут уперше 
представлені оригінальні колекції 
речей дорожнього побуту, поштові 
приладдя, передані музею почес-
ним громадянином м. Ніжина Олек-
сандром Миколайовичем Лазарен-
ком (1897 – 1997). В окремому залі 
відтворено інтер’єр робочого місця 
станційного наглядача і куточок для 
приїжджих.

У кімнаті для відпочинку цен-
тральної будівлі свого часу зупи-
нялися М. В. Ломоносов (1733 р.), 
Д. І. Фонвізін (1786 р.), О. С. Пуш-
кін (1820 р., 1824 р.), О. С. Грибоє-
дов (1823 р.), М. І. Глінка (1838 р.), 
М. С. Лєсков (1849 р.), Марко Вов-
чок і О. Маркович (1858 р.) та бага-
то інших видатних діячів культури. В 
одному із флігелів 25 жовтня 1860 
р. у сім’ї поштаря народився відо-
мий художник-баталіст, академік 
Микола Самокиш.

Ніжин — 
центр монументального 

мистецтва
Характерною особливістю міст 

ХV – першої половини ХVІІІ ст. було  
фортечне обрамлення. Міста Єв-
ропи і України мали власні фор-
тифікаційні укріплення. Це було 
притаманне й Ніжину. Ніжинська 
фортеця відома з давніх часів. 
Її відбудовою у ХVІІ ст. займався 
французький військовий інженер 
Г. Л. де Боплан, а перебудовою на 
початку ХVІІІ ст. — французький ін-
женер-полковник Даніель де Бос-
кет. Фортеця в Ніжині витрима-
ла чимало випробувань і була ві-
рним захисником ніжинців. Проте 
статус Ніжина як полкового міс-
та, торгового та культурного цен-
тру вплинув і на характер плану-
вання міста. Переважна більшість 
будівель житлового, виробничого 
та громадського спрямування зо-
середжувалася у фортеці — ста-
рому місті, а також новому міс-
ті та околицях Ніжина. Майже всі 
вони зводились за одним типом — 
української хати. Лише в другій по-
ловині ХVІІІ ст. будівництво відбу-
валося за проектами відомих ар-
хітекторів А. Квасова та А. Карта-
шевського.

Зовсім інший характер мало 
культове храмове будівництво. 
Ніжин славився будівельниками 
дерев’яних храмів у специфічно-
му українському стилі. Кожен май-
стер мав широке поле для влас-
ної творчості. Тому в народній хра-
мовій архітектурі не було навіть 
двох абсолютно однакових спо-
руд, кожна з них мала індивідуаль-
ні риси й особливості. 

Однією з яскравих пам’яток 
дерев’яної церковної архітектури 
є Вознесенська церква в сотен-
ному містечку Березна Чернігів-

ського полку, збудована 1761 р. 
видатним майстром, ніжинським 
міщанином Опанасом Шолудьком 
«со товарищем» Тимофієм Йоси-
повичем. Побудовою цієї церкви 
майстер зарекомендував себе як 
прекрасний знавець технічних за-
собів, вироблених народним мо-
нументальним будівництвом, усіх 
технічно-конструктивних й худож-
ньо-архітектурних досягнень. Ра-
зом з тим він проявив себе і як 
сміливий та кмітливий новатор. 

У Ніжині також існувало понад 
десять дерев’яних церков: Тро-
їцька, Іоанно-Богословська, По-
кровська, Спасо-Преображен-
ська, Петра і Павла, Хресто-Возд-
виженська, Вознесенська, Кузьми 
і Даміона, Пантелеймона та інші. 
На жаль, жодна з цих пам’яток 
дерев’яної сакральної архітектури 
Ніжина не збереглася. Немає сум-
ніву, що у втрачених ніжинських 
храмах було теж чимало цікавих 
знахідок.

Важливим фактором, який сут-
тєво вплинув на специфіку розви-
тку архітектури в добу Гетьманщи-
ни, стало народження принципо-
во нового світосприйняття вільної 
людини, що мешкала на теренах 
України ХVІІ ст. Людям цієї доби 
були до смаку високі, пишно деко-
ровані будівлі, які вільно розташо-
вувалися в просторі й реалізову-
вали дух свободи, почуття радості 
і тріумфу.

Сам час вимагав появи ново-
го оригінального стилю в мисте-
цтві, який би втілював прагнення 
українського народу до національ-
ної свободи. Таким стилем і стало 
українське бароко, яке нерідко на-
зивають козацьким, для якого ха-
рактерні пишність, помпезність, 
декоративність, урочистість, ори-
гінальність, монументальність, 
багатий зовнішній декор. Саме 
мистецтву бароко судилося най-
повніше передати притаманний 
українському національному ха-
рактерові потяг до святковос-
ті, поетичності, смак до яскравих 
барв, ясного рослинного орнамен-
ту. Українська барокова храмова 
архітектура відрізняється не лише 
від церкви княжої доби, а й відмін-
на від барокових храмів Західної 
Європи з їх таємничою містерією, 
притемненою загадковістю; з ін-
шого боку, не схожа на російську 
архітектуру цієї доби з її тяжкими, 
понурими і чисто декоративними 
принципами.

Справжнім шедевром укра-
їнської мурованої барокової ар-
хітектури є «найстаріший і най-
цінніший» Миколаївський собор 
у Ніжині (1655 –  1658 рр.), який 
дослідники називають «першим 
кам’яним дивом на Лівобереж-
ній Україні». Будівництво здійсню-
валося під наглядом протоієрея 
М. Филимоновича. Храм красуєть-
ся на перетині широких Соборної 
та Ярмаркової площ. Собор все-
фасадний, однаковий з усіх чоти-
рьох боків, повернутий водночас 
до всіх сторін світу, до всіх при-
сутніх на площах. Скільки б ви не 
йшли під його мурами, він весь 
ніби повертається навколо сво-
єї осі, залишаючись однаковим і 
незмінним. Обійти його так само 
неможливо, як пережити вічність 
або подолати безкінечність. 

Соковитість форм, багатий, 
гнучкий орнамент, насичений ко-
лір, розкішні фронтони, брами з 
тяжкими пілястрами, витягнутими 
й закрученими завитками, напів-
колони, різної форми вікна та ніші 
— все це є в Миколаївському со-
борі, яскравому зразку архітекту-
ри стилю бароко. Невипадково, що 
він став прикладом для багатьох 
храмів цієї козачої епохи. З пів-
денного боку знаходилась церква 
Св. Іоанна Предтечі (нині будинок 
культури). Перед входом до Мико-
лаївського собору було спорудже-
но двоярусну дзвіницю, а поруч з 
нею — каплицю. Ці неповторні за 
архітектурним виконанням неве-
ликі споруди — невід’ємні частини 
комплексу — були зруйновані в 20 
– 30-их роках ХХ ст.

Поч. у № 49 – 50.
Далі буде
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ВІД РЮРИКА ДО МИКОЛИ ІІ
НА ПРЕСТОЛАХ КИЄВА Й МОСКВИ

Вже після другого Романова 
почалися проблеми з престолона-
слідуванням. Олексій Михайлович 
мав 16 дітей: 13 — від першої дру-
жини Марії Милославської і 3 — від 
другої, Наталії Наришкіної. На мо-
мент смерті Олексія кілька його ді-
тей, в тому числі синів, померли ма-
лолітніми. Спадкоємцем трону цар 
призначив Федора —  старшого із 
живих синів. Але той, як і ряд інших 
московських правителів, був хво-
робливим і правив недовго. 

Федір III 
О л е к с і й о -
вич (1661 – 
1682), росій-
ський цар від 
1676 року, 
син Олексія 
Ми хайлови-
ча і Марії Ми-
лославської. 

О д н и м 
із його вчителів був білоруський 
церковний діяч Симеон Полоць-
кий, що прищепив схильність до 
всього польського. Цар вільно го-
ворив польською, цікавився єв-
ропейською політикою, західною 
пресою, захоплювався музикою і 
співом.

Коротке царювання Федора 
ознаменоване деякими важливи-
ми акціями. У 1678 році був про-
ведений загальний перепис насе-
лення, 1679 року введено подвір-
не обкладення прямими податка-
ми. Був припинений звичай бояр 
і дворян посилатися на заслуги 
предків при зайнятті посади, го-
ловним критерієм просування по 
службі стали особисті здібності й 
вислуга років. Для збереження 
пам’яті предків були введені ро-
довідні книги. 

Під впливом першої дружи-
ни царя, польської дворянки Га-
фії Грушецької, придворний побут 
значно змінився: молоді бояри 
почали голити бороди, при дворі 
було заборонено з’являтися в тра-
диційному старовинному одязі.

Будучи широко освіченою 
людиною, в березні 1681 року 
цар Федір став одним із творців 
друкарської школи — предтечі 
Слов’яно-греко-латинської ака-
демії.

Однак тривали репресії проти 
старообрядців, зокрема був спа-
лений з найближчими сподвижни-
ками протопоп Авакум.

Федір Олексійович помер 27 
квітня 1682 року, не зробивши 
розпорядження відносно престо-
лонаслідування. Дітей покійний 
не мав. Тож престолонаслідуван-
ня пішло по лінії братів царя Фе-
дора. Династична криза вилила-
ся у ворожнечу двох кланів, що 
представляли двох дружин царя 
Олексія — Милославських і На-
ришкіних. У результаті компромі-
су досягли несподіваного рішен-
ня: проголосити царями двох си-
нів Олексія — старшого Івана від 
Милославської і молодшого Пе-
тра від Наришкіної. Оскільки пер-
шому не було ще й 16 років, а дру-
гому — 10-ти, боярська верхівка 
постановила призначити регент-
шею, тобто опікункою до повно-
ліття царів, їхню старшу сестру — 
25-річну Софію. 

С о ф і я 
О л е к с і ї в -
на (1657 – 
1704), ца-
рівна, дочка 
царя Олек-
сія Михайло-
вича і його 
першої дру-
жини Мило-
славської, в 

1682 – 1689 роках регентша при 
молодших братах-царях, фактична 
правителька царства.

Спершу в боротьбі кланів гору 
взяли Наришкіни, які проголосили 
царем Петра. Але Милославських 
підтримало військо стрільців. 

У Москві спалахнув стрілець-
кий бунт. Стрільці, яких у Москві 
було більше 20 тисяч, убили прибіч-
ників вдови, цариці Наталії, у тому 
числі двох її братів Наришкіних.

На вимогу повсталих царе-
вича Івана проголосили першим, 
старшим царем, Петра — другим, 
а Софію — регентшею. 

Софія 7 років правила Мос-
ковією. Але 30 травня 1689 року 
Петру виповнилося 17 років, він 
одружився і за поняттями того 
часу став повнолітнім. Старший 
цар Іван теж був одружений. Та-
ким чином, не залишалося фор-
мальних підстав для регентства 
Софії. Проте  царівна-правитель-
ка увійшла у смак влади і не ба-
жала її віддавати. Знову почала-
ся боротьба кланів. Переміг цар 
Петро і клан Наришкіних. Цьому 
сприяло й те, що хворобливий цар 
Іван не виявляв інтересу до дер-
жавних справ і всю владу віддав 
братові. 

Царівна Софія була постриже-
на в черниці і завершила свої дні 
через 15 років у Новодівичому мо-
настирі столиці. 

Іван V Олексійович (1666 – 
1696), росій-
ський цар у 
1682 – 1696 
рр. Про Івана 
говорили, ні-
бито він не-
доумкуватий, 
що, можливо, 
було накле-
пом Нариш-
кіних. Просто 

Іван, знаходячись у самому цен-
трі династичної боротьби, жодного 
разу не спробував узяти в ній ак-
тивну участь і не виявляв інтересу 
до правління.

25 червня 1682 року Іван V і 
Петро I були вінчані на царство в 
Успенському соборі Кремля. При-
чому «старший» цар Іван вінчався 
справжньою шапкою Мономаха і 
великим вбранням, а для «молод-
шого» були зроблені копії. Для них 
був споруджений особливий трон із 
двома сидіннями.

Хоча Іван називався «старшим 
царем», він практично ніколи безпо-
середньо не займався державними 
справами, окрім ритуальних цере-
моній, і цілком присвятив себе сім’ї.

З кількох дітей царя в історію 
увійшли дві дочки. Анна була імпе-

ратрицею у 1730 – 1740 роках. Ка-
терина вийшла заміж за німецько-
го герцога, від якого мала доньку 
Анну. Син Анни —однорічний ма-
люк Іван — був зведений на пре-
стол під іменем Івана VI. Але то вже 
наступні криваві сторінки росій-
ської історії. Їм передувало прав-
ління одного з найбільш неорди-
нарних і дуже суперечливих монар-
хів — Петра І. 

П е т р о 
Олексійович 
(Петро I, Пе-
тро Великий), 
(1672 – 1725), 
цар, згодом 
імператор у 
1682 – 1725 
роках.

Петро з юних років знав ні-
мецьку мову, потім навчався гол-
ландської, англійської та французь-
кої мов. Опанував багато ремесел 
(теслярне, токарне, збройове, ко-
вальське тощо). Був фізично міц-
ний, допитливий.

У 1697 – 1698 роках під час 
першої закордонної поїздки про-
йшов повний курс артилерійських 
наук у Кенігсберзі, півроку працю-
вав теслею на верфях Амстердама 
(Голландія), закінчив курс корабле-
будування в Англії. За наказом Пе-
тра I за кордоном закуповувалися 
книги, прилади, зброя, запрошува-
лися іноземні майстри та науковці. 

Цар провів великі реформи, 
спрямовані на подолання відста-
лості Росії від передових країн За-
ходу. Петро I розширив права помі-
щиків над майном і особою кріпа-
ків, практикував масову приписку 
селян до заводів, мобілізацію се-
лян і городян до армії і на будівни-
цтво міст, фортець, каналів, закрі-
пив дворянську власність на зем-
лю, заохочував розвиток мануфак-
тур, шляхів сполучення, торгівлі.

Місце боярської думи зайняв 
сенат (1711), в якості міністерств 
засновані колегії (1718). Було ска-
совано патріаршество, а натомість 
засновано синод, який перебував 
під контролем уряду. Пройшла ад-
міністративна реформа, утворено 
губернії.

1703 року Петро I заснував 
Санкт-Петербург, який став у 1712 
році столицею держави. 1721 року 
Росія була проголошена імперією.

Засновані постійні дипломатич-
ні представництва і консульства за 
кордоном. З’явилися світські шко-
ли на доповнення до церковних. 
Засновані Морська академія, пуш-
карська, математично-навігацій-
на, медико-хірургічна, інженерна 
та артилерійська школи. Відкрито 
перший загальнодоступний театр, 
перший російський музей — Кун-

сткамеру з публічною бібліотекою. 
У 1700 році введено новий кален-
дар із початком року 1 січня (за-
мість 1 вересня) і літочислення від 
«Різдва Христового», а не від «Ство-
рення світу». Почала виходити пер-
ша газета — «Ведомости» (1702). 
Зусиллями європейських вчених у 
Петербурзі  засновано Академію 
наук (1724).

Справою життя царя було поси-
лення військової потужності Росії і 
підвищення її ролі на міжнародній 
арені. У результаті Азовських похо-
дів (1695 – 1696) Росія вийшла до 
берегів Азовського моря. У довгій 
Північній війні зі Швецією (1700 
– 1721) Росія домоглася перемо-
ги, отримала вихід до Балтійського 
моря. Після Перського походу (1722 
– 1723) до Росії відійшло західне 
узбережжя Каспійського моря з 
містами Дербент і Баку.

Основою нової регулярної ар-
мії стала рекрутська повинність і 
обов’язкова військова служба дво-
рян. Цар налагодив виробництво 
нових типів кораблів, гармат і боє-
припасів, створив систему базу-
вання флоту на Азовському, Балтій-
ському і Каспійському морях. 

Будь-які прояви політичної опо-
зиції (стрілецький бунт у Москві, 
так звана змова царевича Олексія, 
Астраханське повстання, Булавін-
ське повстання на Дону, Башкир-
ське повстання) жорстоко приду-
шувалися.

Після перемоги в Північній ві-
йні у вересні 1721 року сенат і си-
нод вирішили піднести Петру титул 
імператора всеросійського.

2 листопада 1721 року Петро 
I прийняв титул як свідчення про 
нову роль Росії у світі. 

Політика 
щодо України

Петро І висловився про україн-
ців так: «Зело умны, и мы от этого 
можем быть не в авантаже». Він по-
слідовно проводив централізатор-
ську політику обмеження політич-
ної автономії Лівобережної і Сло-
бідської України, зменшуючи ко-
зацькі вольності. 

Після укладення гетьманом 
І. Мазепою угоди зі Швецією (1708) 
за наказом Петра І була зруйнова-
на гетьманська столиця Батурин, 
а його жителі винищені. Знищення 
Батурина здійснило військо під ко-
мандуванням Олександра Менши-
кова, сина придворного конюха, з 
яким Петро подружився ще підліт-
ком і пізніше звів його в ранг графа 
і фельдмаршала. 

У 1709 році цар Петро І нака-
зав скоротити число студентів Ки-
єво-Могилянської академії із двох 
тисяч до 161-го, а кращим науко-

во-просвітницьким силам звелів 
перебратися з Києва до Москви. 
Зокрема, це були такі видатні діячі 
науки і церкви, як Інокентій Гізель, 
Іоаникій Галятовський, Лазар Ба-
ранович, Дмитро Туптало, Стефан 
Яворський, Феофан Прокопович, 
Симеон Полоцький. Саме вони віді-
грали визначальну роль у культур-
ному розвитку тодішньої Московії.

У 1711 – 1712 рр. за наказом 
Петра І відбулося насильницьке 
переселення мешканців Правобе-
режної України на Лівобережну та 
повна ліквідація правобережних 
козацьких полків. 

Влада гетьмана України і так 
була обмежена, а після смерті Іва-
на Скоропадського (1722) Петро І 
не дозволив обрати його наступ-
ника. Контроль над державними 
справами України перейшов до 
Малоросійської колегії, чим фак-
тично було покладено край дер-
жавній системі управління України. 
Спроба наказного гетьмана Павла 
Полуботка відстояти українську ав-
тономію призвела до нових репре-
сій: гетьман і вища старшина були 
кинуті до Петропавлівської форте-
ці, де Полуботок і помер.

За Петра І десятки тисяч укра-
їнських козаків і селян, відправле-
них на будівництво фортець, кана-
лів тощо, загинули від непосильної 
праці, хвороб і голоду. «Вікно в Єв-
ропу» — Санкт-Петербург — зведе-
ний на кістках тисяч українців.

Історики дають різні оцінки ді-
яльності Петра Великого, як назва-
ла його російська історіографія. 
Безумовно, його реформи набли-
зили Росію до Заходу. Водночас, на-
приклад, видатний історик Микола 
Карамзін суворо критикував царя 
за надмірне захоплення Заходом 
на шкоду національному розвитку. 
Також реформи Петра, констату-
ють історики, ще на півтора століт-
тя законсервували кріпосне пра-
во і створили бюрократичну й дуже 
централізовану державу, в якій на-
род став безсловесною масою.

Щодо особистості царя, він був 
людиною свого часу з усіма його 
достоїнствами і вадами. Дуже різ-
ку характеристику цареві дав геній 
російської і світової літератури Лев 
Толстой. Ось вона: 

 «С Петра I начинаются особен-
но поразительные и особенно близ-
кие и понятные нам ужасы русской 
истории… Беснующийся, пьяный, 
сгнивший от сифилиса зверь чет-
верть столетия губит людей, казнит, 
жжёт, закапывает живьём в землю, 
заточает жену, распутничает, муже-
ложествует, пьянствует, сам, забав-
ляясь, рубит головы, кощунствует, 
ездит с подобием креста из чубуков 
в виде детородных органов и подо-
бием Евангелий — ящиков с вод-
кой… коронует блядь свою и своего 
любовника, разоряет Россию и каз-
нит сына… и не только не помина-
ют его злодейств, но до сих пор не 
перестают восхваления доблестей 
этого чудовища, и нет конца всяко-
го рода памятников ему. После него 
начинается ряд ужасов и безобра-
зий подобных его царствованию…».

Питання 
престолонаслідування

Петро I був двічі одружений. У 
першому шлюбі з російською дворян-
кою Євдокією Лопухіною народився 
син і спадкоємець престолу Олексій, 
а потім ще кілька дітей, які померли 
малими. Царевича Олексія було зви-
нувачено у змові проти царя. 

5 липня 1718 року Верховний суд, 
звичайно ж, виконуючи волю царя, 
виніс царевичу смертний вирок. 
Наступного дня Олексій за-
гадково помер у в’язниці. 

Картина Івана Сурікова «Утро стрелецкой казни». На ній зображена страта в Москві 
на Красній площі за наказом Петра І  учасників бунту стрільців  1698 року. 
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Календар всесвітньої історії

Церковний православний календар
БЕРЕЗЕНЬ
20 — сщмчч.Василія, Єфрема, Ка-
пітона, Євгенія, Євферія.
21 — прп. Феофілакта ісп.
22 — святих сорока мучеників Се-
вастійських. Вселенська батьків-
ська субота 3-го тижня Великого 
посту, день особливого поминання 
мертвих.
23 — неділя 3-я Великого по-
сту, Хрестопоклонна. Мч. Кодрата 
Нікомидійського. Прп. Анастасії.
24 — свт. Євфимія, архієп. Новго-
родського, чудотворця.
25 — прп. Феофана ісп.
26 — перенесення мощей 

свт. Никифора.
27 — прп. Венедикта Нурсійсько-
го, день Федоровської ікони Божої 

Матері.
28 — мч. Агапія і з ним 7-ми мчч. 
Сщмч. Олександра.
29 — мч. Савина Єгипетського. 
Вселенська батьківська субота 
4-го тижня Великого посту, день 
особливого поминання мертвих.
30 — неділя 4-а Великого посту, 
прп. Іоанна Лествичніка. Прп. Ма-
карія, ігум. Калязинського, чудо-
творця.
31 — собор усіх преподобних отців 
Києво-Печерських.

КВІТЕНЬ
1 — прав. Софії, кн. Слуцької.
2 — прпп. Іоанна, Сергія, Патрикія. 
Святої мучениці Фотини (Світлани), 
самарянки.

20 березня 
1915 — народився Святослав 

Ріхтер, радянський піаніст.

21 березня 
1873 — народився Яків Ган-

дзюк, генерал армії УНР, розстріля-
ний більшовиками.

1889 — народився Олександр 
Вертинський, російський і україн-
ський актор, співак, автор музики і 
текстів багатьох популярних пісень.

1929 — наро-
дився Юрій Муш-
кетик, український 
письменник, ба-
гаторічний голова 
Спілки письменни-
ків України. Уро-
дженець села Вер-
тіївка Ніжинського 
району.

22 березня 
1842 — наро-

дився Микола Ли-
сенко, український 
композитор, піа-
ніст, диригент, пе-
дагог.

1904 — у лон-
донській газеті «Іл-
люстрейтед міррор» 
уперше у світі опу-
блікована кольоро-
ва фотографія. 

23 березня 
1903 — американські брати Райт 

отримали патент на перший літак. 
1942 — окупанти спалили 670 

дворів села Піски Новобасанського 
району Чернігівської області, заги-
нуло 860 жителів. 

24 березня 
1802 — ан-

глійський вина-
хідник Річард 
Тревітік отримав 
перший патент на 
паровоз. 

1900 — наро-
дився Іван Коз-
ловський, спі-
вак. Уродженець 
Мар’янівки на Ки-
ївщині.

25 березня 
1807 — почалися регулярні па-

сажирські перевезення залізницею 
між Суонсі й Мамблзом (Велика Бри-
танія), це перша залізниця з регуляр-
ним пасажирським рухом у світі. 

1918 — представники націо-
нальних партій та рухів Білорусі ого-
лосили про створення Білоруської 
Народної Республіки (БНР) та її не-
залежність від Росії. 

1999 — на трасі під Борисполем 
загинули в автокатастрофі лідер На-

родного руху України В’ячеслав Чор-
новіл та його водій Євген Павлов, 
які поверталися з Кіровограда. За 
багатьма ознаками це був сплано-
ваний замах.

26 березня 
1988 — Славутич — місто екс-

плуатаційників Чорнобильської АЕС 
—  прийняв перших новоселів. 

27 березня 
1793 — Катерина ІІ після черго-

вого поділу Польщі видала маніфест 
про внесення Правобережної Украї-
ни до складу Росії. 

1854 — Кримська війна: Вели-
ка Британія і Франція оголосили ві-
йну Росії.

1878 — російський селянин Фе-
дір Блінов подав заявку на отриман-
ня патенту на винайдений ним «ва-
гон із нескінченними рейками» (пер-
ший у світі гусеничний трактор). 

28 березня 
364 — Римська імперія поділе-

на на Західну і Східну. 
1709 — наро-

дився Олексій Ро-
зумовський, ро-
сійський граф, 
генерал-фельд-
маршал. Син 
простого укра-
їнського козака 
Григорія Розума і 
Наталі Демеш-
ки, котрий по-
чинав кар’єру 
як півчий у придворному хорі. Та-
ємний чоловік імператриці Єлиза-
вети Петрівни (вінчання відбулося 
1742 р.). 

За активної участі Розумовсько-
го 1745 р. відновлено Київську ми-
трополію, а  1747 р. проголошено 

царську грамоту про обрання геть-
маном його брата Кирила Розумов-
ського. 

1897 — народився Микола Сці-
борський, діяч УНР, полковник, ви-
значний діяч ОУН, публіцист і теоре-
тик українського націоналізму. 

1925 — народився Дмитро Гна-
тюк.

1928 — народився Збігнєв Бже-
зінський, американський держав-
ний і політичний діяч, політолог. 

1933 — народився Юрій Шухе-
вич, син командувача УПА, україн-
ський політичний і громадський діяч. 

1971 — у 
СРСР почато ви-

пуск ав-
томобіля 
ВАЗ «Жи-
гулі».

Зда-
ли в екс-

плуатацію першу чергу Волзького 
автомобільного заводу.

29 березня 
1724 (за ін-

шими даними — 
1728) — наро-
дився Кирило 
Розумовський, 
останній геть-
ман України 
(1750 – 1764), 
р о с і й с ь к и й 
граф, генерал-
фельдмаршал, 
президент Пе-
т е р б у р з ь к о ї 

Академії наук (1746 – 1764). 
1972 — у Канаді помер Іван 

Огієнко (митрополит Іларіон), укра-
їнський громадський і православ-
ний церковний діяч, митрополит 
(від 1943 р.), мовознавець, історик 
церкви, педагог. Був міністром осві-
ти, міністром віросповідань УНР. Із 
1920 р. — на еміграції.

2004 — Болгарія, Естонія, Лат-

вія, Литва, Румунія, Словаччина і 
Словенія стали членами НАТО. 

30 березня
1973 — у США помер Дмитро 

Донцов, український літературний 
критик, публіцист, політичний діяч, 
засновник теорії інтегрального на-
ціоналізму.

31 березня
1873 — народився Микола Міх-

новський, ідеолог українського на-
ціоналізму та державної самостій-
ності, громадський, політичний діяч 
і філософ.

1896 — американець Джадсон 
Уїткомб запатентував замок-блис-
кавку. 

1901 — випущено перший авто-
мобіль «Мерседес» .

1 квітня 
1809 — народився Микола Го-

голь,  письменник.
1890 — бельгійський емігрант 

Шарль Ван Деполь одержав у США 
патент на тролейбус. 

2004 — помер Микола Руден-
ко, український письменник, визна-
чний громадський діяч, дисидент і 
політв’язень радянських часів, за-
сновник і перший голова Україн-
ської групи сприяння виконанню 
Гельсінських угод.

2 квітня 
1805 — наро-

дився Ганс Христи-
ан Андерсен, дан-
ський письменник, 
поет і казкар.

2005 — на 85-
му році життя по-
мер Папа Римський 
Іван Павло ІІ, поляк 
за походженням. 

Календар 
Чернігівщини
20 березня 1874 р. у м. Новго-

роді-Сіверському народився Яків 
Величковський, старшина Дієвої Ар-
мії УНР. 

21 березня 1858 р. у с. Баба Со-
сницького повіту народився Яків Ім-
шенецький, статист, член І Держав-
ної Думи, редактор. 

2 квітня 1897 р. у Новозибків-
ському повіті Чернігівської губернії 
народився Дмитро Галайда (Поля-
ков), підполковник Армії УНР. 

Підготував Олександр ЯСЕНЧУК

З метою консолідації та розвитку історичної сві-
домості українського народу, збереження національ-
ної пам’яті Верховна Рада України ухвалила 11 люто-
го Постанову «Про відзначення пам’ятних дат і ювіле-
їв у 2015 році».

Постанова передбачає урочисто відзначи-
ти на державному рівні у 2015 році, зокрема, такі 
пам’ятні дати і ювілеї: 

1000 років від часу заснування міста Борисполя 
Київської області (1015);

600 років від часу першої писемної згадки про 
місто Одесу (1415);

475 років від часу першої писемної згадки про 
місто Тернопіль (1540);

400 років від дня заснування Київського Богояв-
ленського братства і школи при ньому (15.10.1615), 
яка згодом перетворилася на колегію (1632) та Киє-
во-Могилянську академію (1701);

175 років від часу виходу в світ першої поетичної 
збірки Тараса Шевченка «Кобзар» (1840);

70 років від дня перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні (08 – 09.05.1945);

25 років від дня відновлення українського пар-
ламентаризму — виборів до Верховної Ради Україн-
ської РСР (04.03.1990);

25 років від дня проголошення Декларації про 
державний суверенітет України (16.07.1990);

25 років від дня початку Студентської революції 
на граніті (02.10.1990).

Видатних особистостей:
19 березня — 120 років від дня народження 

Максима Рильського (1895 – 1964), поета, перекла-
дача, літературознавця;

21 березня — 145 років від дня народження 
Олександра Лотоцького (1870 – 1939), громадсько-
політичного і державного діяча, вченого, педагога, 
публіциста;

15 травня — 170 років від дня народження Іллі 
Мечникова (1845 – 1916), вченого;

16 травня — 120 років від дня народження Тодо-
ся Осьмачки (1895 – 1962), письменника;

5 червня — 90 років від дня народження Миколи 
Плав’юка (1925 – 2012), політичного і громадського 
діяча, останнього Президента УНР в екзилі;

15 липня — 1000 років від дня смерті Великого 
Князя Київського Володимира Святославовича (962 
– 1015), хрестителя Київської Русі;

16 липня — 130 років від дня народження Воло-
димира Сальського (1885 – 1940), військового дія-
ча, генерала-хорунжого Армії УНР;

28 серпня — 250 років від дня народження Таде-
уша Чацького (1765 – 1813), польського освітнього 
діяча, дослідника історії України, засновника Креме-
нецького ліцею;

7 вересня — 140 років від дня народження Олек-
сандра Мурашка (1875 – 1919), живописця;

12 вересня — 140 років від дня народження 
Олександра Кошиця (1875 – 1944), хорового дири-

гента, композитора і етнографа;
22 вересня — 180 років від дня народження 

Олександра Потебні (1835 – 1891), мовознавця, лі-
тературознавця, фольклориста, філософа, педагога;

29 вересня — 170 років від дня народження 
Івана Карпенка-Карого (Тобілевича) (1845 – 1907), 
письменника, драматурга, актора, режисера;

28 жовтня — 120 років від дня народження Май-
ка Йогансена (1895 – 1937), письменника, перекла-
дача, журналіста;

6 листопада — 160 років від дня народження 
Дмитра Яворницького (1855 – 1940), історика, архе-
олога, етнографа, письменника;

25 грудня — 120 років від дня народження Григо-
рія Верьовки (1895 – 1964), композитора, хорового 
диригента і педагога.

Відомих подій світової історії:
15 червня — 800 років від дня затвердження в 

Англії Великої хартії вольностей (1215), першого пра-
вового акта, в якому закладено основи концепції 
прав людини;

1 серпня — 40 років від дня підписання Гельсін-
ського акта — Заключного акта Наради з безпеки і 
співробітництва в Європі (1975), день утворення ОБСЄ;

25 серпня — 95 років від дня завершення Вар-
шавської битви (1920), де польські та українські вій-
ська здобули перемогу над військами Червоної армії;

2 вересня — 70 років від дня завершення Другої 
світової війни (1945). 

ВІД РЮРИКА 
ДО МИКОЛИ ІІ

НА ПРЕСТОЛАХ 
КИЄВА Й МОСКВИ

Ще 1703 року під час 
Північної війни цар зустрів 

19-річну Марту Сковронську, 
молоду вдову шведського драгу-

на. За національністю її називали то 
шведкою, то німкенею, за деякими 
версіями вона походила з прибалтій-
ських народів. 

Марта дісталась як полонена 
фельдмаршалу Шереметьєву, котрий 
зробив її своєю коханкою. Невдовзі 
її перехопив у старого вояки і зробив 
своєю коханкою Олександр Менши-
ков. А у свого улюбленця відібрав жі-
ночку сам цар.

На той момент Петро вже 5 років 
був розлучений: Євдокію Лопухіну, 
звинувачену у змові проти монарха, 
відправили в ув’язнення. 

Уже наступного року Марта, яку 
нарекли Катериною, народила ца-
реві сина, потім ще одного — оби-
два померли малюками. У 1708 році 
Катерина народила доньку Анну, на-
ступного року — Єлизавету (майбут-
ню імператрицю). Усе це відбувало-
ся поза шлюбом, бо офіційно Петро 
одружився і вінчався з Катериною 
лише 1712 року. 

Цар дійсно сильно любив дру-
жину. У них народилося аж 11 дітей, 
більшість з яких померли малими. 

1724 року імператор навіть ко-
ронував Катерину як імператрицю 
і співправительку — річ, нечувана 
досі для російських монархів.

Справа наслідування трону 
вкрай заплуталася після загибелі 
царевича Олексія. Якщо за тради-
цією оголосити наступником трону 
сина Олексія — малолітнього Петра, 
онука царя, це могло б означати при-
пинення реформ і повернення ста-
рих московських порядків. Не вла-
штовували імператора й інші його 
родичі, в тому числі доньки покійного 
брата царя Івана. 

У 1722 році Петро І видав указ 
про престолонаслідування, яким 
було скасовано давній звичай пере-
давання престолу прямим спадкоєм-
цям по чоловічій лінії. Відтепер мо-
нарх міг призначати наступника на 
свій розсуд. 

Але сам Петро помер, так і не 
призначивши наступника. Вже біля 
помираючого імператора почали-
ся чвари за трон. І вкотре вирішаль-
ну роль зіграли військові. Під тиском 
гвардійських полків на чолі з Мен-
шиковим сенат уранці 28 січня 1725 
року (за дві години до смерті Петра) 
постановив оголосити імператрицею 
дружину помираючого монарха, дав-
ши їй титул Катерини І. Сходження на 
трон іноземки з такою біографією, до 
того ж першої в історії жінки на пре-
столі, викликало велике здивування 
в народі. Але до бунту не дійшло. Зі-
грав роль величезний авторитет по-
кійного монарха, одним з аргументів 
стало й те, що Катерину роком рані-
ше Петро І коронував як імператри-
цю. Та й держава вже була іншою, 
централізованою монархією, в якій 
імператорам залишалося лише сліпо 
поклонятися.

Втім, усі наступні майже два сто-
ліття кривавої російської історії за-
свідчили: від поклоніння до царев-
бивства відстань була невелика. 

Петро АНТОНЕНКО
Поч. у №№ 39 – 50.

Далі буде 

Картина Миколи Ге «Пётр I 
допрашивает царевича Алексея 

Петровича в Петергофе»
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Цікаве про письменників
Олександр Герцен 
(1812 – 1870)

Звіти на злочинця
1842 року царський уряд удруге обвину-

ватив О. І. Герцена у вільнодумстві й вислав до 
Новгорода. Там його відправили на роботу в гу-
бернське правління. Серед інших обов’язків він 
мав вести облік людей, що перебували під на-
глядом поліції. Тричі на рік Герцен надсилав по-
ліцмейстерові у звітах відомості і про себе як 
про «державного злочинця».

Генрік Ібсен
(1828 – 1906)

Заради гостей
Генрік Ібсен, відомий своєю мовчазністю, 

відмовився від одного запрошення на банкет, 
пояснивши це так: «Я б тільки був присутній і не 
вимовив би жодного слова, а через ввічливість 
інші гості теж мовчали б цілий вечір. Якщо ж я 
не прийду, розгнівані гості матимуть тему для 
приємної розмови».

Лев Толстой 
(1828 – 1910)

Турбота про людей
Григорович якось запитав Толстого:
— Чому ви не закриваєте вікно шторою?
— А щоб поліцейським видно було, хто в 

мене буває, адже вони за мною стежать. А в щі-
лину підглядати важко. Треба ж полегшити їм 
працю.

Марк Твен
(1835 – 1910)

Спростування
Якось Марк Твен у редагованій ним газеті 

вмістив досить гостру статтю на відомого шах-
рая і спекулянта. Стаття закінчувалася слова-
ми: «Містер Н. не заслуговує й того, щоб йому 
плюнути в обличчя».

Містер Н., звичайно, образився і подав на 
Марка Твена в суд, який постановив, щоб га-
зета дала відповідне спростування. Виконую-
чи рішення суду, Твен надрукував таку заяву: 
«Щодо статті про містера Н., вміщеній у нашій 
газеті, то ми змінили наше твердження і заяв-
ляємо: «Неправда, що містер Н. не заслуговує 
того, щоб плюнути йому в обличчя, навпаки, 
містер Н. заслуговує того, щоб йому плюнути в 
обличчя».

Іван Нечуй-Левицький
(1838 – 1918)

Пунктуальність
У звичках Івана Семеновича було чима-

ло такого, що викликало подив. Скажімо, сусі-
ди могли по ньому перевіряти годинник: щодня 
за будь-якої погоди рівно о третій він виходив зі 
своєї квартири, йшов на Фундуклеївську вули-
цю, поволі піднімався до Театрального майда-
ну, потім повертав праворуч на Володимирську 
вулицю, доходив до «підйомника», далі йшов 
на Володимирську гірку. Там сидів, милувався 
Дніпром, думав свої думи аж до шостої годи-
ни, а тоді спускався вниз на Хрещатик і повер-
тався додому. Вечеряв і, хоч би там що, рівно о 
дев’ятій лягав спати.

1904 року на ювілеї Нечуя-Левицького, 
саме тоді, коли виголошувалась доповідь про 
життя і творчість письменника, ювіляр підвівся 
з почесного місця в президії й рушив до виходу, 
його хотіли спинити, але він заявив: «Уже скоро 
дев’ята година» — і таки пішов.

Френсіс Брет-Гарт
(1839 – 1902)

Ділове запитання
Відомий американський письменник Брет-

Гарт приїхав у Річмонд, де мав виступити з чи-
танням своїх оповідань. У нього раптом забо-
ліла голова. Місцевий житель, бажаючи заспо-
коїти письменника, почав вихваляти здоровий 
клімат свого міста:

— Уявіть собі, в нас помирає в середньому 
лише одна людина на добу.

— Скажіть, а сьогоднішній кандидат уже по-
мер? — спитав зляканий Брет-Гарт.

Еміль Золя 
(1840 – 1902)

Редактор трохи помилився
Письменник-початківець приніс рукопис 

до журналу «Праця». Редактор відмовився дру-
кувати: «Підтримувати графоманів не буду. Ро-
біть, що хочете, — продавайте гірчицю або шов-
кові стрічки, але покиньте псувати папір. З вас 
ніколи не буде письменника. На все добре».

Суворим редактором був Жорж Клемансо, 
що в майбутньому двічі очолював французький 
уряд, «безталанним» письменником — Еміль 
Золя.

Мы пераходзілі з класа ў клас, пачыналі 
чытаць братоў Стругацкіх і Брэдберы, пісаць 
любоўныя цыдулкі і ціскаць іхніх адраса-
так у школьным гардэробе. Мне падабала-
ся поўненькая аднакласніца Поля Кругляк. 
У шостым класе я колькі разоў падводзіў 
яе дахаты і прапаноўваў «дружить». Поля 
чырванела, апускала вочы і, картавячы 
«р», ціха казала, што яна згодная толькі 
на сур’ёзныя адносіны. Я не ведаў, што та-
кое сур’ёзныя адносіны, і маркотна пазіраў 
услед поўным Поліным нагам, падобным да 
літровых малочных бутэлек.

Да Сімачкі Музыкант Полі было, 
безумоўна, далёка, аднак Сіма з бацька-
мі ўжо з’ехала ў Ізраіль. Выправілася на 
гістарычную радзіму і шмат іншых суседзяў. 
З’ехалі Шэфы з сынам Іллюшам, маім ад-
нагодкам, што меў не надта, відаць, зруч-
ную для ізраільскага грамадзяніна мянуш-
ку з нейкім арабскім прысмакам — Муста-
фа Ягло-Ягло. З’ехалі Кацнельсоны са сва-
ім Мішам, мянушка ў якога (прышчэпленая, 
дарэчы, Фімам-забойцам) была шматкроць 
даўжэйшая, велягурысцейшая і дзіўнейшая 
— Мабута Чомба Лэя Пінзя Скавародкін.

«Жиды редеют, а ряды жидеют», — са 
злосцю зацятага антысеміта казаў школьны 
ваенрук Іван Кірылавіч, што на занятках 
па грамадзянскай абароне вучыў нас з ма-
лалецтва карыстацца супрацьгазам, які 
аднойчы назваў таямнічым словам «гандон». 
Я не разумеў ягонае злосці. Мне было шка-
да аднакласнікаў, што назаўсёды знікалі з 
майго жыцця разам з мянушкамі, бацька-
мі, брацікамі і сястрычкамі. У шостым кла-
се афіцыйных габрэяў у нас засталося ўсяго 
трое — Поля Кругляк, Марк Альтбрэгін, яко-
му я пякуча зайздросціў, бо ў яго дома было 
ажно два тэлевізары, і Бора Гасіль.

Бору я не зайздросціў. Выконваючы 
піянерскае даручэнне, я падцягваў яго 
па матэматыцы. Падцягванне Боры 
адбывалася даволі цікава. Мы займалі-
ся на кухні, дзе плаваў настоены пах сма-
жанай цыбулі, за сталом, засланым белаю 
цыратай у блакітныя краткі. Трэба сказаць, 
што з маіх тлумачэнняў Бора ніколі нічога не 
разумеў дый не імкнуўся зразумець, а ўвесь 
час прапаноўваў згуляць у настольны фут-
бол. Ён працягваў вучыцца па матэматыцы 
на стабільны дваяк, але я ўпарта прыходзіў 
да Боры зноў і зноў. Апрача масляных плямаў 
на сшытках для практыкаванняў, я заўсёды 
нёс у кішэні жменю дарагіх цукерак кштал-
ту «Мишка на севере», атрыманых ад Бора-
вай маці ў якасці незаслужанага ганарару. 
Плюс гульня ў настольны футбол. Плюс куча-
равая Борава сястра Фірка, якая хвалявала 
маё сэрца не меней за Полю Кругляк.

Пад час нашых заняткаў Фіра зазвычай 
уладкоўвалася побач на зэдліку і ела 
мяне пукатымі авечымі вачыма, пакуль 
я не збіваўся і не заблытваўся ў лічбах. 
Заўважыўшы гэта, яна дарыла мне задаво-
леную ўсмешку і, трасянуўшы кудзеркамі, 
выплывала з кухні, падкрэслена круцячы 
клубамі і пакідаючы ва ўсёй маёй істоце 
саладкавую гарачую млявасць. У тыя хвілі 
ўваччу неадчэпна стаяў малюнак з нядаўняе 
мінуласці, калі я вучыўся ў чацвёртым кла-
се, а Фіра — у трэцім. Пакінуты на другі год 
пяцікласнік Вася Шуйскі прапанаваў Фірцы 
за марозіва схадзіць з ім у зараснікі лопу-
ху за канавай і паказаць, што ў яе пад тру-
сікамі. Калі Фіра вярнулася, тое самае, але 
ўжо за пяцьдзесят капеек прапанаваў ёй 
Васькаў прыяцель Валерка Акаркоў, і яна 
зноў згадзілася. Кажуць, што потым, на зям-
лі продкаў, Фіра пачала з масажнага кабіне-
та, вельмі хутка пайшла ўгору і цяпер кіруе 
велізарнай сеткаю гэткіх кабінетаў па ўсёй 
краіне, у што я, успамінаючы тую дзіцячую 
кухонную млявасць, ахвотна веру.

З кніжкі пра Грышку Распуціна я ўведаў, 

што сакратаром у яго служыў мазырскі 
габрэй Сімановіч. Аднойчы геніяльны 
прыдворны чмут вырашыў падараваць па-
плечніку залаты спод з надпісам. Надпіс 
уласнаручна накрэмзаў гравёру на шматку 
паперы сам Распуцін — «Лутшиму ис ивреив».

Каб у дзяцінстве мне прапанавалі па-
дараваць спод з гэткім надпісам камусь-
ці з маіх знаёмых габрэяў, я без ваганняў 
выбраў бы Вову Цымермана.

У школьныя гады мы хадзілі як злыганыя. 
Разам гадавалі прывезенага мною з ба-
булінай вёскі маладога зайца Колю і ра-
зам, пусціўшы слязіну, хавалі ягоныя кос-
тачкі ў скрынцы з-пад абутку, калі гаротні-
ка Колю разарваў суседскі сабака Дунай. 
Разам латашылі чужыя сады, а ў сваіх са-
дах, якія трэслі суседскія хлапчукі, пяклі ў 
прыску бульбу. Разам палохалі дзяўчынак 
акулярыстымі вужакамі, якіх лавілі ў траўні 
на прыгарадных азёрах і прыносілі ў школу 
за пазухай.

Мая маці карміла нас дранікамі, 
клёцкамі з душамі і старадаўняй полац-
кай стравай — халоднай варанаю буль-
бай з брусніцавым сочывам. Маці Вовы 
Цымермана, настаўніца малодшых класаў 
Марыя Абрамаўна, частавала рыбай-фіш, 
фаршмакам і цымусам. Адзінае, што з яе ку-
харства мне не падабалася — відаць, па ге-
нах, — гэта маца.

Разам з Вовам мы першы раз 
пераплылі туды і назад Дзвіну і, узрушаныя 
здзейсненым, прысягнулі адзін аднаму вус-
цішнай сяброўскаю прысягай, якую напісалі 
ў двух асобніках на аркушах з вучнёўскага 
сшытка. Прысяга была па-мужчынску лапі-
дарная — «Дружба до гроба», подпісы мы 
паставілі крывёю, раскалупаўшы пальцы 
шпількаю, што замяняла мне гузік на рука-
ве зялёнай — запомнілася ад урачыстасці 
моманту — кашулі.

Ды ці мала чаго яшчэ перажылі мы з Во-
вам.

Нас не здолела развесці нават ізра-
ільска-арабская вайна 1967 года, пас-
ля якой багата полацкіх габрэяў узялі-
ся хуценька мяняць імёны ды прозвішчы, 
ператвараючыся з Ізраіля ў Іллю, з Абрама 
ў Аляксандра, а з Макса Моўшавіча ў Мар-
ка Міхайлавіча. Вову Цымермана зусім не 
крыўдзілі мае показкі накшталт той, чый 
герой слухае па дарозе дахаты па радыё, 
як габрэі набліжаюцца да Каіра, а потым 
адчыняе дзверы, а яны ўжо там.

Нас — банальная гісторыя! — развяла 
ў розныя бакі беларуская дзяўчынка Натал-
ля Ўсвайская з майго былога дзесятага кла-
са. Пад канец школы яна з непрыкметнага 
заморка з цыпкастымі нагамі-трысцінкамі, 
што вучылася на чацвёркі і пяцёркі, 
неўпрыцям вырасла ў прыгажуню троеч-
ніцу, вакол якое круціліся нават лётчыкі 
з задзвінскага ляснога аэрадрома. Я 
прыглядаўся да Наталлі здалёк і, даючы 
ўначы волю лятункам, удзень рыхтаваўся да 
іспытаў у БДУ і марыў пра час, калі сустрэну 
Ўсвайскую, вярнуўшыся дахаты студэнтам.

Першы, каго я спаткаў, прыехаўшы з 
Менска, быў Вова Цымерман з Наталляю. 
На маё ганарлівае паведамленне, што я 
ўжо студэнт, Вова паклаў даме майго сэрца 
руку на талію (а праўдзівей, крыху ніжэй) і, 
тэатральна закаціўшы вочы, прадэкламаваў 
найагіднейшыя з усіх вядомых мне дагэтуль 
паэтычных радкоў:

Натали моя, Натали,
Утоми мою плоть, утоли...
 
Перад Наталляй стаяў студэнт 

універсітэта, а яна ўхвальна падхіхіква-
ла нейкаму паршываму дзесяцікласніку. Я 
моўчкі павярнуўся і з нечалавечай самотаю 
ў душы пайшоў прэч, выкіроўваючыся на да-
рогу ведаў і зрабіўшы на сцежцы да яе карот-
кі прывал у бары «Пралеска», дзе ўпершыню 
ў жыцці выпіў алкагольны кактэйль «Луна».

Каханка маіх сноў наталяла Вову 
Цымермана нядоўга. На зімовых вакацыях 
я са змрочным помслівым задаваль-

неннем даведаўся, што мой супернік не 
вытрымаў канкурэнцыі з якімсьці задзвін-
скім лётчыкам, які неўзабаве зрабіў Наталлі 
дзіця і ўвішна перабазаваўся на іншы лясны 
аэрадром неабсяжнае краіны.

У душы зноў заварушыліся ачахлыя 
сяброўскія пачуцці, аднак мы з Вовам ужо 
рухаліся па розных траекторыях, і цяпер я 
сачыў за ім адно здаля.

Звесткі, што дасягалі мяне, толькі пац-
вярджалі маю выснову: сябар дзяцінства 
быў нетыповым носьбітам нацыянальнага 
характару свайго народа.

Гэта выяўлялася, скажам, у тым, што 
Вова Цымерман займаўся не шахматамі, 
як большасць ягоных схільных да спорту 
адзінакроўцаў, а вольнай барацьбой і меў 
па ёй разрад.

Пасля школы ён не палез у інстытут, а 
пайшоў у тэхнікум цераз дарогу ад дому і 
потым працаваў на аўтарамонтным заво-
дзе з розным жалеззем.

Вова мог няквола выпіць, у тым ліку і за 
свой кошт.

У адрозненне ад шмат каго з 
супляменнікаў Вова пайшоў служыць у са-
вецкую армію. Праўда, там ён не скакаў 
з парашутам і не будаваў БАМа, а граў у 
аркестры на ўдарных, але дружная армей-
ская сям'я ўсё адно хутка падрыхтавала 
Цымерману нялёгкае выпрабаванне. Двое 
дзембялёў паклікалі Вову з рэпетыцыі на па-
важную размову за казарму. «Слушай, жидя-
ра пархатый, — сказаў, паказаўшы на боты, 
першы дзембель, родам аднекуль з-пад 
Растова, — будешь по утрянке вылизывать 
нам до блеска говнодавы». Другі, больш 
вытанчаны і адукаваны, бо гадаваўся ў 
«колыбели революции», інтэлігентна дадаў: 
«В противном случае, сударь, сыграем на 
ваших гениталиях шестую симфонию Шос-
таковича». Пасля гэтага Вова паказаў сва-
ім суразмоўцам пару барцоўскіх штукаў, і 
да самага развітання з роднай вайсковаю 
часткай тыя дзембелі публічна звярталіся 
да яго выключна так, як і было загадана, — 
«господин Циммерман».

Яшчэ Вова быў буйны спецыяліст 
па жанчынах. Да чутак дадалося і адно 
маё ўласнае назіранне. Працуючы пасля 
ўніверсітэта ў гарадской газеце, я атрымаў 
заданне напісаць рэпартаж, як гараджа-
не дапамагаюць вёсцы. Дабраўшыся з фо-
такарам пад вечар у калгас, мы заспелі 
ўсіх памагатых на кінасеансе ў клубе. Пас-
ля кожнае часткі кіншчык пакутліва доўга 
мяняў бабіну і ў залі запальвалі святло. У 
адным з гэтых перапынкаў я ўгледзеў на-
перадзе буйную стрыжаную галаву і крутыя 
плечы Вовы Цымермана, які абдымаў не-
йкую маладзіцу. Праз некалькі хвілінаў пра-
кураная і запляваная семкамі заля пачула 
сцішаны, але выразны Цымерманаў басок: 
«Слушай, Зинка, надоело. Пойдем лучше 
пое...ся». «Ціха ты!» — цыкнула Зінка, і дзве 
постаці рушылі да дзвярэй.

З сумам мушу зазначыць, што тады 
я бачыў Вову астатні раз. Неўзабаве ён 
паспрабаваў уладкавацца на наваполацкае 
прадпрыемства пад кодаваю назваю «Из-
меритель», аднак першы аддзел завярнуў 
яму дакументы. «Не прошел по шнобелю», — 
вясёла тлумачыў Вова знаёмым. Але ў душы 
пакрыўдзіўся і зазбіраўся ў Ізраіль...

Паміж днём, калі я ўзяўся пісаць гэтыя 
прыгады, і днём, калі я іх скончыў, была ноч, 
у якую мне сасніўся Полацак. Чамусьці ён 
дужа выдаваў на Нью-Йорк з вядомага філь-
ма «Аднойчы ў Амерыцы», а мы з сябрамі — 
на падлеткаў, што зрабіліся гангстэрамі. 
Ноч навылёт мы гойсалі па вуліцах, кагосьці 
мачылі, рабавалі і гвалцілі, да апошняга па-
трона адстрэльваючыся ад міліцыі. Ад гэтае 
страляніны я і прачнуўся. Ляжаў і ўсцешана 
думаў, што, дзякуй Богу, нікога мы з Вовам 
Цымерманам насамрэч не згвалтавалі, 
не абрабавалі і не зарэзалі. А таму заста-
ліся ў нас на дваіх успаміны цнатлівыя ды 
чуллівыя, якімі няшкода і падзяліцца.

Закінчення. Поч. у № 50

Уладзімір Арлоў

Вова 
Цымерман
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Несподівані 
думки
 Неможливо поба-

чити ціле небо крізь бам-
букову трубку. (Японське 
прислів’я).

 Ніхто нікого не може 
втратити, тому що ніхто ні-
кому не належить.

 Коли ви думаєте, що 
вже запізно, насправді ще 
рано.

 Навіть якщо в 
якийсь момент жінку все 
влаштовує, то дуже швидко 
настає момент, коли почи-
нає не влаштовувати те, що 
її все влаштовує.

Було колись...
Авраам Лінкольн
(1809 – 1865)
Що дорожче?
Одержавши повідо-

млення, що кілька генера-
лів і обоз потрапили в по-
лон до південних частин, 
президент Лінкольн вигук-
нув: «Яка втрата! Адже ко-
жен мул коштує двісті до-
ларів!»

Прозаїчне заняття
Якийсь англійський ди-

пломат, прийшовши в Бі-
лий дім, застав Лінкольна 
за цілком прозаїчним за-
няттям: президент чистив 
черевики. «Як, пане прези-
денте! — вигукнув він. — 
Ви самі собі чистите взут-
тя?» «Звичайно, — відповів 
Лінкольн. — А ви кому чис-
тите?»

Чарлз Дарвін
(1809 – 1832)
Комплімент ученого
Чарлза Дарвіна запро-

сили на обід до друга, його 
сусідкою за столом була 
молода вродлива дама.

— Містере Дарвін,— 
грайливо запитала вона,— 
ви стверджуєте, що люди-
на походить від мавпи? Чи 
можу я віднести це вислов-
лювання й на свою адресу?

— Безумовно, — відпо-
вів Дарвін, — але ви похо-
дите не від звичайної мав-
пи, а від чарівної.

Куточок 
гумору

Ревнива дружина вичи-
тує чоловіка: 

— Варто тобі побачити 
симпатичну жінку, як ти од-
разу ж забуваєш, що одру-
жений. 

— Навпаки, — захища-
ється той. — Саме тоді я про 
це й згадую. 

* * *
Подружжя летить у літа-

ку на курорт. 
— Ой! — захвилювала-

ся дружина. — Я забула ви-
мкнути праску. Тільки б не 
було пожежі! 

— Не хвилюйся, — за-
спокоює чоловік. — Я за-
був закрутити кран у ван-
ній. 

* * * 
Мати Миколки поверта-

ється з курорту в розкішній 
шубі. 

— Це тато тобі купив? 
— цікавиться Миколка. 

— Якби я на твого тата 
сподівалася, так і тебе, син-
ку, не було б. 
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У світі цікавого

Під час цьогорічних зборів Чернігівського 
земляцтва в Києві колективи Чернігівщини 

дали чудовий концерт. Гарно виступив у ньому 
і фольклорний колектив Менського району, в 

складі якого — самодіяльні артисти Локнистого, 
Макошиного, Стольного і Мени. На знімку — 

аматори з Локнистого. Фото Петра Антоненка. 

Літературно-мистецька панорама

 Щоб кетчуп лився із пляшки швидше, застроміть у 
нього соломинку, а потім витягніть.

 Щоб очистити підсвічники від налиплого на них 
воску, покладіть їх у морозильну камеру хвилин на 20. 
Після цього віск легко відійде.

 Втягувати нитку в голку буде легко, якщо скропити 
кінчик лаком для волосся.

 Якщо вам потрібно відміряти потрібну кількість 
меду за допомогою мірної ложки або склянки, попе-
редньо змастіть інструмент олією, щоб мед на ньому 
не залишився.

 Коли миєте вікна, протирайте їх вертикально все-
редині й горизонтально зовні. Якщо після закінчення 
роботи ви побачите смуги, то будете знати, з якого вони 
боку.

Корисні порадиКорисні поради

  У кубічному метрі морської води міститься 1,5 
грама білка і немало інших поживних речовин. Учені 
підрахували, що Атлантичний океан «за поживністю» 
оцінюється в 20 тисяч урожаїв, що збираються на рік 
на всій суші.

  У найглибшій точці Світового океану (Маріан-
ський жолоб, 11034 м) залізній кульці, кинутій у воду, 
потрібно більше години, щоб досягти океанського дна.

  50 найвищих гір на Землі розташовані в Азії.
 Глибина Азовського моря — всього 14,4 метра.
  Близько 72% Землі вкрито океаном.
  Шар льоду, що покриває Антарктиду, місцями 

досягає 4 км.
  Маса середньостатистичної хмари — приблиз-

но мільйон тонн.
  Середня швидкість краплі, що падає, — близько 

27 км/год.

ААфішаф

Департамент культури і туризму, націо-
нальностей та релігій облдержадміністрації 
підбив підсумки діяльності закладів культури і 
мистецтв області за 2014 рік.

Директор Департаменту Сергій Мойсієнко 
зазначив, що особливістю роботи торік стала 
необхідність виживати в умовах агресії з боку 
сусідньої держави, акцент на збільшенні кіль-
кості патріотичних заходів. 

Мережа закладів культури і мистецтв об-
ласті залишається стабільною: 1565 закладів, 
7124 працівники. 

Відбулося багато заходів, присвячених 
200-річному ювілею Тараса Шевченка. За-
клади культури брали активну участь у відзна-
ченні ювілейних дат, вшануванні пам’яті Лев-
ка Ревуцького, Івана Богуна, Олексія Корнієв-
ського, Панаса Мирного, Марії Заньковець-
кої, Пантелеймона Куліша, Григорія Галагана, 
Олександра Довженка, Михайла Коцюбин-
ського.

Працівники культури активно долучилися 
до надання допомоги військовим. Районними 
і міськими відділами культури зібрано допо-
могу військовослужбовцям на суму понад 880 
тис. грн, проведено 1700 благодійних акцій. 
Загальна сума допомоги складає  1 млн 265 
тис. грн. 

Організовуючи шефство над ЗСУ, прове-
дено 42 військово-патріотичні акції та заходи 
для військовослужбовців: 38 — у смт Десні, 
смт Гончарівському, в м. Чернігові, 2 — у вій-

ськових шпиталях Чернігова й Києва, 2 — в 
зоні АТО. 

Попри всі фінансові складності року, твор-
чі колективи і майстри Чернігівщини активно 
долучалися до участі в міжнародних культур-
но-мистецьких заходах, що проводились як на 
території України, так і за її межами, а саме: 
в Республіці Білорусь, Туркменістані, Польщі, 
Латвії, Хорватії, Греції, Франції та Об’єднаних 
Арабських Еміратах, де загалом виступили 15 
наших колективів.

Сфера культури: цифри і факти

×åðí³ã³âñüêèé ô³ëàðìîí³éíèé öåíòð
Міжнародний фестиваль класичної 
музики «Сіверські музичні вечори»

21 березня (субота), 17.00
Академічний симфонічний оркестр 
«Філармонія». 
Диригент — заслужений діяч мистецтв 
України Микола Сукач. 
Солісти: народний артист України, лауреат
Державної премії ім. Т. Шевченка Анатолій 
Баженов (скрипка), лауреат міжнародних 
конкурсів Вадим Руденко (фортепіано).
У програмі: твори А. Вівальді, П. Чайков-
ського.

24 березня (вівторок), 19.00
Вечір фортепіанної музики. Лауреат між-
народних конкурсів Олексій Набулін.
У програмі: твори Ф. Шопена, Ф. Ліста.

25 березня (середа), 19.00
Академічний симфонічний оркестр «Філар-
монія». 
Соліст Олексій Набулін.
У програмі: твори Р. Шумана, С.Борткевича. 

27 березня (п’ятниця), 19.00
Вечір скрипкової музики. 
Заслужений ансамбль України квартет 
ім. Миколи Лисенка. 
У програмі: твори Й. Гайдна, Л. Бетховена, 
А.Дворжака.

29 березня (неділя), 17.00
Академічний симфонічний оркестр 
«Філармонія». 
У програмі: твори В.-А. Моцарта, 
П. Чайковського. 

Ó Ìîëîä³æíîìó òåàòð³ 
ïî÷àâñÿ òèæäåíü ÌàéÀÐÒó
Міжнародний день театру — свято, що від-

значається 27 березня. 
Чернігівський Молодіжний театр приготу-

вав до свята всім глядачам подарунок — ТИЖ-
ДЕНЬ МайАРТу (МАЙСТЕРНЯ АКТОРІВ). 

Відкрився тиждень 18 березня монови ставою 
Тетяни Салдецької «АГЛАЯ» (за п'єсою Клима). 

19 березня — моновистава заслуженого 
артиста України Володимира Банюка «ІУДА ІС-
КАРІОТ», Л.Андрєєв. 

20 березня — комедія П. Гладиліна «ЧЕ-
РЕВИКИ НА ТОВСТІЙ ПІДОШВІ». У головних ро-
лях — заслужені артисти України Олексій Биш 
і Любов Веселова.

21 березня — Е. Йонеско «СТІЛЬЦІ», в по-
становці Євгена Сидоренка.

22 березня — вистава «ТАНГО» відомого 
польського драматурга С. Мрожека.

Ìóçåé ³ìåí³ Ãðèãîð³ÿ Ãàëàãàíà 
çàïðîøóº

Чернігівський обласний художній музей ім. 
Григорія Галагана запрошує на концерт лауре-
ата міжнародних конкурсів Мирослави Кото-
рович та ансамблю струнних інструментів «Ар-
те-хатта».

Концерт відбудеться 22 березня о 14 го-
дині.

У програмі — твори П. І. Чайковського 
«Пори року», «Вальс квітів».

Вартість квитка — 10 гривень.

Родини, 
що люблять читати

Обласна бібліотека для дітей ім. 
М. Островського за підтримки відді-
лу у справах сім’ї та молоді та управ-
ління освіти Чернігівської міської 
ради вже втринадцяте провела місь-
кий конкурс «Читаюча родина Черні-
гова-2015».

 22 сім’ї із 17 шкіл міста взяли участь 
у конкурсі. 

Перший тур засвідчив різноманітне 
коло читання дітей і дорослих. Організа-
тори конкурсу вирішили надіслати всі ро-
боти на Всеукраїнський конкурс «Книга 
пам’яті мого роду».

У конкурсі визначені сім родин-фі-
налістів: Потапови (ЗОШ № 9), Хроленки 
(ЗОШ № 28), Назаренки (ліцей № 22), Га-
белєви (ліцей № 32), Савенки (ЗОШ № 20), 
Галушки (ЗОШ № 2), Лагунці (ЗОШ № 34). I 
місце здобула родина Потапових, ІI місце 
— Хроленків, III місце — Назаренків.

Фотовиставка 
Андрія Майковського 

Чернігівська міська центральна біблі-
отека ім. М. Коцюбинського запрошує від-
відати фотовиставку Андрія Майковсько-
го «Україна. Єдина душа». Працює щодня з 
9.00 до 17.30, вхід вільний. 

Андрій Майковський народився 1977 року в 
Чернігові. Закінчив середню школу № 19. Вищу 
освіту отримав у Чернігівському державному тех-
нологічному університеті (диплом з відзнакою за 
спеціальністю «Менеджмент організацій») та магі-
стратурі Харківського національного автодорож-
нього університету (спеціальність «Автомобільні 
дороги»).

Працював в обласному автодорожньому 
управлінні, з 2012 року — підприємець. 

Автор фотоальбому «Ukraine. 2008 – 2013». 
Учасник кількох виставок фотоклубу «Прекрас-
не поруч». «Україна. Єдина душа» — це його пер-
ша індивідуальна виставка, яка містить 18 ланд-
шафтних та архітектурних робіт з різних куточків 
України.

Оголошення читачів газети
У смт Куликівка (34 кілометри від Чернігова) продається 

2-поверховий будинок. Опалювальна площа — 112 квадратних 
метрів, газовий котел і газова колонка, центральний водопро-
від. Сарай, лазня, гараж. Можливі меблі. Ціна за домовленістю. 
Тел.: 093-775-64-05.

Продаються мисливські рушниці: ТОЗ, 16 калібр; ІЖ, 20 ка-
лібр. Тел.: дом. 04643-2-22-16,  моб. 063-808-03-97.

В смт Куликівка продаються два  котли для домашнього опа-
лення (були у вжитку): газовий і для дров та іншого твердого па-
лива. Тел. (04643) 2-24-77 або 068-738-37-56.

Ви можете надрукувати свої оголошення  в нашій га-
зеті (продаж, купівля, послуги і т.д.). Вартість публікації — 
15 гривень. Можна на друкувати це ж оголошення й кілька 
разів, друга 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 оголошення надішліть до редакції на 
поштову адресу: 14000, Чернігів, головпоштамт, а/с 43.  


