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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.

«Слухання» щодо «Алеї Героїв»? 
Чи тест на державність і волю? 

У Чернігові в п’ятницю, 3 квітня, заплановано провести 
громадські слухання щодо так званої «Алеї Героїв». Вони від-
будуться о 18.00 у міському палаці культури (палац хіміків). 
До речі, він знаходиться на вулиці, що носить ім’я одного з 
персонажів цієї алеї — Миколи Щорса. 

Захід організовує міська рада, щоб усе було в руслі де-
мократії, гласності. Але, якщо в заповненому залі збереть-
ся навіть 600 осіб, це буде «аж» 0,2% населення 300-тисяч-
ного міста. Припустімо, вони претендуватимуть на те, щоб 
відобразити думку і тих 99,8 відсотка жителів, яких не буде 
на слуханні. Ну й що? Про яку «громадську думку» можна го-
ворити при елементарній непоінформованості людей щодо 
історії? Більшість не знає навіть простих даних про персо-
нажів, чиї пам’ятники стоять на алеї. Цю прогалину чомусь 
так і не змогли заповнити десяток чернігівських газет, кіль-
ка телеканалів і радіо. Наша газета кілька разів присвячу-
вала темі алеї, її персонажам свої публікації. А що ж інші 
медіа?

Не будемо вкотре вступати в дискусію щодо комуно-
більшовицьких діячів, чиї пам’ятники стоять на Алеї Ге-
роїв. Поставимо собі просте запитання: а чим, власне, 
відомі ці діячі? Тобто Примаков, Щорс, Юрій Коцюбин-
ський, Крапив’янський, Антонов-Овсієнко, Подвойський 
(пам'ятники останнім двом кілька тижнів тому демонтова-
ні патріотичною молоддю). 

Ось проста відповідь на запитання, хто ж вони, з якою 
погодяться навіть глашатаї комуністичних ідей. 

Перше: ці люди встановлювали більшовицький, ко-
муністичний режим у СРСР, частиною якого була і Україна. 
Друге: ці люди нищили незалежну Українську Народну Рес-
публіку і силою втягували Україну до Радянського Союзу. 

Це їхні діяння, за які їм і було встановлено пам’ятники. 
А тепер тест для чернігівців. Перше: чи вони й зараз 

вважають, що так звана радянська влада, 70-річний кому-
ністичний режим були благом для людей, в тому числі для 
народу України? Друге: чи вважають вони, що Україна не 
мала і не має права бути незалежною державою, а повинна 
бути в складі Росії? Якщо чернігівці і досі вважають так, тоді 
ці комуністичні діячі й далі нехай стоять у центрі міста. 

Перебудова: 
30 років дороги

Цими квітневими днями минає рівно 30 років, як у Ра-
дянському Союзі почалися величезні переміни — політичні, 
економічні, соціальні, духовні, названі ПЕРЕБУДОВОЮ. Якщо 
й тоді, й досі історичні процеси у нас персоніфікують з осо-
бами тих чи інших діячів, то треба сказати, що перебудову 
пов’язують з особою її ініціатора, тодішнього керівника СРСР, 
обраного Генеральним секретарем Комуністичної партії, а 
згодом першим Президентом СРСР — Михайла Сергійовича 
Горбачова. Між іншим, українця по матері. 

Об’єктивно перебудова призвела до краху комуно-ра-
дянської московської держави СРСР і утворення на її тере-
нах 15 незалежних держав, колишніх союзних республік. 

Розвалився і так званий соціалістичний табір Європи і 
світу. Колишні сателіти СРСР рішуче пішли шляхом повної не-
залежності і демократії. У більшості цих країн, насамперед 
Європи, переміни відбулися швидкі й разючі. На жаль, не так 
сталося в колишньому СРСР, у тому числі Україні. 

6 років агонії і розвалу СРСР і майже 24 наступні роки — 
все це єдиний історичний процес. Він вимагає серйозного і 
детального аналізу, пошуку відповідей на болючі питання. Го-
ловне з яких — чому в нас в Україні так затягся цей процес 
переходу до нормального життя? Звичайно, нам довелося ро-
бити одночасно два види перемін: від статусу колонії Моско-
вії до незалежної держави, від тоталітарного комуністичного 
режиму до демократії. При тому, що цей режим панував у нас 
не 40, як у Східній і Центральній Європі, а 70 років. Усе це так, 
усе це — об’єктивні фактори. Але водночас шукаймо причини 
нашої загальмованості в нас самих, в українських обстави-

нах. Бо ті переміни, що, на жаль, розтяглися на десятиліття, 
час завершувати! І переходити до нормального європейсько-
го життя, як і належить одній з найбільших за територією і на-
селенням державі Європи в самому центрі континенту. 

А зараз подумки повернімося до тієї бурхливої середини 
1980-их і ряду наступних років…

На цій сторінці, в доповнення до фото Михайла 
Горбачова, — колаж відомого політика, журналіс-
та Віталія Шевченка, нашого земляка з Ічні, з 
його багатющого фотоархіву.
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Новий голова Чернігівської 
обласної державної 
адміністрації Валерій Куліч
У вівторок, 31 березня, Президент України Пе-

тро Порошенко призначив головою Чернігівської 
ОДА бізнесмена, народного депутата Валерія Кулі-
ча. Того ж дня під час робочої поїздки по Чернігів-
щині глава держави представив в облдержадміні-
страції  нового керівника області. 

Президент також подякував за роботу Сергію 
Журману, який виконував обов’язки голови Черні-
гівської ОДА з вересня 2014 року.

Валерій Петрович Куліч народився 28 серп-
ня 1973 р. у с. Жовтневе Коропського району Чер-
нігівської області. З 1991 по 1993 рр. навчався в 
Чернігівському вищому військовому авіаційному 
училищі льотчиків. 1997 р. — закінчив Чернігів-
ський державний інститут економіки і управління 
за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфе-
рі». 3 1993 р. — віце-президент страхової компа-
нії «Лев». З 1995 по 1999 рр. — начальник відділу 
ЗАТ «Страхове товариство «Гарантія», м. Чернігів. З 
1999 по 2002 рр. — директор агропромислового 
департаменту ЗАТ «Агроенергопостач», м. Чернігів. 
3 2002 по 2014 рр. — генеральний директор ТОВ 
«Форсаж».

З грудня 2012-го по 2014 рік — депутат Черні-
гівської обласної ради. Восени минулого року об-
раний депутатом Верховної Ради України від пар-
тії «Блок Петра Порошенка» по одномандатному ви-
борчому округ № 205, м. Чернігів.

Одружений. Має трьох доньок. 

Деяким пенсіонерам, що 
працюють, пенсії урізано  
На Чернігівщині — близько 376 тисяч пенсіо-

нерів. За словами начальника головного управ-
ління Пенсійного фонду України в області Петра 
Кулініча, основні зміни у пенсійному законодав-
стві стосуються переважно працюючих пенсіоне-
рів. Людям, які отримують пенсію і працюють, з 
1 квітня будуть виплачувати 85% розміру пенсії. 
Щоправда, це стосується лише тих, у кого пенсія 
більша від суми 1423 гривні. Якщо ж ваша пенсія 
менша від цієї суми, її нараховуватимуть у 100% 
розмірі. Ця норма тимчасова — вона буде діяти до 
кінця 2015 року.

Новий закон особливо вдарив по тих, що отри-
мують так звану «спецпенсію»: екс-нардепи, про-
курори, судді, держслужбовці. Їм доведеться оби-
рати — або пенсія, або зарплата. Нині на Черні-
гівщині виплачується близько 260 «спецпенсій». В 
області кілька десятків людей отримують по 12 ти-
сяч гривень пенсії.

На «Шерстянці» звалили 
пам’ятник організатору 
Голодомору
Чернігівські націоналісти звалили постамент 

радянському діячу Григорію Петровському на 
«Шерстянці». Це зробили активісти громадського 
руху «Третя Позиція». Вони заявили, що повален-
ня пам’ятника одному з ініціаторів Голодомору — 
свідчення бездіяльності місцевої влади. Незва-
жаючи на низку законодавчих актів, пам’ятники 
діячам, які боролися проти Української держави, 
продовжують бовваніти в обласному центрі.

Довідка. 1917 року Петровський був на-
правлений ЦК РСДРП(б) в Україну для боротьби 
проти Української Центральної Ради. В 1917 – 
1919 рр. — нарком внутрішніх справ РСФРР, один 
з організаторів ВЧК. З боку України підписав До-
говір про створення СРСР і був одним зі співголів 
ЦВК СРСР.

У 1921 – 1933 роках Петровський керував 
роботою комітетів незаможних селян (комне-
замів), діяльність яких спричинила розкол укра-
їнського селянства за соціальною і політичною 
ознакою та сприяла проведенню руйнівної біль-
шовицької політики на селі. Проведена під керів-
ництвом Петровського примусова колективіза-
ція села й вилучення хліба призвели до Голодо-
мору 1932 – 1933 років.

Вогонь ледь не спалив Ляшків-
ці. 28 березня об 11.27 у Сосницько-
му районі до Служби порятунку «101» 
надійшло повідомлення про те, що 
внаслідок загоряння на лузі сухої тра-
ви сильні пориви вітру миттєво поши-
рили вогонь на значну територію, і він 
широким фронтом швидко дістався до 
с. Ляшківці, де охопив кілька нежилих 
подвір’їв. 

За викликом негайно було направ-
лено два відділення Сосницького дер-
жавного пожежно-рятувального підроз-
ділу, сільські пожежні команди із сусідніх 
сіл Шаболтасівка, Кудрівка та Чорнотичі, 
а також трактор із плугом для оборюван-
ня місцевості з метою запобігання по-
ширенню вогню. 

Нелегкий двобій з вогнем тривав 
майже 5 годин, вогнеборці врятували 
5 жилих і 15 нежилих подвір’їв та зава-
дили полум’ю охопити весь населений 
пункт.

Але пожежа встигла знищити 13 не-
жилих будинків і 10 господарчих споруд 

різного призначення. Гасіння ускладню-
вав сильний вітер і зарості сухостою, 
які заполонили всі нежилі подвір’я. Річ 
у тому, що в Ляшківцях раніше налічува-
лося близько 70 жилих будинків, а нині є 
тільки 5, де мешкає 8 літніх людей.

На місці пожежі працювала мобіль-
на оперативна група Управління Дер-
жавної служби з надзвичайних ситуацій 
України в Чернігівській області.

Причиною займання стало необе-
режне поводження з вогнем. Винна осо-
ба встановлюється. 

Щоб зупинити страшну пошесть по-
жеж, рятувальники закликають насе-
лення бути обережним і не спалювати 
сухої рослинності.

«Позачергово» 
квартиру чекають 34-ий рік, 

«першочергово» — 32-ий
У виконавчому комітеті Чернігівської міської ради 

на квартирному обліку за місцем проживання перебу-
ває 6477 сімей. На загальних підставах — 3336 сімей 
(перша сім’я — з 19.04.1976 р.), першочергово — 1412 
сімей (перша сім’я — з 15.11.1983 р.); позачергово — 
1729 сімей (перша сім’я — з 5.08.1981 р.).

До позачергового списку внесені: 169 сімей інва-
лідів війни та сімей загиблих військовослужбовців; 143 
сім’ї військовослужбовців запасу; 192 сім’ї молодих фа-
хівців; 97 сімей сиріт; 206 сімей постраждалих унаслідок 
аварії ЧАЕС 1-ої категорії і 226 — 2-ої категорії; 142 сім’ї, 
які мають інші пільги (живуть в аварійних будинках, інва-
ліди армії, багатодітні сім’ї, які мають 5 і більше дітей); 554 
сім’ї переселенців із радіоактивно забрудненої зони.

До першочергового списку внесені: 27 сімей 
учасників Великої Вітчизняної війни; 164 сім’ї учас-
ників бойових дій у зарубіжних країнах; 125 сімей пе-
дагогічних працівників; 216 сімей згідно з медични-
ми висновками; 106 сімей, що мешкають у ветхому 
житлі; 297 сімей одиноких матерів; 239 багатодітних 
сімей; 238 сімей, що мають інші пільги (співробітники 
МВС, прокуратури, ветерани праці).

Ще 2615 сімей чернігівців стоять у черзі за міс-
цем роботи.

Гості з Англії в Центрі 
для дітей-інвалідів

Обласний центр со-
ціальної реабілітації ді-
тей-інвалідів уже близь-
ко 20 років підтримують 
органи влади і благодій-
ники з-за кордону. Що-
року в центрі отримують 
комплексну реабіліта-
цію близько двох тисяч 
дітей. 

Недавно на святко-
вому дійстві у закладі 
побували представники 

місцевої влади та благодійники з Великобританії, які дав-
но вже стали тут добрими друзями. Діти декламували вірші 
українською та англійською мовами, співали і танцювали. А 
потім дарували гостям зроблені власноруч обереги. Англій-
ські друзі також порадували своїх підопічних сувенірами з 
Великої Британії.

Алан Хіллар протягом багатьох років підтримує центр. 
Він тут буває часто. Цього разу завітав із групою благодій-
ників з англійського містечка Фелстед. Саме в цьому місті 
велика кількість людей переймається проблемами дітей, що 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і зби-
рають необхідну гуманітарну допомогу.

За словами директора центру Василя Пасічника, 20 ро-
ків тому розпочалася співпраця з добрими друзями з-за 
кордону. У травні 1995 року вперше прибув караван гумані-
тарної допомоги з Великої Британії під керівництвом Джор-
джа Міллза. Для створення бази центру були залучені благо-
дійники з Англії, США, Бельгії.

Щороку заклад надає допомогу не тільки дітям-інвалі-
дам, а й малозабезпеченим сім’ям та багатодітним родинам. 
А за 20 років своєї діяльності Чернігівський обласний центр 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів отримав із-за кордону 
більше півтисячі тонн гуманітарної допомоги, якою забезпе-
чив своїх підопічних.

Якщо людина живе в оточенні 
тоталітарної  пропаганди і не помі-
чає її, значить, пропаганда досяг-
нула своєї мети.

Вацлав Гавел

Наприкінці березня методичний 
збірник «Як перейменувати вулицю» 
отримали обласний історичний музей ім. 
В. Тарновського, обласна бібліотека ім. 
В. Короленка, центральна міська бібліо-
тека ім. М. Коцюбинського, ряд держав-
них підприємств, установ і організацій.

Український інститут національної 
пам’яті, який його передав, сподіваєть-
ся, що матеріали цієї книги допоможуть 
громадськості та місцевій владі у спра-
ві позбавлення міст, селищ і сіл від га-
небних символів минулого радянського 
тоталітаризму, якими є імена осіб, при-
четних до організації Голодомору та по-
літичних репресій, ліквідації української 
державності.

Нагадаємо, що наприкінці минулого 
року Український інститут національної 
пам’яті видав методичний збірник «Як 
перейменувати вулицю». Його створено 

спільно з Чернігівською облдержадміні-
страцією, обласною радою, міською ра-
дою, центром перепідготовки та підви-
щення кваліфікації працівників органів 
влади, керівників установ.

Юридична складова збірника, тобто 
рекомендації і роз’яснення, підбір нор-
мативно-правових актів, зразків доку-
ментів щодо перейменування вулиць 
органами місцевого самоврядуван-
ня була підготовлена чернігівськими 
юристами Ольгою Лазаренко (обласна 
рада), Романом Миколаєнком (міська 
рада), Наталією Мужиковою (облдерж-
адміністрація).

Читач знайде історико-юридичний 
висновок Українського інституту на-
ціональної пам’яті щодо причетності 
В. І. Леніна (Ульянова) до організації та 
здійснення політичних репресій. Також 
на допомогу громадськості та органам 
влади Сергій Горобець (Інститут націо-
нальної пам’яті) підготував стислі біо-
графії 70 осіб, причетних до боротьби 
проти незалежності України, організа-
ції Голодомору, політичних репресій, — 
діячів, чиїми іменами названі вулиці та 

інші топоніми в Україні. Це не вичерп-
ний список, але основа для роботи є.

Для тих, хто бажає отримати мето-
дичний збірник в електронному вигляді,  
— офіційний сайт УІНП: 

h t t p : // w w w . m e m o r y . g o v . u a /
publication/yak-pereimenuvati-vulitsyu

Сергій БУТКО,
Український інститут 
національної пам’яті

Від спалювання трави вже горять цілі села. 
Доки триватиме ця злочинна безкарність? 

Збірник «Як перейменувати вулицю» вже в Чернігові

Чернігівці! Зробимо наше 
місто ще красивішим! 

Вийдемо на День довкілля!
Кожен із нас прагне жити у чи-

стому, зеленому, затишному і до-
глянутому місті. Упродовж року про 
порядок міських територій дбають 
комунальні служби, однак саме на-
весні їм потрібна наша допомога, 
щоб гуртом швидко прибрати місто 
після зими.

Традиційний День довкілля в Чернігові проводиться в су-
боту, 4 квітня. Запрошуємо вас у зручний для кожного час при-
єднатися до прибирання парків і скверів, упорядкування території 
біля свого будинку чи власного подвір’я, подбати про дитячі і спор-
тивні майданчики, зелені насадження, квітники та клумби.

Також сподіваємося на свідому патріотичну позицію політичних 
партій і громадських організацій, які щороку беруть активну участь 
у загальноміському прибиранні.

Виконком Чернігівської міської ради

4 квітня на Красній площі 
— Великодній ярмарок!
Традиційний Великодній ярмарок відбудеться на центральній   

Красній площі  Чернігова в суботу, 4 квітня.  
До участі запрошені товаровиробники міста та області, а саме: 

ПАТ «ЧКФ «Стріла», ПАТ «Чернігівська макаронна фабрика», ТОВ 
«Торговий Дім «Чернігівський», ПАТ «Чернігівський молокозавод», 
СТОВ «Журавка», СФГ «Колос», ТОВ «МК-Добробут», СТОВ «Віра», 
ПрАТ «Прилуцький птахокомбінат», ПАТ «Щорський завод продтова-
рів» та ін., а також фермерські господарства, підприємства торгівлі 
та ресторанного господарства, народні майстри.

Крім того, на вас чекає цікава культурно-розважальна програ-
ма, виступи творчих колективів міста. 

Шановні чернігівці й гості нашого міста, запрошуємо вас відві-
дати Великодній ярмарок!

Початок — об 11.00, офіційне відкриття — о 12.00.
За інформацією  міської ради
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Бліц-інформ
Чернігів— у всеукраїнському 
проекті  «7 історичних 
чудес України»
Засновник Фонду «Рідна країна», голова оргкомітету 

акції «7 чудес України», народний депутат Микола Томен-
ко поінформував про появу довгоочікуваного DVD-диска 
«7 історичних чудес України».

До диска увійшли 10 фільмів про переможців та 
спецномінантів всеукраїнської акції «7 історико-архітек-
турних чудес України»: «Чернігів стародавній», «Херсонес 
Таврійський», «Хортиця», «Києво-Печерська лавра», «Софія 
Київська», «Кам’яна могила», «Львів», «Острог», «Переяс-
лав», «Стара Умань».

Це вже третій випущений фондом «Рідна країна» 
DVD-диск із серії «7 чудес України».

Визначено 
переможців конкурсу 
«Моя Батьківщина — Україна»
Четвертий рік поспіль школярі області досліджують ма-

ловідомі сторінки з історії Чернігівщини. У музеї Коцюбин-
ського нагородили переможців Всеукраїнської краєзнавчої 
експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина — Україна».

Ганна Скрипка з Ніжина вперше взялася за історичне 
дослідження — і тут така радість: вона стала однією із шес-
ти переможців Всеукраїнської краєзнавчої експедиції. Не 
лишило байдужим журі і дослідження чернігівки Інги Вой-
тенко. Разом із членами шкільного краєзнавчого гуртка 
вона вивчала біографію козацького полковника Василя 
Дуніна-Борковського, який жив у Чернігові й фінансував 
будівництво Єлецького та Успенського монастирів.

На конкурс надійшло сто робіт із вісімнадцяти райо-
нів області. 

На переможців конкурсу чекала екскурсія історич-
ними місцями Чернігова.

Міліція викрила 
гральний заклад
У підвалі чернігівської багатоповерхівки підприєм-

ливі ділки організували роботу грального закладу. Там 
вони надавали послуги з доступу до участі в азартних 
іграх на комп’ютерах-симуляторах.

Під час обшуку оперативники вилучили 7 системних 
блоків комп’ютерів із програмним забезпеченням для 
проведення азартних ігор, монітори, камери відеоспо-
стереження, мобільні телефони та грошові кошти.

Для організаторів незаконного бізнесу закон перед-
бачає покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до со-
рока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян з конфіскацією грального обладнання. Триває досу-
дове розслідування.

Стоп, алкоголь!
Працівники сектора кримінальної міліції у спра-

вах дітей УМВС у  Чернігівській області спільно із пред-
ставниками відповідних служб облдержадміністрації та 
громадськістю провели профілактично-інформаційний 
рейд торговельними закладами Чернігова.

У кожному закладі учасники рейду поспілкувалися з 
власниками та продавцями, дізналися, чи часто трапля-
ються спроби придбати алкоголь або тютюнові вироби 
з боку неповнолітніх. Працівники торгівлі визнають, що 
окремі клієнти невдоволено чи навіть агресивно реагу-
ють на пропозицію довести свій вік пред’явленням відпо-
відного документа. Таким покупцям усе одно відмовляють, 
якщо вони не змогли довести своє 18-річчя. Як нагадуван-
ня про вимоги законодавства, а також як додатковий ар-
гумент для покупців у магазинах розмістили по декілька 
тематичних наліпок, котрі, серед іншого, містять номер те-
лефону для повідомлення про виявлене правопорушення.

Від початку року на Чернігівщині виявлено 70 фактів 
продажу неповнолітнім спиртного та тютюну, відносно 
правопорушників було складено відповідні адміністра-
тивні матеріали.

СЗГ УМВС України в Чернігівській області

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

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

Сайт «Північний вектор» є інформаційним партне-
ром Чернігівського культурно-мистецького центру «Ін-
термеццо».

Суспільно-інформаційний Інтернет-часопис «Північ-
ний вектор» було створено у квітні 2012 року при Черні-
гівській міській громадській організації «Суспільна служ-
ба 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, журналісти 

Денис Домоцький, Олександр Ясенчук. 

Шевченківський вечір
Як засвідчував Михайло Коцюбин-

ський, саме творчість Т.Шевченка по-
вністю перевернула його світогляд на 
український лад. Поезії з «Кобзаря» М. 
Коцюбинський знав напам’ять, часто 
цитував їх. 

Коли Михайло Коцюбинський 
створив і очолював Чернігівську 
«Просвіту», то організовував Шевчен-
ківські вечори в Чернігові, на які за-
прошувалися найкращі музиканти і 
декламатори, кілька разів приїздив 
М.Лисенко з колективом співаків. 
Діти письменника теж брали участь у 
Шевченківських святах: декламували 
вірші, співали народні пісні, в родині 
спеціально шили для дівчаток україн-

ські костюми. У Миколаївській церкві 
щороку в день смерті Шевченка від-
бувалась панахида, яку родина пись-
менника обов’язково відвідувала. 

Музей-садиба Коцюбинського про-
довжує ці традиції. Темою цьогорічно-
го вечора стала музична шевченкіана 
Чернігівщини. У виконанні капели бан-
дуристів імені Остапа Вересая прозву-
чала «Тополя», музику до якої написав 
Г. Верьовка, «Ой чого ти почорніло, зе-

ленеє поле» Л. Ревуцького, «Чи ми ще 
зійдемося знову» В. Власова. Відомий 
композитор М. Збарацький розповів, 
що в нього нещодавно вийшла збірка 
«Музична Шевченкіана», до якої увій-
шов 21 твір на слова Т.Шевченка, а та-
кож виконав свою пісню «Якби зустрі-
лися ми знову». Солістка філармоній-
ного центру Т. Олійник заспівала на-
родну пісню «Утоптала стежечку». 

Захід відбувся в рамках проекту 
«Мистецькі зустрічі в музеї», який при-
свячений пам’яті колишнього дирек-
тора музею Юлія Коцюбинського і три-
ває з листопада 2014 року. 

Є поети для епох
Чудовий поетичний вечір, приуро-

чений до 85-річчя від дня народження 
Ліни Костенко, відбувся в музеї-запо-
віднику Михайла Коцюбинського. Сту-
денти Чернігівського національного 
технологічного університету серцем 
обрали поезію ювілярки і прочитали 
присутнім. 

Улюблені рядки великої поетеси 
декламували викладач університету 

Людмила Зіневич, викладач інститу-
ту післядипломної педагогічної освіти 
Світлана Молочко, поетеса і громад-
ська діячка Надія Галковська, соліст-
ка обласного філармонійного центру 
Тетяна Олійник. 

Окрасою вечора став виступ сес-
тер Інни і Тетяни Чабан (на фото), які 
співали власні пісні на вірші Л. Кос-
тенко. Наталія Потапчук виконала дві 
свої пісні на вірші доньки Ліни Костен-
ко Оксани Пахльовської. 

Цим поетичним вечором музей 
започаткував новий проект — «Є по-
ети для епох». Кожна зустріч перед-
бачатиме знайомство із творчістю 
певного митця України. 

Конкурс на кращого 
декламатора  
Музей-заповідник М. Коцюбинського 

оголошує конкурс на кращого декламато-
ра української поезії, який триватиме про-
тягом квітня – травня 2015 року. До учас-
ті запрошуються всі, хто любить українську 
поезію.

Умови конкурсу: обрати для декла-
мування поезію українського автора; за-
писати декламування на цифровий носій 
(не менше ніж півтори хвилини); дозволя-
ються будь-які види монтажу; можна на-
кладати музику або відео; декламування 
може бути як індивідуальне, так і колек-
тивне. 

Запис треба надіслати на електронну 
адресу музею kotsybinskmus@ukr.net або 
занести до музею: вул. Коцюбинського, 3 
— до 15 травня 2015 року. 

Вік учасників необмежений. 
Нагородження переможців відбудеть-

ся в урочистій обстановці в залі музею. 

Відбудеться в Чернігівському 
драмтеатрі ім. Т. Шевченка, по-
чаток — о 19.00. Мета — збір ко-
штів для чернігівських батальйо-
нів територіальної оборони. 

Організатор — Чернігівський бла-
годійний фонд «Територія життя» за 
підтримки обласної адміністрації та 
обласної ради. 

Учасники концерту: гурт «Скеля», 
кавер-гурт «Addams family», рок-гурт 
«Лєна Іванова», Женя Скрудж та фолк-
рок у виконанні академічного ансамб-
лю пісні і танцю «Сіверські клейноди». 

Квитки можна придбати в касах 
театру і замовити за телефона-
ми: 699-360, 937-834.

Кошти, зібрані від продажу квит-
ків, будуть спрямовані на ремонт спе-
ціалізованої техніки (це один із осно-
вних напрямків діяльності фонду) та 
на придбання речової допомоги для 
особового складу 13-го батальйону 
чернігівської територіальної оборони. 

Фонд «Територія життя» — це бла-
годійна організація, створена для ко-
ординації зусиль волонтерів та органі-
зацій, що допомагають армії України і 

жертвам війни на Сході.
Також завданням фонду є надання 

благодійної допомоги в  різноманітних 
сферах, сприяння гуманізації суспіль-
ства.

Серед проектів, здійснених фон-
дом, такі: придбання двох реанімобі-
лів; придбання автомобіля-позашля-
ховика для 13-го  батальйону; відре-
монтовано близько півтора десятка 
одиниць техніки (в т.ч. 3 БРДМ, 2 авто-
буси та ін.); забезпечення бронежиле-
тами, іншою амуніцією; допомога по-
раненим.

Знешкодили бойові гранати 
часів війни

25 березня 
мешканець с. 
Петрівка Бобро-
вицького райо-
ну під час про-
ведення зем-
ляних робіт на 
своїй присадиб-
ній ділянці вия-
вив боє припаси, 
схожі на ручні 
гранати. Чоловік 
одразу ж повідо-
мив про знахід-
ки рятувальникам та правоохоронцям. Останні оперативно 
взяли небезпечне місце під охорону. 

Наступного дня піротехніки аварійно-рятувального заго-
ну спецпризначення УДСНС у Чернігівській області, які при-
були за викликом, ідентифікували боєприпаси як дві ручні 
гранати Ф-1 та РГД-33 часів війни. Вибухонебезпечні пред-
мети знешкоджені за межами населеного пункту.

З настанням весняно-польових робіт ймовірність вияв-
лення небезпечних знахідок зростає. Нерідко їх знаходять на 
присадибних ділянках, полях, пасовищах та в лісосмугах. З 
часом та під впливом атмосферних явищ боєприпаси стають 
ще більш небезпечними, тож не треба їх переносити і порушу-
вати цілісність. Необхідно позначити небезпечне місце за до-
помогою яскравої тканини та повідомити рятувальникам за 
номером «101» або правоохоронцям за номером «102». Зне-
шкодженням вибухонебезпечних предметів мають займати-
ся лише фахівці.

Вісті з музею Коцюбинського

3 квітня — благодійний концерт «Єдина Україна»

Повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій

Майор Збройних сил Сергій Калетнік 
під час пожежі 

врятував життя людини
26 березня в Чернігові в одній із квартир 

дев’ятиповерхового будинку по вул. Любецькій, 7 ви-
никла пожежа. У той час повертався додому зі служби 
40-річний майор Збройних сил України Сергій Калетнік. 
Офіцер почув крики про допомогу, а згодом побачив, як 
на першому поверсі будинку відбувається горіння. Ра-
зом із сусідами чоловік спробував відчинити вхідні двері 
помешкання, проте не зміг. Тоді Сергій пробрався через 
палаючий балкон усередину квартири та в їдкому диму 
відшукав 28-річного сина господарки. Постраждалий не 
міг собі дати ради і кликав на допомогу. Офіцер урятував 
чоловіка через балкон і після цього гасив пожежу під-
ручними засобами до прибуття пожежно-рятувальних 
підрозділів. 

Вогнем пошкоджено облицювання стін і підлогу бал-
кона. Пожежу спричинила необережність сина господар-
ки при палінні.

Майор Калетнік Сергій Ан-
дрійович — інженер-випробувач 
озброєння та військової техні-
ки державного науково-випро-
бувального центру Збройних сил 
України. Під час окупації Криму 
в березні 2014 року збройними 
формуваннями Російської Фе-
дерації майор Калетнік не зра-
див народу України, залишився 

вірним присязі та військовому обов’язку, виїхав на нове 
місце дислокації частини у м. Чернігів для вирішення за-
вдань за призначенням. Одружений, має двох дітей.
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Совість, як чистий 
кришталь

Знаю, що смерть,
 як коса замашна,
Навіть царя не обійде вона. 
Байдуже смерті, 
 мужик чи то цар.
Все пожере, як солому пожар. 
Хто ж бо зневажить
 страшну її сталь?
Той, в кого совість,
 як чистий кришталь.

(Григорій Сковорода, 
«Сад божественних пісень».)

Головним питанням етики 
було вчення видатного україн-
ського філософа-просвітите-
ля, письменника і педагога Гри-
горія Сковороди про людське 
щастя, основою якого є «срод-
ний труд», що відповідає природ-
ним схильностям людини. Щас-
тя не залежить від багатства, 
слави. Як просвітитель Григорій 
Сковорода вважав за потрібне 
і важливе виховувати трудів-
ника, здорову духом і тілом лю-
дину. Філософ викриває влас-
толюбство, експлуатацію, гно-
блення.

Чистий кришталь… Не з діа-
мантами, іншим коштовним  ка-
мінням чи золотом порівняння. 
Чистий кришталь! Він надійно 
твердий, бо чистий від природи. 
Від совісті залежить не лише ду-
ховне і тілесне здоров’я людини. 
Мимоволі виникають асоціації. 

Відомо, що хребет — осно-
ва тілесного здоров’я. Різні від-
діли хребта відповідають за 
здоров’я різних органів людини. 
Тому не буває фізично здорових 
людей при хворому хребті. 

Совість — це основа, своє-
рідний хребет нашої духовності. 
Духовно здоровими можуть бути 
лише люди з чистою совістю. 
Міцність кришталево чистої сові-
сті надійніша від міцності хребта, 
в якому біль нервів відчуваєть-
ся гостро, часом нестерпно. «Не-
рви» совісті живляться від мозку 
— точніше, від розуму. Вони не 
болять, але ниють ночами, ви-
кликаючи безсон ня, психологіч-
ний дискомфорт. 

Кришталево чисту совість 
не купиш. Вона набувається до-
брими справами, любов’ю до 
ближнього, самовідданістю. 

Взаємодія високої духовнос-
ті при чистій совісті з тілесним 
здоров’ям, безумовно, сприяє 
міцному здоров’ю людини. 

Але бути лише здоровим не-
достатньо. Важливо, щоб люди-
на була особистістю. Це мож-
ливо лише при наявності своєї 
життєвої позиції.

Кожна людина унікальна і 
неповторна. Навіть близнята 
різні. Значить, і життєва пози-
ція в людей різна. Але нерідко 
вона відсутня (у пристосуван-
ців, підлабузників, лицемірів), у 
тих, хто, як флюгери, ніс трима-
ють за вітром.

Напрошується висновок: 
особистість — взаємодія не 
лише тілесного і духовного, а й 
надбаної життєвої позиції. При 
цьому повинна бути совість, як 
чистий кришталь. 

З руйнацією хребта помирає 
тіло. З руйнацією, помутнінням 
совісті помирає духовність. З 
руйнацією життєвої позиції по-
мирає особистість.

Особистість — єдність духо-
вного, психологічного, тілесно-
го, тобто єдність душі, духу і тіла, 
основою яких є совість, як чис-
тий кришталь.

Лариса МАХІНА, 
журналістка, м. Чернігів 

Гордість краю — літературно-
меморіальний музей Довженка в 
Сосниці. Його історія розпочала-
ся 23 січня 1960 року. Задум ство-
рення виник у друзів і прихильників 
таланту кінорежисера і письменни-
ка після його смерті. Одним із ініці-
аторів відкриття музею був історик, 
краєзнавець, директор Сосниць-
кої середньої школи Іван Лавріно-
вич Сорока, який у 1956 – 1957 рр. 
листувався з родичами митця, пись-
менниками, кінематографістами з 
приводу увічнення пам’яті велико-
го земляка. А вже у вересні 1957 
року на день народження Олексан-
дра Петровича біля його хати зібра-
лися друзі, учні, шанувальники та-
ланту: народний артист СРСР І. Коз-
ловський, письменники О. Підсуха, 
В. Минко, професор М. Дудко, кіно-
режисер Віктор Іванов, кіноопера-
тор Павло Русанов. 

Одразу після смерті Довженка 
при Спілці письменників України 
було створено комісію з його літе-
ратурної спадщини. 

З 1957 року сосничани разом 
зі Спілками письменників та кіне-
матографістів збирали експонати, 

записували спогади, вели ремонт-
ні роботи. Значну допомогу нада-
ли дружина Олександра Петровича 
Ю. Солнцева, яка передала числен-
ні меморіальні речі, а також завіду-
вачка музею при Київській кіносту-
дії Т. Дерев’янко. 

Музей розпочався з капітально-
го ремонту і реконструкції будівель 
обійстя Довженків: хати, клуні, по-
грібника. У травні 1959 року про-
водились роботи з реконструкції 
найголовнішого експоната —  ме-
моріальної хати. Директор музею 
Д. Лав’юк і перший науковий співро-
бітник В. Макаренко розпочали ту 
велику справу, яка триває й сьогод-
ні, — копітку збиральницьку роботу. 

Після завершення будівель-
них робіт узялися за оформлен-
ня експозиції, яка знаходилась у 
двох кімнатах і в сінях хати. Пер-
ша кімната відображала побут се-
лянської родини кінця ХІХ — по-
чатку ХХ століття, у другій на осно-
ві фото, документів, меморіальних 
речей показано творчу діяльність 
режисера. Оформлення експозиції 
зробив київський художник Василь 
Онуфрійчук. 

23 січня 1960 року в садибі До-
вженків відбулися урочистості з на-
годи відкриття музею, участь узяли 
представники Київської кіностудії, 

вчені, письменники, родичі, друзі 
дитинства. 

Біля витоків музею була Віра 
Андріївна Макаренко, яка близько 
тридцяти років віддала благород-
ній справі, популяризувала творчу 
спадщину Довженка, збирала ет-
нографічні та меморіальні речі, за-
писала численні спогади сосничан, 
листувалася і зустрічалася з ро-
дичами, друзями митця. Свою лю-
бов до творчості майстра і  музей-
ної справи передала дочці — Оль-
зі Кондик, яку знали в усій Україні, 
любили її екскурсії. Віра Андріївна 
клопоталася і про відкриття нового 
приміщення для літературної експо-
зиції. 1964 року стараннями голови 
місцевого колгоспу С. Сердюка і за  
допомоги дружини Довженка було 
збудовано таке приміщення, де роз-
містилась літературно-меморіаль-
на експозиція, пізніше добудували 
кінозал, кімнати для наукових спів-
робітників і для фондів, господар-
ські будівлі. 

Упродовж наступних років ство-
рювались нові експозиції, збільшу-
вався фонд. У цьому велика заслуга 
директорів М. Хилька (з 1968 по 1975 
рр.) і М. Січка (з 1975 по 1993 рр.). 

Цікавими і плідними для музею 
були 1970 – 1980-ті роки — час по-
дальшого комплектування музей-

ного зібрання, яке поповнювали не-
втомний дослідник і краєзнавець, 
журналіст В. Пригоровський, нау-
кові співробітники, зберігачі фон-
дових колекцій музею, наполегли-
ві пошуковці Т. Просяник, О. Бушай. 

У цей період у музеї бувала ре-
кордна кількість відвідувачів (щоро-
ку 41 тисяча осіб). Були розроблені 
державні туристичні маршрути, му-
зей відвідали гості з усіх республік 
СРСР. 

Сьогодні в музеї — 5874 експо-
нати основного фонду і 2,5 тисячі — 
допоміжного. Найціннішими є ме-
моріальні речі, живопис і  бібліоте-
ка автографів, яка налічує 470 при-
мірників. 

Від 1992 року заклад став са-
мостійним музеєм обласного підпо-
рядкування. За 55 років життя му-
зею його залами пройшли 945 ти-
сяч екскурсантів, музей відомий да-
леко за межами України. 

Свого часу в ньому побували 
М. Рильський, І. Козловський, 
Ю. Смолич, О. Гончар, В. Земляк, 
М. Вінграновський, Н. Ужвій, С. Пла-
чинда, О. Підсуха, С. Шушкевич, 
К. Сте панков, Т. Левчук, інші відомі діячі. 

Люди йдуть сюди, щоб вклони-
тися пам’яті художника і громадяни-
на, відчути подих минулого. І тут їм 
завжди раді. 

Любов НАКОНЕЧНА, 
директор музею О. Довженка

Сосниця, музей. Хата До-
вженків.  Колиска малого Сашка. 
Пам’ятник митцеві.

Фото Петра Антоненка

Ім’я нашого земляка  — скуль-
птора Геннадія Єршова — відоме в 
багатьох куточках землі. Прожива-
ючи понад десять років у польсько-
му Гданьську, він не пориває з рід-
ною Чернігівщиною, навпаки — ро-
бить усе для того, щоб Україна й 
Польща зближувалися далі, оскіль-
ки це нагальна потреба двох братніх 
слов’янських народів.

1995 року він заснував мистець-
ку «Галерею-Фарт», а цього року за-
початкував і очолив «Фонд Ательє 
Єршов», мета якого — підтримка 
молодих художників, громадська ді-
яльність, єднання двох братніх на-
родів. І результати не забарилися. 
Узяти бодай першу благодійну акцію 

«Гданьськ —Київ», результатом якої є 
встановлення творчої роботи Генна-
дія Єршова біля греко-католицького 
храму на Аскольдовій могилі в нашій 
столиці. Це перший із 14 фрагментів 
серії «Шлях Христа на Голгофу», дару-
нок Києву від польсько-українських 
спонсорів. Фінансову і технічну сто-
рону в Україні частково забезпечи-
ли на партнерських засадах черні-
гівська «Галерея-Фарт», якою нині 
випало керувати мені, та київська 
фірма «Саямат» на чолі з директором 
Геннадієм Давидовим. До речі, за 
авторське виконання роботи «Хрес-
ний шлях», яка прикрашає церкву 
св. Антонія в місті Торун і базиліку 
св. Діви Марії у Гданську, скульптор 
отримав високу нагороду з рук кар-
динала Польщі Юзефа Глемпа.

Вагомим здобутком «Фонду Ате-
льє Єршова» і нашої галереї стала 
проведена в Гданську міжнародна 
виставка талановитих чернігівських 
фотохудожників «Фотомайдан — до-
рога до вольності».  Сім днів у вистав-
ковій залі комітету профспілки «Со-
лідарність», як мовиться, яблуку ніде 
було впасти. Полякам представили 
понад сто робіт наших майстрів: Іва-
на Матвєєва, Андрія Ярошенка, Ігоря 
Волосянкіна, Маріанни Харді, Миколи 
Турчина, Віктора Кошмала та інших.

Польська сторона доклала чи-
мало зусиль до проведення фото-
виставки чернігівських митців. «Со-
лідарність» надала безкоштовно ви-
ставкову площу і обладнання, до-
помогла у друкуванні рекламних 
плакатів, флаєрів тощо. А наші май-

стри плідно попрацювали, відзня-
ли багато цікавих відео та фотома-
теріалів. На обласному телебаченні 
вже показали першу частину фільму, 
створеного Іваном Матвєєвим та Ан-
дрієм Ярошенком, незабаром вийде 
на екран його продовження. Фото-
графії інших майстрів знайдуть своє 
життя на виставці в рідному Черні-
гові, взяти участь у якій зголосилися 
їхні польські колеги.

Під час виставки чернігівці побу-
вали і в генеральному консульстві, 
де зосередилися на питаннях по-
дальшого розвитку культурних від-
носин між північним Помор’ям Поль-
щі та Сіверщиною.

Не залишилося осторонь і пи-
тання про те, що в чернігівській май-
стерні Геннадія Єршова знаходиться 
вже готове до технічного завершен-
ня скульптурне зображення свято-
го князя Володимира — хрестителя 
України-Руси. Проект погоджений 
з українською громадою та владою 
Гданська, з часом у цьому польсько-
му місті постане бронзова фігура на 
гранітному постаменті загальною 
висотою 4,5 метра біля греко-като-
лицького храму в самому центрі.

До речі, ця акція розпочала-
ся два роки тому й одержала під-
тримку і  благословіння архієписко-
па гданського Лешка Славоя Глудзя, 
вроцлавсько-гданського єпископа 
Кир Володимира р. Ющака, а також 
«Братства св. Володимира» за спри-
яння маршалка воєводства Помор-
ського Мечислава Струка, мера міс-
та Павла Адамовича, гданського від-

ділу української громади. Польська 
сторона створила «Громадський ко-
мітет з побудови пам’ятника св. Во-
лодимиру», залучено благодійні ко-
шти для фінансування створення і 
виготовлення цього монумента.

Встановлення заплановано на 
23 травня. Пам’ятник св. Володи-
миру буде завершено в Україні на 
кошти небайдужих громадян і ме-
ценатів Чернігівщини й подарова-
но Гданську. Монументальна робо-
та поїде на північ Польщі, долаючи 
символічний шлях Чернігів – Київ – 
Гданськ довжиною 1,5 тисячі кіло-
метрів. У відповідь передбачається 
встановлення польською стороною 
пам’ятника одному з видатних цер-
ковних діячів у Чернігові.

Словом, представники нашої 
культури реалізують омріяний курс 
сучасної України на європейське 
життя.

Валентина ЄРШОВА, 
директор «Галереї-Фарт»,

 м. Чернігів

Україна—Польща: знаки єднання

Варшава. Робота Геннадія Єршова  
— пам'ятник «Жертвам 

Голодомору 1932—1933  років».

Колиска генія
Сосницькому музею Олександра Довженка — 55 років
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Російське 
телебачення 

замість 
українського

Прокуратура Чернігів-
ської області заявила до Ки-
ївського окружного адміні-
стративного суду позов в 
інтересах держави до На-
ціональної ради України з пи-
тань телебачення і радіомов-
лення.

Йдеться про те, щоб 
зобов’язати Раду до належної ор-
ганізації теле- та радіомовлення у 
прикордонних із Російською Фе-
дерацією районах Чернігівської 
області.

Встановлено, що у п’яти райо-
нах Чернігівської області на тери-
торії населених пунктів, які роз-
ташовуються на відстані близько 
20 км від російсько-українського 
кордону, глядачі впевнено можуть 
прийняти лише 2 українські ка-
нали в аналоговому просторі, а в 
цифровому просторі програми не 
транслюються взагалі. Натомість 
Росія транслює на ці прикордонні 
території до 30 своїх телеканалів.

При цьому можливості для за-
безпечення жителів цих районів 
українськими інформаційними по-
слугами є. Зокрема, спеціалізова-
не державне підприємство «Кон-
церн радіомовлення, радіозв’язку 
та телебачення» (Концерн РРТ) не-
одноразово зверталося до орга-
нів влади із вказаного питання. 
Державне підприємство вислов-
лювало готовність власним ко-
штом (за рахунок плати за нада-
ні послуги) побудувати необхідну 
інфраструктуру, але відповідного 
дозволу не отримало.

В умовах, коли наша держава 
знаходиться у складній військо-
во-політичній ситуації, зумовле-
ній агресією Росії, яка транслює 
свої телеканали на територію 
України, ситуація потребує невід-
кладних заходів.

 Подивимося, яку ухвалу при-
йме столичний суд, але це буде ці-
кавий прецедент. А що залиша-
ється робити? 

Наприкінці минулого року в 
Чернігівській обласній держав-
ній адміністрації відбувся дово-
лі представницький круглий стіл, 
проведений за участі Національ-
ної експертної комісії з питань 
суспільної моралі. Темою був за-
хист українського національно-
го інформаційного простору саме 
від російської інформаційної 
агресії. Конкретно — на прикла-
ді Чернігівщини, області, яка має 
понад 180 кілометрів кордону з 
Російською Федерацією. На круг-
лому столі називалися тривож-
ні факти: з одного боку — пропа-
гандистська  експансія Росії, а з 
іншого натомість — якась неміч-
ність у відповідь з нашого боку. 
Говорилося якраз про засилля ро-
сійського телебачення, яке віль-
но приймається у наших прикор-
донних районах, зате з прийомом 
українських каналів проблеми.

Але пригадується, як років 12 
тому в стінах цієї ж обладміністрації 
перебував високій гість і земляк — 
Президент України Леонід Кучма. 
Главі держави журналісти підказа-
ли про привілля  російського теле-
бачення в північних районах облас-
ті та й білоруського — в північно-
західних при «провалах» у трансля-
ції українського. Сказали, що його 
землякам у селі Чайкине Новгород-
Сіверського району легше й прості-
ше побачити на телеекрані Путіна 
чи Лукашенка, ніж свого земляка, 
Президента України. 

Минуло кільканадцять років. 
І все ті ж розмови про потреби 
«технічного переоснащення», про 
нові вишки і трансляційні станції. 
А в нас є і та ж Нацрада, і тепер 
уже нове Міністерство інформа-
ції, й інші структури. Нікому лише 
протидіяти російській інформа-
ційній агресії, яка передує агресії 
збройній. 

Президент Петро Порошенко 
вручив паспорт громадянина Укра-
їни внуку видатного українського 
підприємця і мецената Михайла Те-
рещенка — також підприємцю і ме-
ценату Мішелю Терещенку.

Президент високо оцінив рі-
шення Мішеля Терещенка отри-
мати українське громадянство. «Ті 
музеї, культурні цінності, які були 
сформовані вашим дідом, є над-
звичайно важливими для нас. Ваш 
дід дуже схвалив би це рішення… 
Вкрай важливо створювати умови 
в країні, щоб її громадянам, патрі-
отам хотілося повертатися додому. 
Дуже ціную Ваше бажання і Ваш 
вчинок стати громадянином Укра-
їни в ці непрості часи», — сказав 
П. Порошенко.

Отримуючи паспорт, Мішель Те-
рещенко зазначив: незважаючи на 
те, що він народився у Франції, вва-
жає Україну своєю Батьківщиною.

«Сьогодні Україна як ніколи по-
требує допомоги від усіх її дітей. 
Саме тому я відчуваю потребу зали-

шити комфорт французького грома-
дянства, щоб брати участь у побудо-
ві нової європейської демократич-

ної держави. З думкою про загиблих 
та поранених, про всіх наших героїв 
України я з гордістю приймаю пас-
порт громадянина України», — за-
явив М. Терещенко.

Мішель Терещенко народив-
ся у Франції, вже понад десять ро-
ків мешкає в Україні. Повернув-
шись на історичну батьківщину, він 
зайнявся відродженням традицій-
ного для України промислу — льо-
нарства, написав свою першу кни-
гу про Михайла Терещенка. Також 
Мішель Терещенко заснував Фун-
дацію спадщини Терещенків. Її за-
вдання — підтримка поточної діяль-
ності в будівлях, зведених Терещен-
ками в Києві та Глухові більше 100 
років тому. Терещенко планує й на-
далі розвивати своє господарство у 
Глухові, де кілька століть жила його 
сім’я, а також усіляко підтримува-
ти це місто як бізнесмен та громад-
ський діяч.

Керівника Державної служби з надзвичай-
них ситуацій Сергія Бочковського та його першо-
го заступника Василя Стоєцького затримали 24 
березня прямо на засіданні уряду, під час прямої 
трансляції по телебаченню. 

Чиновникам зачитали обвинувачення, одя-
гли на них наручники і вивели із зали. За слова-
ми присутнього міністра внутрішніх справ Арсена 
Авакова, Бочковський і Стоєцький звинувачують-
ся у зловживаннях у сфері державних закупівель 
паливно-мастильних матеріалів. За корупційни-
ми схемами величезні державні кошти осідали за 
кордоном у приватній компанії, яка належала Боч-
ковському і Стоєцькому. 

Аваков також повідомив, що в цій криміналь-
ній справі проводяться обшуки, вилучені речі, лис-
ти, котрі будуть використані як докази. 

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк доручив 
звільнити Бочковського і його першого заступни-
ка з посади. Тимчасово відсторонені від своїх по-
сад і начальники всіх обласних управлінь ДСНС — 
на час перевірки їх причетності до порушень. 

Арешт посадовця в рангу міністра, ще й такий 
публічний, викликав великий резонанс в Україні і 

за кордоном. Є й критичні нотки. 
Польський портал TVN24 назвав це затриман-

ня «показухою». 
Заступник голова партії «Свобода», колишній 

міністр екології Андрій Мохник вважає, що затри-
мання глави ДСНС у прямому ефірі є спробою від-
вернути увагу від звинувачень у корупції керівни-
ків Кабміну: «Влаштували шоу, аби показати, що 
вони з чимось борються. Хочу нагадати, що саме 
Аваков рекомендував Бочковського на цю поса-
ду, Яценюк активно його протягував на посаду. 
«Свободівці» ж протестували проти призначення 
Бочковського в 2014 році».

Мохник зазначив, що депутати парламенту від 
«Свободи» вже зареєстрували в Раді проект поста-
нови про створення спеціальної комісії парламенту 
із розслідування звинувачень на адресу прем’єра 
Яценюка, з якими виступив недавно звільнений з 
посади глава Держфінінспекції Гордієнко. 

На озері Байкал у Сибіру  в ре-
зультаті нещасного випадку заги-
нув молодший син екс-президента 
України Віктора Януковича — 
33-річний Віктор. 

Покійний не раз брав участь у 
ризикованих автоперегонах. Але 
цього разу завершилося трагедією. 
Янукович керував мікроавтобусом, 
у якому їхали ще кілька його знайо-
мих, і повів машину по льоду озера. 
Лід проломився, машина почала то-
нути. Пасажири встигли вибратися з 
неї, а Віктор потонув. Невдовзі його 
тіло витягли.

Похорон загиблого відбувся в 
Криму. У ніч на 23 березня загибло-
го відспівали в церкві одного з мо-
настирів Севастополя. Уранці похо-
вали в присутності лише рідних на 
цвинтарі біля цієї церкви. На похо-
роні були батько, екс-президент Ві-
ктор Янукович, мати покійного Люд-
мила, старший брат Олександр. Як 
пояснив останній, місце поховання 
обрали тому, що покійний дуже лю-
бив Крим, Севастополь, а ще тому, 
що саме в Криму нині мешкає мати 
братів (батьки, як відомо, давно не 
живуть разом). 

Покійний  молодий Янукович. 
на відміну від свого батька чи стар-
шого брата Олександра, «Саші-сто-
матолога», що якимось чудом швид-
ко набув величезних статків,  не 
був помічений   в якихось  сканда-
лах чи підозрілих оборудках. Був де-
путатом парламенту — одним з тих 
синків-депутатів українських вель-
мож, у Раді нічим особливим не 
запам’ятався як нардеп. Більше по-
любляв автомобілі і серйозно за-
ймався автоперегонами, був призе-
ром і переможцем  ралі. Тому його  
дивна безпечність на льоду Байка-

лу викликала підозру,  аж до версій, 
що Януковича-молодшого вбито за 
наказом російської влади, аби ще 
більше тримати в покорі його  бать-
ка,  екс-президента.   

У Києві пройшов семінар для жур-
налістів регіональних мас-медіа, про-
ведений Світовим банком. У центрі 
уваги були питання пошуку шляхів до 
енергетичної незалежності України. 
Йшлося про розвиток альтернативних 
видів енергетики: вітрова, сонячна, 
біологічна. 

Щодо природного газу, який є зараз осно-
вним джерелом тепла та енергії, обговорю-
валася тема значного підвищення тарифів на 
газ для населення. 

3 березня 2015 р. Національна комісія, 
що здійснює державне регулювання у сфе-
рі енергетики і комунальних послуг, ухвали-
ла рішення про підвищення тарифів на газ і 
тепло для населення. Під час опалювального 
сезону (з 1 жовтня по 30 квітня) ціна газу на 
об’єм до 200 м3 на місяць складе 3600 грн 
за тис. м3. На весь інший спожитий понад 200 
м3 газ, а також не в опалювальний сезон чи 
на приготування їжі і підігрів води протягом 
року, встановлюється тариф у розмірі 7187 
за тис. м3. Таким чином, середньозважений 
тариф на газ для населення має зрости на 
285%, з 1309 до 5040 грн за тис. м3.

Тариф на теплопостачання для населен-
ня, чиє житло обігрівається централізовано, 
зросте в середньому на 71,8%.

Пом’якшити тарифний удар має система 
субсидій для населення. Це детально пояснив 
представник Міністерства соціальної політи-
ки. З червня 2014 року запроваджена нова 
програма компенсації населенню додатко-
вих витрат на оплату ЖКП в умовах підвищен-
ня тарифів на газопостачання, централізова-
не опалення і постачання гарячої води. Ком-
пенсації нараховуються залежно від норм 
споживання і житлової площі за умови, якщо 
доходи домогосподарства в розрахунку на 
особу нижчі за прожитковий мінімум. 

Урядом значно спрощено порядок при-
значення житлових субсидій. Їх призначати-
муть лише на основі двох документів — зна-
чно спрощених заяви та декларації про дохо-
ди і витрати домогосподарства (скасовуєть-
ся необхідність надання довідок про доходи, 
в тому числі і працюючих осіб). 

У спрощеному порядку призначення суб-
сидії скасовуються обмеження, що нині іс-
нують: наявність у власності двох житлових 
приміщень, двох автомобілів, наявність у 
складі домогосподарства осіб працездатно-
го віку, які не працюють, не навчаються і не 
перебувають на обліку як безробітні, здача в 
найм житлового приміщення, здійснення по-
купки товарів, робіт та послуг на суму понад 
10 прожиткових мінімумів. 

Тарифи підвищуються з 1 квітня. Отже, 
нові квитанції на оплату будуть за підсум-
ками квітня. Тому Міністерство соціаль-
ної політики звертається до населення з 
роз’ясненням: щодо подання документів на 
субсидії треба буде звертатися до підрозді-
лів Міністерства саме від початку травня. А 
у квітні ви можете з’ясовувати питання суб-
сидій стосовно вашої сім’ї, готувати необхідні 
документи.

Порошенко вручив український паспорт меценату Терещенку

Арешт на  засіданні уряду: боротьба з корупцією чи показуха?   

У Росії — дивна загибель сина екс-президента 
України Віктора Януковича-молодшого

Світовий банк — про енергетичну незалежність України
Щодо субсидій на газ — звертайтеся у травні



№52   2 квітня 2015 року№52   2 квітня 2015 року6 Світ закордонного українства

Де ж підтримка державою 
Української всесвітньої 
координаційної ради?
Кілька місяців не діяв сайт УВКР. Та й 

зараз інформацію з Ради треба шукати у 
Фейсбуці. Зайве пояснювати, яким важ-
ливим є цей орган, що об’єднує українців 
світу: і тих, що мешкають у нашій держа-
ві, і в закордонні. А по світах же — міні-
мум 20 мільйонів українців: і діаспора, і 
ті, хто мешкає там тимчасово. Так само 
зайве доводити, наскільки важлива сьо-
годні солідарність, підтримка Україн-
ської держави з боку світового україн-
ства. І величезна роль тут належить ко-
мунікації. Цікавий, насичений ще торік 
сайт УВКР надовго замовк. 

До цього можна додати постійне 
скорочення останніми роками іномов-
лення з України за кордон. Дуже бідно 
представлений, навіть у сусідніх краї-
нах, український телевізійний продукт. 
Усе ніяк не вдається створити газету сві-
тового українства, під егідою тої ж УВКР 
чи, що було б ще поважніше, — Україн-
ської держави. І все це на тлі тої потуж-
ної інформаційної агресії, яку веде Росія 
на Україну і світ.

Давно варто надати УВКР більшу під-
тримку від нашої держави. Створена по-
над два десятиліття тому й оновлювана 
кожні кілька років на Всесвітніх фору-
мах українців, УВКР має важливі функ-
ції зі згуртування світового українства. 
А натомість — бідне фінансування, неве-
ликий офіс на другому поверсі старень-
кого будинку в глибині двору по вул. Ан-
тоновича. Чи можна це порівняти зі ство-
рюваними повсюдно Росією і щедро фі-
нансованими так званими «культурними 
центрами», а насправді — вогнищами 
агресивної кремлівської пропаганди. А 
що ж ми?

Квіти в паркані
Українці, які зараз мешкають у Мо-

скві, прийшли до посольства України в 
РФ, щоб ушанувати пам’ять Небесної Со-
тні, героїв Майдану. Тут були й українці-
громадяни РФ, яких у цій державі міні-
мум мільйон (точно ніхто не рахує, і весь 
час занижують цю кількість), і громадяни 
нашої держави, яких у службових спра-
вах, на заробітках у Росії сотні тисяч, зо-
крема в Москві. Їх об’єднало прагнення 
вшанувати героїв Майдану. Для Кремля 
наш Майдан — як кістка в горлі, а герої 
нашої революції викликають лють. Але 
то проблеми Кремля. Нам своє робити. 

І ось як зустріли людей із квітами 
в руках. Російська поліція заблокува-
ла всі підходи до посольства України. 
Неподалік стояли автобуси з поліцією 
і навіть кілька автозаків. Незважаючи 
на таку явно агресивну зустріч, україн-
ці підійшли до поліції і попросили до-
зволу покласти квіти біля посольства. 
У відповідь почули, що «нє положе-
но, начальство не дозволяє». Довело-
ся людям прикріпити квіти до огорожі 
на протилежному боці вулиці. Постоя-
ли кілька хвилин та пішли з обуренням: 
«Дикуни! Хіба хоч в одній країні сві-
ту таке є, щоб до свого посольства не 
можна підійти?»

Але це запитання хочеться адресу-
вати вже не владі Росії, з нею все зро-
зуміло. Не зовсім зрозуміло з позиці-
єю самого українського посольства, 
як і загалом нашої української влади. 
Справа принципу: чи мають право гро-
мадяни України, як і українці такої-то 
держави, підійти і навіть зайти до по-
сольства України в цій державі? На 
якій підставі тамтешня влада не до-
пускає людей до офіційного представ-
ництва їхньої держави? Що на це ска-
же Міністерство закордонних справ, у 
структурі якого діють наші численні по-
сольства й консульства у країнах світу? 

У Варшаві — вечір з нагоди 
ювілею Ліни Костенко 
У варшавській галереї «Фрета» відбувся лі-

тературний вечір з нагоди 85-го ювілею Ліни 
Костенко.

«Ліна Костенко у 1960-их була однією з іде-
ологів нової течії української літератури та від-
стоювала ідеали свободи. І сьогодні, у важкий 
для України час, своїм словом підтримує дух 
співвітчизників, вселяє віру», — наголосив рад-
ник-посланник Українського посольства у Вар-
шаві Владислав Каневський.

Увазі глядачів була запропонована теа-
трально-поетична вистава «Життя як вокзал» 
на вірші Ліни Костенко в постановці Українсько-
го експериментального театру з Варшави, а та-
кож лунала покладена на музику лірика україн-
ської поетеси у виконанні української естрадної 
співачки Лілії Кобільник і місцевих артистів — 
Олександри Журавель та Лідії Стецик.

Ліна Костенко належить до покоління укра-
їнської національної інтелігенції — «шістдесят-
ників», які являли собою внутрішню моральну 
опозицію до радянського тоталітарного режиму. 
Її поезія перекладена багатьма мовами світу, в 
тому числі й польською. Сама поетеса є автор-
кою перекладів сучасної і класичної польської 
та чеської поезії.

Із Польщею Ліну Костенко поєднує не тіль-
ки велика любов до літератури, а й велике пер-
ше кохання до відомого письменника Єжи-Яна 
Пахльовського. Саме йому поетеса присвятила 
свою найпрекраснішу лірику.

Українка перемогла 
в конкурсі 
«Королева краси Всесвіту» 

В іспанському місті Малага відбувся між-
народний конкурс краси «Queen of Beauty 
Universe». За срібну корону боролися красу-

ні з 21 країни світу. Володаркою головної на-
городи стала представниця України — 22-річ-
на студентка і модель з Миколаєва Каріна 
Сокрут.

А нещодавно українку Ольгу Гоффман ви-
знали найкрасивішою в Німеччині. Вона здобу-
ла титул «Miss Germany 2015».

Автомобілі 
для українських солдатів 
Українці Великобританії придбали три ав-

томобілі типу «універсал» для українських вій-
ськових, які перебувають у зоні бойових дій на 
Донбасі. «Ці авто доповнять необхідними мате-
ріалами та обладнанням для українських солда-
тів», — запевнили волонтери.

Перед цим студенти та дипломати із Франції 
відправили в Україну три машини швидкої допо-
моги.

Марафон у Римі українці 
бігли на підтримку 
Надії Савченко 
Відбувся 21-ий Римський марафон, в яко-

му вже другий рік поспіль узяла участь числен-
на українська громада столиці Італії. Україн-
ці виступили єдиною командою під державни-
ми прапорами і гаслами «Україна — за мир» та 
«FreeSavchenko», подолавши відстань у 5 кіло-
метрів.

На Римському марафоні було майже сто ти-
сяч учасників. Римський марафон відбувається 
щороку наприкінці березня. Участь у ньому бе-
руть тисячі осіб з різних країн світу — як профе-
сійні спортсмени, так і любителі.

25 років Союзу українців 
Румунії 
Союз українців Румунії відзначив своє 

25-річчя. Вшанувати іменинників до Сиге-
та прибула делегація Української всесвіт-

ньої координаційної ради на чолі з головою 
УВКР Михайлом Ратушним. Народний депу-
тат Сергій Рудик зачитав вітання від Прези-
дента України Петра Порошенка. Член пре-
зидії УВКР Алла Кендзера вручила грамоти і 
нагороди, заслужена артистка України Леся 
Горова виконала пісні, створені для укра-
їнських солдатів-учасників війни на Сході 
України.

Українці Румунії зберігають і розвивають 
українську культуру та утверджують свою наці-
ональну ідентичність. Особливо гаряче зустрі-
чала громада виступ дитячого колективу «Коза-
чок» (на фото).

Українці  Австралії 
вшановують  Шевченка

Українська громада Австралії провела за-
ходи з відзначення 201-ї річниці від дня наро-
дження Тараса Шевченка. 

Вірші Кобзаря серед інших українців читав і  
автор та  передплатник нашої газети «Світ-інфо» 
— 96-річний Федір Габелко (на фото). 

Знана у світі організація 
українців закордону з центром 
у США, Фундація, що носить ім’я 
видатного українського пись-
менника, політичного і громад-
ського діяча Івана Багряного, 
десятки років активно допома-
гає Україні. 

Ось і останні кілька тижнів 
великі пожертви внесли керів-
ники Фундації Галина і Олексій 
Воскобійники. Також внесли 
до загального фонду свої гро-
шові кошти доброчинці: Воло-
димир Могучий, Василь Стан 
(у пам’ять Ольги Кондратюк, 

яка все своє життя була вели-
ким трудівником на українській 
ниві), Лідія Шаєнко (в пам’ять 
чоловіка Петра Шаєнка), Соня 
Петруша (в пам’ять чоловіка 
Миколи, який недавно спочив), 
Юрій і Оля Татарки, Петро Ки-
тастий, Федір Гайовий, Анато-
лій Валюх-Брантон, Петро Гур-
ський (у пам’ять Люби Шев-
ченко), Марія Малий (у пам’ять 
Миколи Малого), Віктор Бабан-
ський, Антон Філімончук, Олек-
сандер Полець, Олександер 
Стрільбецький, Оля і Юрій Кри-
волапи (в пам’ять Люби Шев-
ченко), Володимир Токар, Ма-
рія Сулківська, о. Олексій Лі-
монченко, Ольга і Василь Кар-
пенки, Богдан Чуловський, 
Леонід Луценко, Марія Андру-
сяк, Атанас Кобрин (у пам’ять 
приятелів Олександра Ворони-
на та Євгена Кальмана), Дми-
тро Штогрин. 

Ці кошти передаються в 

Україну для бюлетеня «Наша 
Церква Київський Патріархат», 
газети «Літературна Україна», 
журналів «Бористен», «Бере-
зіль», «Промінь Просвіти», для 
Ліги українських меценатів (на 
конкурс української мови), Ки-
єво-Могилянській академії. Та-
кож зібрано кошти на потреби 
Української армії, яка бореться 
проти російських терористів. 

На лікування майора Дми-
тра Афанасьєва, який разом зі 
своїми бійцями зупиняв росій-
ських терористів у місті Маріу-
полі й був тяжко поранений, на-
діслали пожертви: Українська 
Національна Федерація Кана-
ди (Микола Воротіленко), Дми-
тро Штогрин, Лідія Таращук, 
Ніна Булавицька, Ірина і Лео-
нід Ємці, Марія Марче, Віктор 
і Барбара Свириденки, Миха-
ся Александра Король, Олена і 
Боголюб Свириденки, Анатолій 
Брантон і Богдан Вітвіцький, 

Павло і Романа Черепахи, На-
таля і Михайло Джірарді (Сви-
риденки), Микола Підлісний, Ві-
ктор Бабанський та Володимир 
Колюбінський. 

Управа Фундації щиро дя-
кує всім жертводавцям і про-
хає й далі підтримувати Фунда-
цію своїми пожертвами, щоб 
вона могла допомагати україн-
ським журналам, газетам, си-
ротам, студентам та виданням 
книг, які правдиво висвітлюють 
довгорічне поневолення Укра-
їни Росією, заборони її мови, 
фальшування історії України, 
виморення мільйонів люднос-
ті України голодом (а на їх міс-
це наслано росіян), заслання 
письменників та відомих осіб 
України на Соловки та в Сибір. 
Тисячі українців були розстрі-
ляні лише за те, що вони були 
свідомими українцями. 

Управа Фундації ім. І. Багряного

Повідомляє Українська всесвітня координаційна рада

Фундація імені Івана Багряного 
— для України
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За вбивство собаки в Єгипті 
можна сісти в тюрму на 3 роки

Єгипетський суд постановив позбавити волі до 3 років 
чотирьох осіб у справі про вбивство собаки. Приводом для 
такого суворого покарання став особливо жорстокий спо-
сіб розправи з твариною.

Інцидент стався в лютому цього року. Пес на прізвисько 
Макс напав на трьох чоловіків. Потерпілі пригрозили гос-
подареві собаки проблемами з поліцією, після чого влас-
ник пса дозволив чоловікам розправитися із твариною.

Собаку чоловіки прив’язали до стовпа й зарізали на 
очах у перехожих. Відеозапис події потрапив в Інтернет і 
викликав бурхливу реакцію захисників тварин. Цей інци-
дент також спровокував акцію протесту активістів у цен-
трі Каїра.

Перед судом постало троє постраждалих від нападу 
пса, які працюють м’ясниками. Але й господар собаки був 
засуджений заочно.

В ісламському суспільстві собак традиційно не жалу-
ють. Але цього разу суд обурила і викликала такий суворий 
вирок жорстокість убивства тварини і значний суспільний 
резонанс інциденту.

Білорусь відсвяткувала День Волі, 
підтримуючи Україну

У Білорусі 25 бе-
резня відсвяткували 
День Волі — річницю 
проголошення 1918 
року незалежної Бі-
лоруської Народної 
Республіки. Втім, як 
і в Україні, визволь-
ні змагання білорусів 
теж завершилися по-

разкою, ліквідацією БНР і загарбанням Білорусі до складу мос-
ковської комуністичної імперії. Але патріоти Білорусі пам’ятають 
свою історію і щороку відзначають День Волі. 

У столиці держави Мінську, незважаючи на те, що акція про-
ходила в робочий час, кількість людей на ній була значною — 2 
тисячі осіб.

Учасники ходи прикрасили акцію національними білорусь-
кими біло-червоно-білими прапорами, стягами України і Євро-
союзу.

Серед гасел були такі: «Росія — це війна», «Stop імперія!», 
«Сьогодні гризуть Україну, завтра візьмуться за нас!», «Крим 
— це Україна, щастя країні». Таким чином, як зазначили орга-
нізатори акції, центральною темою заходу стала солідарність з 
Україною.

У ході, яка пройшла від майданчика біля кінотеатру «Жов-
тень» проспектом Незалежності до входу в парк Дружби на-
родів, узяли участь відомі політичні і громадські діячі опозиції 
— Олександр Мілінкевич, Олексій Янукевич, Анатолій Лебедь-
ко, Юрій Губаревич, Лявон Борщевський, Григорій Кастусєв, Ві-
талій Римашевський, молодіжні лідери — Дмитро та Анастасія 
Дашкевичі, Микола Демиденко.

Переважно акція пройшла мирно. Втім, за інформацією Ра-
діо «Свобода», під час акції і після неї міліція затримала кілька 
людей. 

Урочистості з нагоди Дня Волі відбулись і в областях Білорусі. 

У центрі Вітебська встановили білборд 
на честь Миколи Радзивіла Чорного 
На білборді — портрет канцлера Великого князівства Ли-

товського, що зупинив вторгнення московських військ під час 
Лівонської війни. Стенд встановлений біля Льодового палацу 
обласного центру Білорусі.

Сучасники називали цю людину «некоронованим коро-
лем». У 1549 році Микола Радзивіл Чорний брав участь у 
бойових діях проти татар на Волині. 1550 року отримав по-
саду канцлера Великого князівства Литовського. Керував 
литовськими загонами і одержав  перемогу над москов-
ськими військами в битві при Чашниках. Державний діяч пі-
клувався про просвіту народу, відкрив друкарні в Несвижі 
й Бресті. 

Володимир Набоков, автор знаменитої 
«Лоліти», — про хобі, політику і творчість

Важливі тези із розмови журна-
лістки Нуріт Берецьки з подружжям 
Набокових оприлюднили тільки в лю-
тому цього року.

1967 року письменник, гуляючи в 
компанії своєї дружини Віри і журна-
лістки в одному із парків Швейцарії, 
розповів про свої твори, світогляд. 
За словами письменника, екранізації 
його творів «Сміх у темряві» і «Лоліта» 
він не контролював. Картини вийшли 
хорошими, з талановитою грою акто-
рів, але тільки віддалено нагадували 
оригінальні сюжети книг. 

Письменник був готовий жити за будь-якого політичного  ре-
жиму. Головною його умовою, проте, залишалися повна свобо-
да душі, тіла і розуму. Ненавидів нав’язану йому музику, чимда-
лі біг від звуків, що доносяться із програвача. Водночас живий 
інтерес викликали метелики, Пушкін, шахи, питання безсмертя 
і творча робота.

Своєю країною Набоков усе життя вважав Америку, вона 
нагадувала йому ідеальний рідний будинок. А рідна Росія була 
для письменника справжнім випробуванням і розчаруванням.

Перепоховання останків Річарда III
Останки короля Англії 22 березня цього року урочисто про-

несли вулицями міст графства Лестершир у рамках церемонії 
перепоховання. Тисячі людей вийшли до маршруту процесії. Ар-
хеологи, вчені й нащадки сім’ї Річарда III поклали на труну білі 
троянди.

Труну з останками короля провезуть повз місця, які зіграли 
важливу роль за часів його правління, в тому числі повз місце, 
де відбулася битва, в якій Річард III був убитий 1485 року. Остан-
ки короля поховані в Лестерському соборі.

У 2012 році під час проведення розкопок під автомобіль-
ною парковкою в Лестері були знайдені руїни монастиря, зне-
сеного в 30-ті роки XVI століття. У древньому фундаменті вче-
ні виявили поховання. Учені висловили припущення, що скелет, 
імовірно, належить Річарду III.

Король загинув у віці 32 років у боротьбі з претендентом на 
трон Генріхом Тюдором, що після нього став королем Генріхом VII.

Широкому загалу король відомий за п’єсою Вільяма Шекспі-
ра «Річард ІІІ» — одною з кращих у творчості видатного драма-
турга. Тут Річард ІІІ зображений похмурим горбанем, що на шля-
ху до трону вбив немало своїх родичів. Але історики вважають, 
що насправді драматург згустив фарби, чи то на догоду паную-
чій тоді династії Тюдорів, чи шукаючи сюжети для твору на тему 
«влада і злочин».

Що саме сталося із племінниками Річарда — 12-річним ко-
ролем Едуардом V і його молодшим братом — досі достеменно 
невідомо. Причетність Річарда III до їхнього зникнення не до-
ведена.

Битва при Босворті була останньою 
великою битвою у війні Червоної і Білої 
троянд, двох гілок королівського дому 
Плантагенетів. Річард — останній спад-
коємець династії Плантагенетів із дому 
Йорків, емблемою якого була біла тро-
янда. Генріх Тюдор — з дому Ланкасте-
рів, емблема якого — червона троянда. 

Річард III став останнім англій-
ським королем, полеглим у бою. З його 
смертю взагалі обірвалась чоловіча 
лінія династії Плантагенетів, що пра-
вила Англією кілька століть. Трон пе-
рейшов Генріху VII, нащадку Плантаге-
нетів уже по жіночій лінії і засновнику 
нової династії Тюдорів.

330-річчя Баха у Львові відзначили 
музичним марафоном

Львів долучився до «Бах-марафону», яким в Україні і світі 
відзначають 330-ту річницю від дня народження Йоганна Се-
бастьяна Баха (1685 – 1750). Хорали і фуги великого компози-
тора заполонили Львівську філармонію, органний зал, Палац 
мистецтв, готелі, торговельні центри, кафе, ресторани і  навіть 
трамваї.

У львівському «Бах-марафоні» взяли участь близько 600 му-
зикантів з України, Бельгії, Польщі, Німеччини, Латвії.

У Парижі різко обмежили автомобільний 
рух через забруднення повітря

Парижан заохочують користуватися громадським тран-
спортом: в один із вихідних проїзд зробили безкоштовним. 

У столиці Франції сильна забрудненість повітря високодис-
персним пилом через інтенсивний рух автотранспорту. Від 23 
березня пересуватися на авто в місті змогли тільки власники 
транспортних засобів із парними реєстраційними номерами, 
наступного дня — тільки з непарними і так далі. Як довго діяти-
муть обмеження, не уточнюється.

Закон Франції зобов’язав 
покривати дахи нових будівель 

зеленими насадженнями 
Відтепер дахи нових будівель, зведених у комерційних (про-

мислових) зонах Франції, мають бути частково покриті рослина-
ми або сонячними панелями. 

Проте новий закон не до кінця відповідає радикальним 
вимогам екологічних активістів Франції, які пропонували, 
щоб «зелені» дахи повністю накривали будівлю. Урядовці пе-
реконали активістів поки що обмежитися комерційними бу-
дівлями. Крім того, власники будівель матимуть змогу оби-
рати між зеленими насадженнями і встановленням соняч-
них панелей.

«Зелені» дахи мають ізоляційний ефект, допомагають знизи-
ти кількість енергії, необхідної для нагріву будівлі взимку, охо-
лоджують її влітку. Вони також зберігають дощову воду, допо-
магаючи зменшити проблему стічних вод. Крім того, «зелений» 
дах — чудове місце для гніздування птахів у міських «джунглях». 

 

У Парижі — традиційний забіг 
на Ейфелеву вежу 

Учасникам забігу потрібно було 
подолати понад півтори тисячі схо-
динок. Участь у змаганні взяли 60 
осіб з різних країн. Разом із профе-
сійними спортсменами бігли і ама-
тори, і люди з обмеженими можли-
востями.

Забіг проходив в умовах сильного 
вітру і туману. Перемогу виборов поляк 
Петр Лободзінський, на вершину Ей-
фелевої вежі він піднявся за 7 хвилин 
50 секунд.

Китай вкладе $15 мільярдів 
у доступне житло в Україні

Китайська компанія CITIC Construction Co.Ltd надасть 
Україні позику в розмірі 15 мільярдів доларів на будівни-
цтво доступного житла.

Кредит дається під мінімальні відсотки, терміном на 
п’ятнадцять років із правом пролонгації.

Компанія CITIC розглядатиметься як генеральний 
підрядник — замовник із реалізації проектів, Мін-
регіон займатиметься підготовкою та реалізацією 
проектів.

Меморандум передбачає розвиток державної жит-
лової політики, будівництва доступного житла, форму-
вання фонду соціального житла, розгортання молодіж-
ного житлового будівництва, кредитування індивідуаль-
них сільських забудовників, реалізацію інфраструктурних 
проектів.

На сьогодні у квартирній черзі офіційно перебувають по-
над 800 тисяч українських родин. Для вирішення цієї про-
блеми нинішніми ринковими інструментами державі потріб-
но понад 100 років, констатували в Мінрегіоні.

Довідково. Серед найбільших проектів, які компанія 
CITIC Construction виконала останнім часом, — такі будів-
ництва: головного стадіону Олімпіади-2008 у Пекіні, со-
ціального житла в Анголі на загальну суму 10 млрд дол., 
швидкісної автостради в Алжирі на суму 6,3 млрд дол., ме-
тро в Тегерані (Іран), потужного комплексу з виробництва 
цементу в Білорусі.

Селекціонери 
вивели особливо 

корисний сорт сливи
У ході програми з розве-

дення стійких до хвороб слив 
австралійські фахівці з Квін-
сленду випадково створи-
ли новий сорт — Australian 
Queen Garnet. Ця слива міс-
тить найбільш високий рі-
вень антиоксидантів, що міс-
тяться у фруктах. За слова-
ми експертів, плід має в 5 – 
10 разів більше антоціанів, 
ніж звичайні сливи. Антоціа-
ни надають густого кольору 

багатьом ягодам, фруктам і 
овочам, таким, наприклад, 
як чорниця і червоний пе-
рець. Антоціани мають висо-
кий рівень антиоксидантів, 
які зменшують запалення в 
організмі і захищають клі-
тини організму людини від 
ушкоджень.

Скандал через 
списування на 

шкільних іспитах 
в Індії 

Близько 300 осіб арешту-
вали в індійському штаті Би-
хар за те, що допомагали шко-
лярам списувати на іспиті. 

Арешти пройшли після 
того, як були оприлюднені ві-
деозаписи й  фото з батька-
ми і друзями учнів, що видер-
лися на стіни навчального 
центру, аби передати їм від-
повіді. Також у злочині ви-
явилися замішані поліцей-
ські, котрі чергували біля на-
вчального центру. Деякі з них 
отримали хабарі, щоб «не по-
мічати» людей, які передава-
ли школярам записки з від-
повідями.

Щонайменше 750 учнів 
були виключені з навчальних 
центрів за списування. У чо-
тирьох закладах через скан-
дал скасували іспити.
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Михайло Горбачов
У центрі перемін виявився ініці-

атор перебудови Михайло Горбачов, 
останній лідер правлячої Комуніс-
тичної партії, перший і останній пре-
зидент СРСР.

Михайло Сергійович Горбачов — 
українець по матері. У його матері, 
Марії Пантеліївни Гопкало, батько 
був із Чернігівщини, мати — з Хар-
ківщини. Батько Горбачова, Сергій 
Андрійович Горбачов, — росіянин. 
Це була звичайна селянська сім’я в 
селі Привольному Ставропольсько-
го краю, де 1931 року народився 
майбутній президент СРСР. 

Біографія Михайла — класичний 
зразок політичної кар’єри простого 
трудівника. Закінчив найпрестижні-
ший вуз Союзу — Московський дер-
жавний університет ім. Ломоносова, 
юридичний факультет. 

Недовгий час працював у про-
куратурі на Ставропіллі. Характер-
но, що молодий Горбачов не мав ве-
ликих ілюзій стосовно комуністич-
ної системи. Він, очевидно, прагнув 
якось олюднити цю систему. Досить 
швидко був висунутий на комсо-
мольську і партійну роботу, де про-
йшов сходинки до першого секретаря 
Ставропольського крайкому КПРС. 
Михайло Сергійович став керівником 
величезного краю у 39 років! 

З листопада 1978 року Горбачов 
у Москві, секретар ЦК КПРС. А вже 
у жовтні 1980 року обраний членом 
Політбюро ЦК, тобто в 49 років вхо-
дить до вищого ареопагу керівни-
цтва СРСР. 

 

Застій 
Після смерті Сталіна в березні 

1953 року, кількох років «двірцевих 
переворотів» за участю найближчих 
соратників диктатора на московсько-
му партійно-радянському троні утвер-
дився Микита Хрущов. Майже десяти-
ліття його правління — це, з одного 
боку, розвінчання злочинів тоталітар-
ного, сталінського режиму, з іншого 
боку — низка волюнтаристських со-
ціально-економічних експериментів. 
Урешті компартійна верхівка вчини-
ла черговий тихий переворот, відпра-
вивши в жовтні 1964 року Хрущова у 
відставку. Главою Компартії і Союзу 
був обраний Леонід Брежнєв. 

18 років правління Брежнєва 
не випадково було названо «засто-
єм»: дійсно, після десятиліть потря-
сінь формально все начебто устатку-
валося. Потроху почали забуватися 
репресії режиму. Проте відбувалася 
повна консервація зашкарублої ко-
муністичної системи. 

На міжнародній арені тривала 
підтримка прорадянських режимів. 
Апофеозом стала жахлива війна в 
Афганістані (1979 – 1989 рр.). 

В економіці все почало тримати-
ся на викачуванні гігантських при-
родних ресурсів країни, особливо 
нафти, газу. 

Звичайно, ми в суспільстві про-
сто багато чого не знали. Десь у тюр-
мах і таборах сиділи ті, кого з часом 
цілком заслужено назвуть совістю і 
героями української нації. 

Серед студентів, інтелігенції хо-
див у рукописах «самвидав» з го-
строю критикою режиму. Тисячі лю-
дей вечорами й ночами припадали до 
радіоприймачів, ловлячи через за-
глушування Радіо «Свобода», «Голос 
Америки», Бі-Бі-Сі, «Вільну Європу». 

Втім, у чисто житейському пла-
ні все начебто якось вже устаткува-
лося. Прості люди, які десятиліттями 
не бачили нормального життя, мо-
гли порівнювати лише свій час з тим, 
що було до цього. Звісно, порівняння 
було на користь сьогодення. 

Усе, здавалося б, пливло по на-
їждженій колії. Кожні 5 років — чер-
говий «доленосний» з’їзд КПРС. І 
раптом — 10 листопада 1982 року. 
Брежнєв помирає. Це був шок, пе-
редчуття чогось незвичного і тому — 
тривожного.

 

Початок 
Наступник Брежнєва Юрій Ан-

дропов, котрий прийшов у крісло 
Генсека партії з посади голови Ко-
мітету державної безпеки СРСР, теж 
був серйозно хворий і помер у люто-
му 1984 року. Але треба було пере-
бути і правління Костянтина Чернен-
ка. «Розквіт застою» ще не завер-
шився, старі кремлівські правителі 
все відтягували агонію Союзу.

Черненко помер 10 квітня 1985 
року. А вже другого дня екстрений 
Пленум ЦК КПРС обрав Генераль-
ним секретарем ЦК КПРС Михайла 
Горбачова. Черга охочих (чи, може, 
спроможних) на Олімп вичерпалася. 

Перебудова почалася фактично 
одразу ж. Засоби інформації підхо-
пили озвучений Горбачовим термін 
«перебудова», і він швидко став сим-
волом грандіозних перемін у СРСР. 
Серед численних їх причин назива-
ють хронічне відставання СРСР від 
Заходу в економіці, чого не могли 
компенсувати сировинні ресурси. 
Науково-технічний прогрес, попри 
немалі досягнення  СРСР (значною 
мірою пов’язані з військово-про-
мисловим комплексом), усе ж зали-
шав країну на узбіччі світового роз-
витку. 

Варто назвати й таку обставину 
як усепланетне поширення інформа-
ції. Супутниковий зв’язок, надпотуж-
ні радіо- і телевізійні передавачі вже 
не дозволяли тримати СРСР в інфор-
маційній блокаді. 

 

Переміни 
Гідні подиву масштаби перемін 

у СРСР. В економіці, незважаючи на 
розмови про вірність комуністичним 
теоріям, поволі впроваджувалися 
елементи ринкової економіки. 

Переміни рідко проходять без-
болісно. Економічні експерименти, 
розвал господарських зв’язків у Со-
юзі наприкінці правління Горбачо-
ва призвели до різкого падіння рів-
ня економіки. З магазинів зника-
ли найпростіші промислові товари і 
продукти. Почали рости ціни. 

Найбільш радикальні зміни від-
бувалися в політичному житті. Було 
скасовано керівну роль КПРС у жит-
ті СРСР, тобто вилучено з Конституції 
статтю 6. У самій Компартії почалися 
явні порухи до демократизації. Упер-
ше в історії СРСР було запровадже-
но не декларовану (формально існу-
ючу й до цього), а реальну альтерна-
тивність на виборах. 

Гласність 
Ці та інші переміни були б не-

можливими без зміни самої атмос-
фери життя в країні: після десятиліть 
терору, після двох десятиліть гниття 
— застою в задушливу атмосферу 
суспільства увірвався справді сві-
жий вітер. Не випадково після осно-
вного означення епохи — ПЕРЕБУ-
ДОВА — на друге місце вийшло по-
няття «ГЛАСНІСТЬ». Суспільство ніби 
віддавало борг самому собі за деся-
тиліття німоти. Те, що десятиліттями 
ходило в «самвидаві», за що переслі-
дували, вийшло у вільний духовний 
простір. Пригальмоване розвінчан-
ня тоталітарного режиму віднови-
лося на зовсім іншому рівні. Йшлося 
вже не про якісь «спотворення» лінії 
партії, а про саму злочинну суть сис-
теми. 

Продовжився процес реабілі-
тації жертв політичних репресій, 
почали виходити на волю тодішні 
політв’язні. 

Громадяни раптом відкрили для 
себе цілий материк забороненого 
документального і художнього пись-
ма. Виявилося, що Михайло Булга-
ков написав не лише десятиліттями 
не друкований шедевр — «Майстер 
і Маргарита», а й цілком антирадян-
ські сатиричні повісті й романи, те ж 
«Собаче серце». Читачам повернули 
заборонені в СРСР твори репресо-
ваних письменників, таких як Андрій 
Платонов, Варлаам Шаламов, Артем 
Веселий. Вийшло багато книг відо-
мих письменників, але тих творів, 
які були під забороною. Наприклад, 
роман Бориса Пастернака «Доктор 
Живаго», за який письменник був 
удостоєний Нобелівської премії з лі-
тератури. У романі подана перекон-
лива картина того, якою трагедією 
стала для народу так звана Жовтне-
ва революція.

Щось оприлюднювалося і в укра-
їнській літературі, хоча заборонено-
го, написаного «в шухляди» тут ви-
явилося порівняно небагато. Але вже 
ставали відомими імена і твори таких 
письменників, як Іван Багряний та 
інші непримиренні противники кому-
ністичного режиму. Поверталися до 
читача твори політв’язнів Микола Ру-
денка, Олеся Бердника. Публікувало-
ся те, що досі ходило в «самвидаві», — 
заборонені вірші Ліни Костенко, Ва-
силя Симоненка, Володимира Сосю-
ри, Василя Стуса, який помер 1985 
року в комуністичному ув’язненні. 

Справжньою бомбою став вихід 
геніального кінофільму грузинсько-
го режисера Тенгіза Абуладзе «По-
каяння», нищівного розвінчання то-
талітарного комуністичного режи-
му, поданого в блискучій мистецькій 
формі. 

Відбувався прорив у тому, що 
ми називаємо історичною пам’яттю. 
Журнали друкували мемуари, істо-
ричні дослідження, гостру публіцис-
тику. В Україні починається видання 
творів Грушевського, Олени Апано-
вич. Наприкінці 1980-их починаєть-
ся стрімкий розвиток незалежної 
преси, в тому числі української. 

Горбачов висунув цілий ряд між-
народних ініціатив, які сприяли при-
пиненню холодної війни. Далі було 
завершення 1989 року ганебної 
10-літньої війни в Афганістані, падін-
ня Берлінської стіни та об’єднання 
Німеччини. Настав кінець так звано-
го соціалістичного табору в Європі, в 
більшості країн ліквідація тоталітар-
них режимів, які були маріонетками 
СРСР, пройшла мирно. 

Розпад 
Правління Горбачова водно-

час було позначене катаклізмами. У 
СРСР, в Україні сталася найбільша в 
історії людства техногенна катастро-
фа — Чорнобильська аварія, наслі-
док антигуманної суспільної системи. 

Глобальні потрясіння настали й 
під час розпаду радянської імперії. 
Адже це був феномен — існування 
найбільшої на планеті імперії, стяг-
нутої докупи століттями агресії Мос-
ковії. Бо що могло об’єднувати в од-
них кордонах такі далекі за історією, 
ментальністю, релігією один від одно-
го народи? Прибалтика, Середня Азія, 
Кавказ, Сибір! Розпад був бурхливим і 
далеко не завжди безкровним. Що то 
було? Прагнення до нормального жит-
тя, до незалежності чи бажання міс-
цевої еліти зберегти свої вотчини? 

Гарячою точкою став Кавказ. 
Нагірний Карабах (автономна об-
ласть, населена переважно вірме-
нами) входив до складу Азербайджа-
ну. Влітку 1987 року лідери вірмен-
ської общини виступили з вимогою 
передати область до складу Вірме-
нії. Конфлікт вилився у вірменсько-
азербайджанське кровопролиття. 

1989 року криваві події відбули-
ся в столиці Грузії Тбілісі, де дійшло до 
вбивства солдатами мирних жителів. 

У ніч на 20 січня 1990 року на 
придушення демонстрацій, організо-
ваних Народним рухом Азербайджа-
ну, в Баку ввели  внутрішні війська. 
Ними було вбито при придушенні ак-
цій 130 мирних жителів міста.

Москва спробувала силою при-
душити рух республік Прибалтики 
до незалежності. Литва, Латвія, Ес-
тонія виявилися найрадикальніши-
ми в цьому плані. Парламенти рес-
публік проголосили не просто вихід 
зі складу СРСР, а відновлення сво-
єї незалежності, проголошеної ще 
після Першої світової війни. Країни 
Балтії офіційно заявили, що ніколи 
й не входили до складу СРСР, а були 
ним окуповані. 

Радянський Союз розвалювався 
на очах. Найбільша після Росії за на-
селенням республіка — Україна — 
проголосила 16 липня 1990 року рі-
шенням Верховної Ради Декларацію 
про державний суверенітет. Фактич-
но це було проголошення незалеж-
ності у складі Союзу, який формаль-
но ще існував. 

Путч 
Фініш перебудови і СРСР настав 

улітку 1991 року. Москва вже під-
готувала новий варіант так званого 
Союзного договору, де йшлося про 
трансформацію держави в якусь фе-
дерацію чи й конфедерацію респу-
блік, тобто союз майже суверенних 
держав. Але все це було вже пізно. 

19 серпня 1991 року Горбачов 
перебував у відпустці на урядовій 
дачі у Форосі в Криму. А в Москві 
почався путч ГКЧП (даємо росій-
ську, більш звичну абревіатуру, що 
означає «Государственный комитет 
чрезвычайного положения»). У скла-
ді комітету — керівники силових ві-
домств, партфункціонери. Комітет 
оголосив, що бере владу в свої руки 
для наведення порядку, запобіган-
ня розвалу країни. Президента СРСР 
Горбачова  оголосили відстороне-
ним від влади — за станом здоров’я. 

Опір путчистам очолив глава Ро-
сійської Федерації Борис Єльцин. 
Через три дні путч ліквідували, ко-
мітетчиків арештували. Далі вже 
був фініш СРСР. Оголосили розпуск 
Комуністичної партії як організато-
ра путчу. 24 серпня Верховна Рада 
Україна проголосила незалежність 
нашої держави. 

7 грудня 1991 року в Біловезькій 
пущі, в Білорусі, лідери Росії, Украї-
ни і Білорусі — Борис Єльцин, Леонід 
Кравчук, Станіслав Шушкевич — під-
писали Біловезьку угоду про лікві-
дацію СРСР і утворення СНД — Спів-
дружності Незалежних Держав. Роз-
пад Союзу проголосили ті ж республі-
ки, які 1922 року його утворили. Серед 
засновників СРСР тоді була також За-
кавказька федерація, але три її скла-
дові — Грузія, Вірменія і Азербайджан 
— на 1991 рік також уже проголосили 
незалежність і вихід із СРСР. Так що з 
юридичної точки зору республіки-за-
сновники мали повне право ліквіду-
вати СРСР. Що й було невдовзі ратифі-
ковано парламентами всіх трьох дер-
жав. Перебудова завершилася лікві-
дацією кількавікової імперії.

Ностальгія за часами Союзу нині 
в Україні побудована на негараз-
дах переходу від тоталітарного сус-
пільства до демократичного, від ім-
перії до незалежності. Надто вже 
розтяглися в нас ці «часи перемін», 
які здійснилися в країнах колишньо-
го соцтабору, навіть у деяких респу-
бліках Союзу, тій же Прибалтиці, за 
кілька років. Тож уся ця ностальгія 
триватиме, поки ми реально не пе-
рейдемо до справжньої державнос-
ті й демократичного суспільства. 

…Час поволі розставляє все по 
місцях. Однозначно одне: те, що по-
чиналося рівно 30 років тому, вес-
ною 1985 року, — це дійсно був час 
бурхливих перемін. І нехай у такі 
часи, як казали древні, жити важко, 
зате — цікаво. 

Петро АНТОНЕНКО

Перебудова: часи 
величезних перемін 

Виповнюється 30 років від початку тих грандіозних перемін у  Союзі Радянських Соціалістич-
них Республік, які було названо терміном «ПЕРЕБУДОВА». Навіть зараз, з відстані часу, непро-
сто сказати, що це було — відчайдушна спроба правлячої верхівки СРСР якось модернізувати 
комуно-радянську державу чи закономірний процес початку розпаду цієї московської імперії.

Фільм Тенгіза Абуладзе 
«Покаяння»

Завершення агресії СРСР  проти Афганістану. 
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На продовження теми «перебу-
дови» хочеться представити читачам 
цікавий зразок емігрантської про-
зи. Щоб краще зрозуміти, з яким ре-
жимом ми почали прощання 30 років 
тому. І справжня художня література 
дає про це уявлення не гірше, а інколи 
об’ємніше, ніж документалістика. 

Рішуче не сприйнявши Жовтнево-
го перевороту, більшовицького тоталі-
тарного режиму, Росію залишили най-
видатніші представники інтелігенції. 

В еміграції опинилися філософи 
Микола Бердяєв, Сергій Булгаков, 
Микола Лоський, видатні представни-
ки творчої інтелігенції Федір Шаляпін, 
Ілля Рєпін, зірки балету Анна Павло-
ва, Вацлав Ніжинський, композитори 
Сергій Рахманінов, Ігор Стравінський.

За кордоном опинився і цвіт літе-
ратури. Це перший російський пись-
менник, удостоєний Нобелівської пре-
мії, Іван Бунін, також Олександр Ку-
прін, Олексій Толстой, Володимир На-
боков, Дмитро Мережковський, Іван 
Шмельов, Аркадій Аверченко, Костян-
тин Бальмонт, Зінаїда Гіппіус, Марина 
Цвєтаєва, Марк Алданов, Георгій Ада-
мович, Георгій Іванов, Владислав Хо-
дасевич, Борис Зайцев, Олексій Ремі-
зов, Ігор Сіверянин. Ці письменники 
в переважній більшості категорично 
стояли на антибільшовицьких позиці-
ях, тож, зачислені в емігранти, «біло-
емігранти» (вживався і такий термін), 

антирадянські елементи, десятиліття-
ми були заборонені до друку в Радян-
ському Союзі. І саме «перебудова» від-
крила масовому читачеві цю заборо-
нену досі літературу, яка ходила хіба 
що в самвидаві. 

Подібне — і в українській літера-
турі. Після поразки національних ви-
звольних змагань 1917 – 1920 років і 
встановлення в СРСР комуністичного 
режиму відомі українські письменни-
ки теж опинилися в еміграції. Спершу 
в Чехії, Польщі, Німеччині, де прихис-
тили загалом цю хвилю української 
еміграції, і не лише творчу, а й полі-
тичну, військову, наукову. Потім чима-
ло письменників переїхали до Англії, 
США, Канади, де продовжували по-
вноцінно працювати, не скуті догма-
ми «соціалістичного реалізму», навпа-
ки — розвиваючи модернову євро-
пейську хвилю, що була притаманна 
українській літературі першої полови-
ни ХХ століття. 

За кордоном, зокрема, опинилися 
Іван Багряний, Юрій Липа, Юрій Клен, 
Олег Ольжич, Олена Теліга, Євген Ма-
ланюк, Наталя Лівицька-Холодна, 
Юрій Косач, Олег Зуєвський, Михайло 
Орест, Григорій Костюк, Василь Бар-
ка, Тодось Осьмачка, Улас Самчук, До-
кія Гуменна, Ольга Мак, Юрій Тарнав-
ський, Емма Андієвська, Богдан Руб-
чак, Богдан Бойчук, Юрій Шевельов 
та чимало інших. 

Он принял руки со стола и 
выпрямился. В зале стало со-
всем тихо. 

— Партия ставит перед 
органами НКВД государ-
ственную задачу первосте-
пенной важности: уничтожить 
всех врагов народа. Всех: 
сегодняшних и завтрашних. 
Если кто думает, будто он по-
нимает, кто такие эти враги 
народа, и будто он понима-
ет цель поставленной зада-
чи, пусть думает это: греха в 
том нет, но и надобности, ска-
жу прямо, тоже нет. А если кто 
ничего не понимает, то это и 
лучше: пускай не понимает. 
Но пусть он на своём непо-
нимании и остановится, пусть 
не доискивается: ему же бу-
дет легче. Разъяснять никто 
ничего не станет, потому что 
не такая это задача, чтобы 
её вслух разъяснять можно 
было. То, что было месяц или 
два тому назад, — это всё 
одни только цветочки, ягод-
ки же начнутся с завтрашнего 
дня. И будут эти ягодки такие, 
что, может быть, всем страш-
но станет, но… — подчеркнул 
он паузой, — но, повторяю, 
задача эта — государствен-
ная, и задача эта — первосте-
пенной важности. И во имя 
её надо уничтожить не только 
всех врагов народа, а и всех, 
кто с врагами одним возду-
хом дышал. Понятно? 

Он замолчал, минутку по-
думал, а потом вышел из-
за стола и стал ближе, впе-
реди стола, у самого края 
невысокой эстрады. Он ви-
дел, что сотни глаз смотрят на 
него и не могут оторваться, 
зачарованные тем, что подня-
лось перед ними. Никто даже 
не курил. Совсем не высокий, 
Любкин, когда он подошёл к 
краю эстрады, стал казаться 
большим и даже громадным: 
он подавлял. А он, совсем не 
думая об этом, неизвестным 

чувством чувствовал, что он 
сейчас всех держит в руках. И 
каждый из этих всех, в свою 
очередь, чувствовал на себе 
эти руки, чувствовал силу, пе-
ред которой он сам — ничто. 
Не Любкин был этой силой, 
сила стояла за ним, невиди-
мая, неопределённая и даже 
без имени. Но она ощущалась 
каждым, как ощущается без-
мерная тяжесть той скалы, 
которая нависла над тобою и 
которая (ты знаешь это!) гото-
ва каждую минуту рухнуть на 
тебя. 

Подавляло то, что у силы 
нет ни имени, ни лица. Не было 
в ней и страсти. Смутно чуди-
лось, будто в ней есть идея, но 
идея невысказываемая и не-
постижимая. 

Лампочки в люстре горе-
ли ярко, но казалось, что в 
зале всё больше и больше се-
реет, что залу затягивает мут-
ная мгла. 

— Работать станем по-
новому! — продолжал Люб-
кин. — И себя щадить в ра-
боте уж никак не придётся. 
Видали, как лошадь сдви-
гает с места тяжёлые сани, 
которые примёрзли к снегу? 
Все мускулы, все жилы, все 
кости напрягает, душу в хомут 
вкладывает, копытами, как 
когтями, за кочки цепляется: 
что есть духу рвёт, вон из духа 
рвёт! Вот так и мы должны бу-
дем работать. Вы скажете, 
что лошадь может так напря-
гаться только пять или десять 
секунд, а потом выбьется из 
сил. Так то — лошадь! А мы — 
чекисты. И работать вот так, 
с полным напряжением сил, 
нам надо будет не пять или де-
сять секунд, а всё время, ме-
сяц за месяцем.

Об усталости вы мне луч-
ше не говорите, а о нервах 
лучше сами забудьте. Еже-
дневно арестовывать мини-
мум по пять человек на отде-
ление! — начал отсчитывать 
и отчеканивать Любкин. — 
Начальнику мест заключе-
ния в недельный срок приго-
товиться к приёму и предста-
вить мне план размещения 
арестованных. О площади 

пола и 6 кубатуре не вспоми-
нать, а пихать в камеры, пока 
стены выдерживают. Машины 
для перевозки арестованных 
брать на производствах, 
шофёров брать там же, под 
личную ответственность на-
чальников кадров и секрета-
рей партячеек. Выслать всех 
людей на объекты и потуже 
завинтить им гайки под хвос-
том. Приготовить в особом 
порядке анкеты на всех лиц 
иностранного происхожде-
ния и на всех, кто с ними хоть 
в чём-нибудь связан. Главный 
удар — предупреждаю! — 
будет по антипартийным 
элементам в самой партии 
и по буржуазным национа-
листам. Наша первая зада-
ча: прочистить всю область, 
со всеми её учреждениями, 
советскими и партийными. 
Вот! Следствий не затяги-
вать, говорильню не заво-
дить, обвинения оформ-
лять по-стахановски, ина-
че у нас скопится столько 
арестованных, что образу-
ется пробка, которая нас са-
мих в бутылку заткнёт. Как вы 
будете добиваться призна-
ний и оговоров — это ваше 
дело, я в ваши способы нос 
совать не буду, но и учить вас 
не буду. Моё  дело малень-
кое: не мешать вам, а с вас 
самих семь шкур драть. Про-
клятий, слёз и крови не бой-
тесь, а вот невыполнения за-
дания до ужаса бойтесь. Но, 
— грозно поднял он голову, 
— но помните раз навсегда, 
твёрдо помните и ни на мину-
ту не забывайте: относитель-
но методов следствия, какие 
бы они у вас ни были, я ниче-
го вам не разрешаю и ничего 
вам не приказываю. Понят-
но? Если потом придётся за 
эти методы отвечать, то отве-
чать будете вы, а не я. При не-
умелом следствии неумени-
ем отговариваться не сметь. 
Специальные курсы прохо-
дили? Инструктаж имели, 
опытом обменивались? То-то 
же! И вы так и знайте: я вся-
кое неумение буду рассма-
тривать как умышленное не-
желание выполнять партий-

ное задание, как злостный 
саботаж и как нарочитое по-
творство врагам народа, то 
есть как вредительство на 
боевом фронте НКВД. Пере-
солить не бойтесь, а вот если 
кто-нибудь недосолит, так тот 
пусть сам за револьвер хва-
тается и сам скорее стреляет-
ся. Не иначе. 

В притихшем зале ник-
то не двигался. Сила, стоя-
щая за Любкиным, ощуща-
лась всё сильнее, всё осяза-
емее. Но чем сильнее и чем 
осязаемее ощущалась она, 
тем непонятнее она стано-
вилась. Все сидевшие в зале 
были коммунистами, члена-
ми коммунистической пар-
тии, и у каждого в кармане 
был красный партийный би-
лет. Но все слушали Любкина, 
смотрели на Любкина и все 
начинали понимать: комму-
низма в этом зале нет, комму-
низм здесь не нужен, комму-
низм — только слово вчераш-
него дня, которым сегодня 

ещё клянутся, чтобы завтра 
им проклинать. За плечами 
Любкина колыхалось бес-
форменное, но несомненное, 
громадное и беспощадное. 
Оно невидимо накатывалось 
на всех, и каждый знал: оно 
подавит. И каждый почти фи-
зически ощущал: смысл все-
го, что есть и что будет, только 
в накатывающейся силе. Это 
она определит жизнь каждо-
го и всех вместе. Как имя этой 
силы? 

Любкин говорил совсем 
недолго. Наметил распорядок 
дня («На сон — от шести утра 
до двенадцати дня!»), прика-
зал выработать смены в се-
кретариате и в комендатуре, 
сказал несколько слов о ко-
каинистах («Нюхать эту па-
кость я им не запрещаю, но 
когда они ослабеют, я первый 
их с ног повалю к чертям со-
бачьим!») и почти сразу обо-
рвал. С полминуты проверил 
себя: всё ли сказал? Немного 
ослабил своё тело и добавил 

тихо, почти дружественно: 
— Расходись, ребята. 

Больше говорить не о чем. 
Нужные инструкции получите 
у начальников отделов, тех-
нику работы обсудите с ними 
же, а здесь болтологией за-
ниматься нечего. Конец. То-
варищу Сталину, — повысил 
он голос, — наше чекистское 
ура! 

Все сразу встали с мест и 
подхватили его «ура».

Тянули крик долго, ста-
раясь не смолкать и не за-
тихать, и кричали как можно 
громче. Но Любкин слышал: в 
крике не было ни порыва, ни 
захвата, а было что-то другое, 
не совсем понятное. Он слу-
шал то затихающий, то опять 
вздымающийся крик и всё 
крепче сжимал, почти в ни-
точку сжимал свой рот, бура-
вя глазами ряды людей. 

А те всё кричали. И как-
то странно, до жути стран-
но, — никак не могли оста-
новиться. Сначала они кри-
чали, просто подчинившись 
призыву кричать, но потом в 
каждом из них возникло что-
то, порождённое чуть ли не их 
криком: им начало казаться, 
будто в этом их крике «ура» 
есть спасение от чего-то, как 
будто этот крик есть убежи-
ще от всего того, что сказал 
и, главное, от того, чего не 
сказал Любкин. И в этом убе-
жище можно хоть на время 
спрятаться. Как будто та злая 
сила, которая накатывалась 
на них, остановится и будет 
обминать их, пока они долго 
и громко кричат «ура». А когда 
они остановятся, то злая сила 
посмотрит им в глаза и будет 
— ужас. И они всё кричали, 
сами не понимая, почему они 
кричат и почему они никак не 
могут остановиться. 

Любкин стоял у края 
невысокой эстрады и при-
стально всматривался в пе-
редние и в задние ряды че-
кистов, кричащих «ура». Сам 
он не кричал, а только бе-
гал буравящим взглядом по 
лицам людей и не то что-то 
проверял, не то старался во 
что-то вникнуть, не то просто 
выжидал. Потом слегка, чуть 
заметно, дёрнул левым пле-
чом и отступил на шаг назад. 
Постоял и послушал ещё се-
кунд десять. А потом не 
резко, но решительно 
повернулся. 

Заборонена емігрантська література, відкрита для читача

Николай  НАРОКОВ

Мнимые величины

Невідомий 
Микола НАРОКОВ
А тепер перейдімо до порів-

няно мало відомого письменника 
російської еміграції Миколи Во-
лодимировича Нарокова (1887 – 
1969). Це літературний псевдо-
нім, справжнє прізвище його — 
Марченко. Він закінчив Київський 
політехнічний інститут. Кілька ро-
ків працював у Казані. Під час 
громадянської війни пішов слу-
жити в Білу армію. Потім до 1932 
року викладав математику в шко-
лі. Але як колишній учасник Білого 
руху був арештований. Засудже-
ний до порівняно невеликого тер-
міну ув’язнення. 1935 року повер-
нувся до Києва. У 1944 році, вже 
за радянського ладу, зумів емі-
грувати до Німеччини. 1950 року 
переїхав до США, де й мешкав до 
кінця життя. 

Найвідомішим твором пись-
менника є роман «Уявні величи-
ни», виданий у США 1952 року. 
Після публікації книга стала бест-
селером, її переклали на багато 
мов. Успіх пояснюється тим, що 
автор майстерно зобразив радян-
ську дійсність сталінського періо-
ду, жахливу атмосферу тотального 
терору, страху, помутніння розуму, 
що панували в СРСР згори донизу. 

Головний персонаж роману 
— чекіст Єфрем Любкін, началь-
ник обласного управління НКВС, 
Народного комісаріату внутрішніх 
справ, в який трансформувалася 
колишня ЧК, потім — ОДПУ, голо-
вний каральний орган комуніс-
тичного режиму.

Гвинтик цієї системи, без-
жальний, як і всі її служителі, Люб-
кін, будучи за походженням про-
стим селянським хлопцем, давно 
вже почав сумніватися в істин-
ності комуністичних догм, в які 
так фанатично вірив і яким затя-
то служив. 

Останнім поштовхом у цьо-
му прозрінні стала випадкова зу-
стріч зі звичайною жінкою, дру-
гою головною героїнею роману 
— Євлалією Григорівною. Вона 
— дружина репресованого, засу-
дженого службовця. 

Єфрем Любкін з подивом ба-
чить, що в цій пригніченій життям 
жінці, як і її сусідці по квартирі, 
представниці старої інтелігенції, 
дивовижно існує дуже міцний мо-
ральний стрижень, попри всі зу-
силля тоталітарної дійсності. Жін-
ка зберегла гуманність, віру в лю-
дей. І Любкін ще більше починає 
розуміти, яким фетишам, омані 
він служить.

Роман «Мнимые величины» в 
СРСР уперше був надрукований  
1990 року в журналі «Дружба на-
родов», № 2. Того ж року ви йшов 
окремою книгою. Наступного року 
в СРСР надруковано написаний 
за чверть століття до цього пси-
хологічний детектив письменника 
«Могу». Нароков також є автором 
роману «Никуда», оповідань, низки 
літературно-критичних статей. 

Роман «Уявні величини» від-
значається точним психологічним 
малюнком, виразністю оповіді.

Перший пропонований уривок 
— сцена знайомства новопри-
значеного начальника обласного 
НКВС Любкіна з підлеглими чекіс-
тами управління. Цю сцену можна 
б назвати «Фанатизм». 

Другий епізод — розмова 
Любкіна зі своїм першим заступ-
ником, давнім товаришем Павлом 
Супруновим, безжальним служ-
бістом, абсолютним циніком, який 
також давно зрозумів суть кому-
ністичного режиму, але, не за-
думуючись над цим, продовжує 
йому служити. Цей епізод можна 
назвати «Цинізм».

Отже, Микола Нароков. Забо-
ронена в СРСР література, відкри-
та саме «перебудовою». 

Петро АНТОНЕНКО 
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Мнимые величины
— Пойдём! — 

кивнул он Супруно-
ву и, не дожидаясь кон-

ца крика, вышел. 
И чуть только закрылась 

за ним дверь, «ура» сразу 
сбилось, скомкалось и за-
тихло. Все зашевелились, 
стали поворачиваться друг к 
другу и даже сходили с мест, 
но словно бы ещё не реша-
лись выходить из залы. Оча-
рование всё еще не прохо-
дило, и поэтому казалось 
невозможным уйти отсю-
да. Но вот какие-то двое или 
трое открыли дверь и вышли. 
Тогда все потянулись к две-
ри. Выходили молча, не об-
мениваясь ни словом, а толь-
ко искоса вглядываясь друг в 
друга вороватым и быстрым 
взглядом. Всем вдруг захо-
телось как можно скорее 
облегчённо сказать «Ф-фу!» 
и уйти к чему-нибудь друго-
му, а не оставаться с тем, что 
было в этой зале. Чуть ли не 
в каждом было одно: завтра 
— будь что будет, а сейчас 
надо сбросить с себя что-то 
придавившее, уйти, заснуть, 
забыться или же напиться 
тупо и дико, чтобы пьяным 
бредом отогнать от себя дру-
гой беспощадный бред, бред 
незнаемой силы.

Глава VII 
— Поговорить бы хоте-

лось! — словно бы колеблясь 
или сомневаясь, сказал он, 
осматривая кабинет. — Туда, 
что ли, пойдём! — кивнул 
он головой на другую часть 
комнаты. — Бери-ка кресло! 

Оба взяли в руки по крес-
лу и отнесли их подальше 
от письменного стола. Люб-
кин знал, что в его кабинете 
где-то спрятан микрофон и 
что кто-то по чьему-то прика-
зу подслушивает всё, что го-
ворится здесь. О микрофоне 
он никого не спрашивал и ни 
с кем не говорил, кроме Су-
прунова, но всегда чувство-
вал раздражение и даже зло-
бу, когда вспоминал «этого 
шпиона», потому что микро-
фон унижал его. «Хвост-то и 
тебе, брат, прижимают!» — с 
отвращением думал он, по-
чти физически ощущая этот 
прижатый хвост. «А вот за 
тем, который за мной следит, 
— за тем следят ли? — как 
можно ядовитее спрашивал 
он себя и злорадно отвечал: 
— Само собой, что и за тем 
следит какой-нибудь другой. 
А за тем — третий. И за са-
мим Ежовым тоже следят…». 
Он взглядывал на большой 
портрет Сталина, который 
висел на стене, и ещё более 
злорадно подмигивал: «И 
за тобой, товарищ, следят. 
Следя-ат, не беспокойся!» И с 
совсем уж злой ухмылкой за-
ключал про себя: «Социализм 
ведь строим, без шпионов ни-
как нельзя!» 

Кроме Супрунова, у него 
не было близкого челове-
ка. Супрунов же был «совсем 
свой». Ещё в гражданскую 
войну они тесно сблизились 
и с тех пор не разлучались, а 
всегда работали вместе.

«Хоть ты переразбольше-
виком будь, а без друга не-
возможно!» — уверенно ду-
мал Любкин, с удовольстви-
ем чувствуя, что и он сам 
— друг для Супрунова. Но 
в последнее время (год, не 
больше) между ними обра-
зовалась какая-то щёлочка, 
из которой тянуло холодком. 
Впрочем, может быть, ника-
кой щёлочки и не было, но 
Любкину иногда казалось, 
что Супрунов его не одобря-
ет: молчит, но осуждает. 

Помня о микрофоне, Люб-
кин, когда хотел в управлении 
поговорить с Супруновым, 
поговорить откровенно, «по 
душам», сам уходил в его ка-
бинет или же забирался с 

ним в тот дальний угол сво-
его кабинета, в котором (он 
был уверен) микрофона быть 
не могло: «Не везде ж они эту 
дрянь натыкали!» — понима-
юще соображал он. Но в том, 
что надо забираться в даль-
ний угол, говорить вполголо-
са и прятаться, он чувствовал 
унижение. 

Кресла поставили рядом, 
очень близко друг к другу, и 
сели. Любкин наклонился к 
самому уху Супрунова. 

— Расскажи мне про 
Яценко! — тихо сказал он. — 
В чём там дело? 

Яценко был уполно-
моченный III отдела, который 
застрелился в те дни, ког-
да Любкин был в Москве. 
Это самоубийство произве-
ло большое и очень непри-
ятное впечатление в управ-
лении, но о нём не только не 
говорили, а, наоборот, дела-
ли вид, будто совсем не ин-
тересуются им. И делали этот 
незаинтересованный вид со-
всем не оттого, что обдумали 
и решили, что вот именно так 
и надо вести себя, а делали 
его инстинктивно, безо вся-
кого обдумывания и реше-
ния, само по себе, подчиня-
ясь своеобразному рефлексу. 

Супрунов ответил не 
сразу. 

— Дело тёмное! — безо 
всякого выражения сказал 
он. 

— Всё же? — настойчиво 
посмотрел на него Любкин. 

— Если коротко сказать 
тебе, так он, надо полагать, 
просто не выдержал, вот и 
всё. Как Кустолев тогда… По-
мнишь? Подробно установить 
трудно, потому что вёл себя 
Яценко очень скрытно, а если 
что кому и говорил, так… Раз-
ве ж тот скажет? — усмехнул-
ся Супрунов. 

— По работе за ним ниче-
го такого не было? 

— По работе чист. 
Любкин подвигал челюс-

тями, во что-то вдумываясь. 
— Нехорошо! — скривил-

ся он. 
— Это ты насчёт того, 

что наши чекисты не 
выдерживают? — догадал-
ся Супрунов. — Тут уж ни-
чего не поделаешь. Это — 
необходимый отсев. Отходы, 
так сказать, производства. 
По-моему, обращать особого 
внимания не следует: случай-
то ведь единственный, боль-
ше никто не стреляется. 

— Стреляться не стреля-
ются, а… выдерживают ли? 
— и Супрунова, и самого себя 
спросил Любкин. — Нутром 
выдерживают ли? Ты ж пони-
маешь, что я в ребятах дол-
жен быть на все сто уверен, 
потому что дело у нас начина-
ется большое. Говорил ведь 
я тебе, сам знаешь. И гайку я 
завинчу крепко, очень креп-
ко. Так выдержит ли кишка у 
них? 

— Должна выдержать! — 
скривился Супрунов и нехо-
рошо выругался. 

— Тут ведь одного послу-
шания или, скажем, страха за 
себя мало. Тут нужно, чтобы 
в ребятах была уверенность. 
Понимаешь ты? Уверенность 
в том, что всё это нужно. Гу-
бим мы людей, сами сознаём 
это, но — нужно! 

— А в тебе или во мне эта 
уверенность есть? — колко 
посмотрел на него Супрунов. 

— Во мне одна уверен-
ность есть! — спокойно и 
очень полновесно ответил 
Любкин. — Возвращаться на-
зад мне некуда. Никакого «на-
зад» у меня нет. Даже на од-
ном месте стоять я не могу, а 

могу только идти, и только — 
вперёд. 

— Само собою. Больше-
вик иначе и не может. 

— Очень ребята звер-
ствуют на следствиях-то? — 
совсем понизил голос Люб-
кин, но в тоне его голоса был 
только деловой интерес, а 
больше ничего. 

— Кто как! — сдвинул 
брови Супрунов. — Конеч-
но, добиваются признания, 
как умеют, но больше толь-
ко бьют, а на всякие другие 
фокусы мало кто пускает-
ся. Бузук и Саламатов — те 
действительно неистовству-
ют, а остальные сдержива-
ются. Бьют, а, между прочим, 
оглядываются: а что, если по-
том за это отвечать придётся? 

Ведь ни приказа, ни разреше-
ния нет. 

— И не будет! — тихо, но 
сумрачно буркнул Любкин.

 — В случае чего, на ребят 
всё свалят: превышали, мол, 
свою власть. 

— То-то и оно-то. 
— То-то и оно-то! — под-

твердил Любкин. — С коло-
кольни спрыгни и в сапоги но-
гами попади, не иначе. 

Супрунов встал с места, 
потушил верхний свет и зажёг 
настольную лампу. В комнате 
стало почти совсем темно. Он 
прошёлся по кабинету и оста-
новился посередине. 

— А зачем это всё? — не-
много настойчиво, но ровно и 
без чувства спросил он. 

— Что — «всё»? 
— Да вот это, что мы де-

лаем и что будем делать. Кам-
пания эта ежовская… Зачем 
она? Какая цель? Знаешь?

Любкин молчал: тяжело и 
понуро. 

— Знаешь? — переспро-
сил Супрунов. Любкин поше-
велился в кресле. 

— Кто ж это знает! — 
ответил он наконец. — Этого 
никто не знает. Я вот в Мо-
скве тоже спрашивал: зачем? 

— Ну? 
— Ну и вижу: никто не 

знает. Я чуть ли не два де-
сятка разных объяснений 
выслушал и в конце концов 
вижу: если сейчас самого 
Ежова или Сталина спросить, 
зачем они этот погром устра-
ивают, то они и сами ничего 
объяснить не сумеют. Потому 
что тут не разум и не план, а 
вроде как бы инстинкт. 

— Что же? Сам-то ты как 
понимаешь? 

— Я-то? Я так понимаю: 

послушание. А ещё вернее — 
подчинение. 

— Подчинение? — пе-
респросил Супрунов. — Чьё 
подчинение? Кому? 

Любкин перевёл на него 
глаза. 

— Вообще! Не «чьё», а 
— вообще. Ты сам рассу-
ди, Павлуша. Вот, скажем, 
колхозы. Для чего их вве-
ли? Объяснение, конеч-
но, есть: надо всякое зер-
но государственным сде-
лать. Оно, конечно, правиль-
но, объяснение это, но ведь 
зерно государственным сде-
лать можно и иначе: мужиков 
не разорять, в Колыму их не 
посылать и тысячами не рас-
стреливать. И я так понимаю: 
государственное зерно — это 

не настоящее (он очень силь-
но подчеркнул это слово), а 
настоящее в том, чтобы му-
жик почувствовал: что с ним 
хотят, то и сделают, а сам он 
ничего поделать не может, и 
даже пальцем пошевелить у 
него возможности нет. 

— Дальше! — немного на-
хмурился Супрунов. 

— Или, скажем, возьмём 
стахановщину… Ты думаешь, 
её для повышения произво-
дительности труда ввели? 
Повышение, конечно, пра-
вильная цель, но… не насто-
ящая! Настоящее, Павлуша, 
в том, чтобы рабочий знал: 
должен он работать вот так-
то, то есть по-стахановски, 
а не как-нибудь иначе, не 
по-своему. Надо ему в баш-
ку вбить, что никакого «по-
своему» у него нет и быть не 
может, совсем нет, никогда 
нет. Настолько нет, что ника-
кое «по-своему» ему и снить-
ся не должно. Правильно я го-
ворю? 

— Дальше! — ещё силь-
нее сдвинул брови Супрунов. 

— А дальше всё то же. 
Вот на заём из года в год за-
ставляют подписываться. 
Зачем? Чтобы средства со-
брать? Наша страна, Павлу-
ша, богатая, средства мы и 
без займов собрать можем, 
это цель не настоящая, а на-
стоящая цель займов в том, 
чтобы каждому во всё его ну-
тро втемяшить: «Приказали 
тебе на заём подписаться, ты 
и подпишешься! Приказали 
тебе при этом «ура» кричать, 
ты и кричишь! И даже охотку 
чувствуешь это «ура» кричать. 
И никакой мысли, чтобы «нет» 
сказать, в тебе уже нет, и ни-
когда её в тебе не будет!» Лю-

дям в мозг, в сердце и в шку-
ру вколачивают такое созна-
ние, что ты, мол, не только не 
можешь чего-нибудь своего 
хотеть, но даже и не хочешь 
хотеть. 

— Дальше! Дальше! — 
немного изменил своей сдер-
жанности Супрунов и немно-
го нервно перебрал пальца-
ми по бархату кресла. 

— А дальше ничего и нету: 
всё. Но только в этом уж под-
линно — всё. Настоящее, 
оно в том, чтобы сто восемь-
десят миллионов человек к 
подчинению привести, чтобы 
каждый знал: нет его! Ты по-
йми: сто восемьдесят милли-
онов человек, и каждый че-
ловек — нет его! Настолько 
нет, что сам он это знает: его 
нет, он — пустое место, а над 
ним — всё. И вот это-то… это 
«всё» и это «ничего», они-то и 
есть на-стоя-щее! — особо 
подчёркнуто закончил он со 
странной нотой в голосе.

Супрунов несколько се-
кунд подумал, закурил, 
выпустил длинную струю 
дыма и с холодным спокой-
ствием спросил: 

— Что же? 
— Ясно! — дёрнул плечом 

Любкин. — Наше с тобой дело, 
которое мы сейчас вот дела-
ем, совсем не в том, чтобы 
с врагами народа бороться. 
Какие там враги! Где они? Та-
кие же граждане, как и все, и 
ни в чём они не виноваты, это 
мы с тобой доподлинно зна-
ем: нас не обманешь, да и мы 
обмануть себя не дадим. Это 
дело, ежовская-то кампания, 
в том состоит, чтобы в каж-
дую клеточку мозга и нерва 
гвоздь вбить: «Нет меня!» Нам 
с тобой поручено до того лю-
дей довести, чтобы они, чуть 
только перед ними хомут по-
ставят, сами бы в этот хомут 
полезли. Подчинение! Такое 
подчинение, чтобы он, сукин 
сын, даже и не думал, будто 
это он подчиняется, а думал, 
будто он по своей воле в хо-
мут лезет, потому что в этом 
хомуте его счастье. Подчи-
нение! Вот оно-то… оно-то и 
есть на-стоя-щее! — опять 
очень сильно подчеркнул он 
это слово. 

— Кому подчинение? — 
резко спросил и выпрямился 
Супрунов. 

Любкин поднял на него 
глаза. Минуту помолчал. 

— А вот этого я и не знаю, 
Павлуша. 

— Не знаешь? Разве? Как 
же так — не знаешь? Очень 
даже знаешь, не имеешь пра-
ва не знать. Кому подчине-
ние? Коммунистической пар-
тии подчинение! Строитель-
ству коммунизма подчине-
ние! 

В его голосе явно зазву-
чала злая насмешка, почти 
издевательство: словно он 
плевал на что-то и был рад, 
что плюёт. 

— Па-артии? — в тон ему 
подхватил Любкин. — Ком-
мунизму? Да ведь коммунис-
тическая наша партия… она 
ведь тоже уже подчинена! 
Она ведь тоже в хомут полез-
ла, да так полезла, что дума-
ет, будто этот хомут, — это она 
сама и есть. 

— Ну-ну! — почти при-
крикнул на него Супрунов. — 
Молчи! 

— Я и молчу! — хитро 
подмигнул ему Любкин. — 
Я вот как молчу: ни слова. 
Обвинительные заключе-
ния подписываю, на трой-
ке их докладываю, сколь-

ко надо человек уничтожить, 
всех уничтожаю, а… молчу. 
Но только ты не сомневай-
ся: если нашей коммунисти-
ческой партии завтра при-
кажут выкинуть из мавзолея 
труп Ленина, проклясть Кар-
ла Маркса и заплевать ком-
мунизм, так она и выкинет, 
и проклянет, и заплюёт. И не 
потому, что послушается, а 
потому, что будет думать, буд-
то это она сама так хочет. 

— Правильно! — припе-
чатал Супрунов. — А после 
того, как мы нашу ежовскую 
кампанию проведём, так она 
и ещё  больше подчинится, со-
всем подчинится, до конца. 
Но… кому? Кому подчинится? 

Любкин опять посмотрел 
на него: глубоко, с силой. По-
смотрел, чтобы найти ответ в 
самом Супрунове. И, вероят-
но, нашёл: тот же ответ, что 
был в нём самом. 

— Кому? Большевизму. 
Вот он-то и подчиняет себе 
всё: и партию, и людей, и 
жизнь. 

Супрунов опять встал с 
кресла: не любил долго си-
деть. 

— Это ты — правильно. 
Большевизм! — очень ровно 
сказал он. — Только больше-
визм. Один только больше-
визм. Что же ещё? 

— Больше ничего. Не ком-
мунизм же. 

— Э! — презрительно 
отмахнулся Супрунов. — Это 
— для дурачков. 

— Только для дурачков, 
— очень спокойно и уверенно 
повторил за ним Любкин. — 
Ты… Я вот тоже так понимаю. 

Супрунов несколько раз 
прошёлся по кабинету. Оста-
новился и усмехнулся. 

— Ты, когда мальчишкой 
был, любил лошадьми пра-
вить? — неожиданно, без 
связи с предыдущим, спро-
сил он. 

— А как же!… 
— То-то! Вожжи в руках 

— великое дело. В них всё. 
Вожжи! И вот я сейчас тоже 
держу вожжи в руках. А на 
этих вожжах тысячи чело-
веческих жизней. А поэтому 
я не просто человек, Па-
вел Степанович Супрунов, а 
я — сила. Разве ж не сила? 
Тысячи жизней на вожжах 
в моих руках. Сила! А коли 
сила, значит, я — выше, по-
тому что сильный всегда 
выше. 

— М-да-а! — неопре-
делённо протянул Любкин, 
хорошо поняв его, но в чём-
то с ним не соглашаясь. — 
Вожжи… Вожжи, конечно, 
сейчас в твоих руках, а на их 
конце, конечно, тысячи чело-
веческих жизней. Это ты пра-
вильно. 

Но… 
Он посмотрел на Супруно-

ва и усмехнулся ему прямо в 
глаза: 

— В твоих руках вожжи? 
Выше ты? Ну и ладно! Но толь-
ко вот: вожжи-то… настоя-
щее ли это? 

И вытянулся так, что за-
хрустели кости. 

— Ну, довольно языком 
чесать. Даёшь работать.
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Історико-археологічний музейний Історико-археологічний музейний 
комплекс «Древній Любеч»комплекс «Древній Любеч»

Обласний історико-меморіальний музей-Обласний історико-меморіальний музей-
заповідник П. Куліша «Ганнина Пустинь»заповідник П. Куліша «Ганнина Пустинь»

Створений у 2008 році. Містить 
7 об’єктів археології, архітектури, 
історії та культури Київської Русі, 
доби українського національного 
відродження.

Cелище Любеч стоїть на висо-

ких пагорбах. Центр селища — ве-
лика площа, на якій розташований 
Спасо-Преображенський собор по-
чатку ХІХ ст. Від площі в різні боки 
розходяться чотири дороги, кож-
на з яких приведе вас до чудових 

пам’яток архітектури.
Найцікавішими об’єктами му-

зейного комплексу є печера святого 
Антонія, Замкова гора та кам’яниця 
наказного гетьмана України Павла 
Полуботка.

Уперше давньоруське місто Лю-
беч згадується в «Повісті времен-
них літ» 882 року. Ще одна давня 
згадка сягає 907 року — в договорі 
князя Олега з Візантією поруч із та-
кими найвідомішими на той час дав-
ньоруськими містами, як Київ, Чер-
нігів, Переяслав, Полоцьк. Уже в ті 
часи місто на Дніпрі було важливим 
опорним пунктом на шляху «із варяг 
у греки».

У Любечі, як вважають істори-
ки, провів останні роки свого життя 
древлянський князь Мал (Мал Любе-
чанин), тут народилися його діти — 
Малуша, яка стала дружиною вели-
кого князя Київського Святослава і 
матір’ю Володимира Святого, та оспі-
ваний у билинах Добриня Микитич.

З Любечем пов’язані доленос-
ні події давньоруської історії. 1097 

року в Любецькому замку відбувся І 
з’їзд давньоруських князів.

Любеч відомий як місто, де на-
родився засновник чернецтва на 
Русі — святий Антоній (983 – 1073). 
З його іменем у Любечі пов’язані 
дві печери. Одна з них — «ближ-
ня» — знаходиться неподалік від 
кам’яниці гетьмана Павла  Полу-
ботка. Поряд із печерою місцеві 
мешканці облаштували колодязь 
зі «святою» водою. На цьому місці 
колись була криниця, що належа-
ла родині Милорадовичів. За пере-
казами, саме з цієї криниці брали 
воду монахи Антоніївського монас-
тиря. За кілька сотень метрів розта-
шована друга —  «дальня» — Антоні-
єва печера.

Значною була роль Любеча і за 
козацької доби.

Нині про славну історію селища 
нагадують на Замковій горі пам’ятні 
знаки на честь 1100-річчя літопис-
ного Любеча, пам’ятник на честь 
першого Любецького з’їзду князів і 
пам’ятний знак князям Олегу та Іго-

рю в парку.
Приваблюють туристів і мальов-

ничі околиці над Дніпром, які є чудо-
вим місцем для відпочинку. 
До археологічного комплексу 
«Давньоруське місто Любеч» 

належать:
– залишки валу середньовічної 

фортеці;
– городище «Замок»;
– городище «Лисиця»;
– поселення (посад-1, посад-2);
– монастирище (місце знахо-

дження Антоніївського монастиря).
Пам’ятки архітектури:
– ближня і дальня печери препо-

добного Антонія;
– Спасо-Преображенський со-

бор (1811 – 1817 рр.);
– кам’яниця Полуботка (кінець 

17 – початок 18 ст.).
Музейний комплекс працює з 

8.00 до 17.00.
Адреса: 15041, Ріпкинський ра-

йон, смт Любеч, вул. Радянська, 26.
Тел.: (04641) 4-31-96, 4-31-51, 

4-32-73, 4-39-68.
Фото Петра Антоненка

Створено 28 червня 2000 року 
на території хутора Мотронівки 
Борзнянського району.

Подорож до музею, розташовано-
го на відстані 200 км від Києва, для 
пересічного туриста може здатися 
тривалою і водночас  надзвичайною 
з огляду на екскурс у минуле України 
й усвідомлення місця в українській іс-
торії постатей видатних подвижників 
— Пантелеймона Куліша і Ганни Бар-
вінок.

Мотронівка, Ганнина Пустинь, 
Кулішівка — три назви хутора, 
пов’язаного з іменем Пантелеймона 
Куліша (1819 – 1897) — українсько-
го письменника, поета, фольклорис-
та, етнографа, критика, перекладача 
Біблії на українську мову.

Соратником і товаришем П. Кулі-
ша була його дружина Олександра Ми-
хайлівна Білозерська (літературний 
псевдонім — Ганна Барвінок (1828 – 
1911). Її оповідання залишили ваго-
мий слід в українській культурі.

Олександра Білозерська та її 
майбутній чоловік Пантелеймон  Ку-
ліш познайомилися 1843 року в ма-
єтку Білозерських — Мотронівці, куди 
Куліш приїхав на гостини до друга Ва-

силя Білозерського, рідного брата 
Олександри.

Згодом молоді люди освідчили-
ся, заручилися, одружилися. Бояри-
ном на їхньому весіллі був Тарас Шев-
ченко.

Сам господар оселився в Мотро-
нівці через 30 років після весілля. Тут 
Куліш жив повноцінним життям, зна-
йшов землю, про яку мріяв, про яку на-
писав багато творів. На цьому хуторі 
в письменника дозрів задум роману 
«Чорна рада», він перекладав Шекспі-
ра, Ґете, Байрона, підготував до друку 
збірку поезій «Дзвін», завершив працю 
«Отпадение Малороссии от Польши», 
дбав про видання прогресивної преси.

Хутір Мотронівку заснував бать-
ко Ганни Барвінок — Михайло Біло-
зерський, це була батьківщина його 
дружини — Мотрони Василівни (ху-
тір названий на її честь). Чимале міс-
це займали сад, господарський двір, 
пасіка. Берегинею Мотронівки була 
Олександра Михайлівна.

Будинок Білозерських, де нині 
розміщений музей, дихає життям, у 
хаті, реконструйованій за історич-
ними документами, відтворений 
інтер’єр оселі Білозерських.

Привертає увагу вітальня із про-
стим, покритим скатертиною столом, 
за яким частували гостей. У пам’ять про 
Т. Шевченка, який любив посидіти за 
ним, стіл назвали «Шевченківським». 

Сестри Білозерські були вмілими 
вишивальницями, тому в музеї пред-
ставлена експозиція рушників. 

Від будинку лужком збігає стеж-
ка до копанки Куліша, на березі якої 
стоїть альтанка, а неподалік — клуня, 
будинок Кулішів, біля якого увічнені 
у бронзі стоїть Олександра Білозер-
ська і сидить на дерев’яному жолобі 
Пантелеймон Куліш.

Уся територія заповідника (9,2 га) 
розбита доріжками, квітниками, га-
зонами, алеями, якими свого часу хо-
дили Т. Шевченко, В. Забіла, І. Фран-
ко, І. Пулюй, Марко Вовчок, Опанас 
Маркевич, М. Костомаров.

Особливе місце — поховання 
Пантелеймона Куліша, Ганни Барві-

нок та Василя Білозерського.
Поряд розташована капличка 

святого Пантелеймона, споруджена  
2001 року, і високий хрест, встанов-
лений 1897 року Ганною Барвінок на 
честь свого чоловіка, відтворений за 
спогадами старожилів і за докумен-
тами з архівів історичного музею Тар-
новського.

Варто побачити алею Кохання, 

кролевецький рушник 1894 року, аль-
танку Шевченка, Кулішів клен, якому 
137 років, насолодитися чарівною 
природою та мотронівською тишею.

Адреса: 16441, с. Оленівка, 
Борзнянський р-н, Чернігівська обл.

Телефон: (04653) 2-66-46.
Час роботи — з 8.00 до 17.00 

(літній час), з 9.00 до 18.00 (зимовий 
час). Вихідні — неділя, понеділок.

Антонієві печериАнтонієві печери

Пам'ятник на честь Пам'ятник на честь 
з'їзду давньоруських з'їзду давньоруських 

князів у 1097 роцікнязів у 1097 році

Спасо-Преображенський соборСпасо-Преображенський собор Чудовий краєвид із Замкової гориЧудовий краєвид із Замкової гори
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Григорій САМОЙЛЕНКО,
Олександр САМОЙЛЕНКО

Ніжин — 
європейське місто

Ще однією перлиною вважаєть-
ся Благовіщенський собор (1702 – 
1716 рр.), збудований за ініціати-
ви і на кошти митрополита Стефана 
Яворського архітектором Григорієм 
Устиновим. Будівництво велося під 
наглядом Павла Яворського, брата 
митрополита.

Архітектура Благовіщенського 
собору, в композиції якого перева-
жає сувора врівноваженість, симе-
трія і центричність, являє собою ори-
гінальну суміш прийомів українсько-
го та російського мистецтва, тобто 
зведений у стилі еклектики. Собор 
після декількох пожеж перебудову-
вався. У його відбудові велику роль 
відіграв настоятель монастиря Ві-
ктор Черняєв, видатний церковний 
діяч. Навколо храму сформувався 
архітектурний комплекс: зимова те-
пла церква Петра і Павла із дзвіни-
цею та годинником із боєм, двопо-
верховий корпус ігумена із трапез-
ною, 21 крамниця Благовіщенського 
монастиря, братські келії, господар-
ські будівлі, зведені 1808 р. Терито-
рія обнесена кам’яним муром.

Варто відзначити  і внутрішнє 
оформлення цих двох величних хра-
мів, зокрема іконопис та монумен-
тальний живопис.

Ніжинські майстри відзнача-
лися вмінням створювати велич-
ні іконостаси. Приклад цього — 
п’ятиярусний іконостас Миколаїв-
ського собору. Тут використано рос-
линний орнамент, у доборі якого 
майстри виявили велику винахідли-
вість і оригінальність. Різьблений по-
золочений іконостас, прекрасно ви-
конаний ніжинським майстром Ва-
силем Реклінським 1734 р., вражає 
своєю монументальністю. Він був 
відновлений у 1888 р. братами Гри-
горієм та Іваном Шатровими. Іконо-
стас Миколаївського собору був взі-
рцем для багатьох мурованих храмів 
Лівобережної України. У ХХ ст. іконо-
стас загинув. Лише на початку ХХІ ст. 
у храмі знову встановлено іконостас 
роботи художника Валерія Олексійо-
вича Ісаєнка. І церква теж повністю 
розмальована.

Велику художню цінність мав 
грандіозний за своїми розмірами і 
водночас чудовий за майстерністю 
виконання семиярусний іконостас 
Благовіщенського собору, що являв 
собою монументально-декоративну 
стіну. Багатством орнаменту і розмі-
щенням деталей він нагадував іко-
ностас Успенського собору Києво-
Печерської лаври і ні в чому не по-
ступався йому. Відомо, що іконостас 
Благовіщенського собору був роз-
писаний ієромонахом Германом.

Прекрасні багатоярусні різьбле-
ні іконостаси Миколаївського і Бла-
говіщенського соборів — це справ-
жні зразки злету художньої думки 
українського народу в галузі різь-
бярства.

Ніжин посідає провідне місце в 
розвитку мистецтва монументаль-
ного живопису. На жаль, у більшості 
ніжинських храмів, збудованих у ХVІІ 
–  ХVІІІ ст., настінний живопис май-
же не зберігся, за винятком окремих 
фрагментів у Благовіщенському со-
борі та Троїцькій, Іоанно-Богослов-
ській церквах.

У Благовіщенському соборі за 
ініціативи Стефана Яворського були 
зроблені розписи, що охоплювали 
2500 кв. м. Вони були виконані на 
високому художньому рівні. Після 
неодноразових пожеж розписи по-
новлювалися або ж переписували-
ся. Після пожежі 1797 р. на кошти на-
стоятеля монастиря архімандрита Ві-
ктора Черняєва відбудували собор, 
який у 1812 – 1818 рр. розписали 
олійними фарбами художники Флор 
Степановський, Ціхановський, Яків 
Левенець та інші іконописці міста. 

Серед будівель Ніжина виділяєть-
ся також єдиний історико-архітектур-
ний комплекс ХVІІ – ХVІІІ ст. — грецькі 
храми: архангелів Михайла та Гавриї-
ла (1687 р.), а поруч — мурована Всіх-
святська церква. У 1696 р. при церкві 
відкрито школу ніжинського грецько-
го братства. Згодом біля церкви було 
зведено дерев’яне приміщення самої 
школи, змінене на початку ХІХ ст. му-
рованим будинком Олександрівсько-
го грецького училища (1817 р.).

У 1719 – 1729 рр. з дозволу 
гетьмана І. Скоропадського на міс-

ці дерев’яної побудували цегляну 
Михайлівську церкву, а наприкінці 
80-их рр. ХVІІІ ст. після пожежі пере-
будували в стилі класицизму Всіх-
святську церкву. Її відновленням ке-
рував архітектор А. Карташевський. 
Біля храмів звели  триярусну дзвіни-
цю  — найвищу в Ніжині, своєрідний 
орієнтир міста.

Поруч із грецькими храмами 
розмістилась однобанна, мурова-
на, із дзвіницею Троїцька церква. 
Ансамбль цих трьох храмів і  Мико-
лаївського собору, які піднімали-
ся над одноповерховими будівля-
ми, створював своєрідну силуетну 
картину міста. У ХVІІ – ХVІІІ ст. у Ні-
жині було зведено понад 20 храмів. 
Майже всі вони пережили лихоліття 
століть і збереглися до нашого часу. 
Вражає своєю красою і незвичністю 
дво ярусний храм Іоанна Богослова 
(1751 р.). Його будівництву як фінан-
сово, так і організаційно сприяв по-
вітовий предводитель ніжинського 
дворянства, грек Іван Тернавіот. Дер-
жава не виділяла коштів для будівни-
цтва храмів. Їх збирали самі жителі, 
деякі суми надавали меценати.

Меценатство було характерною 
рисою культурного життя Ніжина 
доби Гетьманщини. Серед фундато-
рів ніжинських храмів — полковни-
ки Іван та Василь Золотаренки (Ми-
колаївський собор), ніжинський пол-
ковник Петро Розумовський (Хрес-
то-Воздвиженська церква), вдова 
стародубського полковника Ганна 
Бреславська (Введенський собор та 
Іллінська церква), митрополит Сте-
фан Яворський (Благовіщенський со-
бор і монастир), грецький священик 
Христофор Димитрієв та грецькі купці 
(Михайлівська та Всіхсвятська церк-
ви), російський купець Анисов, прото-
поп Павло Сленга (Успенська церква) 
та багато інших. На жаль, значна час-
тина їх залишилася невідомою або ж 
до цього часу ще не виявлена.

Для будівель Ніжина характерне 
різноманіття стилів (бароко, візан-
тійський, класицизм, готика, еклек-
тика тощо), кожний із яких не лише 
стимулювався замовниками, а й 
зміною соціально-політичних умов, 
які складалися в державі. Такого 
розмаїття будівель, які з’явилися в 
час гетьманської держави, Ніжин не 
знав до другої половини ХХ ст.

Ніжин у ХІХ ст.: 
соціально-економічний 

розвиток
У 1802 р. Малоросійська губер-

нія була поділена на дві — Чернігів-
ську і  Полтавську. Ніжин став по-
вітовим містом. Проте до 1831 р., 
коли російський цар Микола І не 
скасував Магдебурзького права, 
місто зберігало самоврядування. 
І все ж у ХІХ ст. Ніжин уже жив за 
російськими законами, бо Україна 
була повністю приєднана до Росій-
ської імперії.

У 1782 р. у місті мешкало 11104 
особи. Топографічний опис міста 
1783 р. дає уявлення про Ніжин та 
склад його населення. У місті про-
живало «дворян чоловічої статі 185, 
жіночої 161, священно- і церков-
нослужителів з їх дітьми чоловіків 
88, жінок 99, греків 538, жінок 439, 
купців першої гільдії — чоловіків 3, 
жінок 8, другої гільдії — чоловіків 
21, жінок 12, третьої гільдії христи-
ян чоловіків 368, жінок 221, євреїв 
чоловіків 3, жінок 5, міщан християн 
чоловіків 2406, жінок 2568, євреїв 
чоловіків 5, жінок 6, козаків і від-
ставних від служби чоловіків 1518, 
жінок 1770, селян казенних чолові-
ків 36, жінок 33, селян власницьких 

чоловіків 194, жінок 255, поштарів 
чоловіків 69, жінок 72, всього з мо-
нахами чоловічої статі 5430, жіно-
чої 5674 душ».

У цьому ж документі О. Шафон-
ського вказується і на відомос-
ті стосовно будівель у місті. На той 
час у Ніжині були такі житлові при-
міщення: «дворянських кам’яних 7, 
дерев’яних 45, священно- і церков-
нослужителів 21, купців кам’яних 
4, дерев’яних 46, міщанських 931, 
грецьких кам’яних 23, дерев’яних 
216, різночинських 8, козаків і від-
ставних від служби 484, селян ка-
зенних 15, власницьких 73, поштар-
ських 20, всього 1885». 

У 1811 р. у Ніжині прожива-
ло 12,5 тис. осіб, а в Чернігові — в 
межах 4 тис. У 1859 р. — 17 тис. жи-
телів. У 49 губернських містах євро-
пейської Росії і Сибіру до великих 
міст з населенням більше 25 тис. 
осіб належало всього 6, середніх 
(від 5 до 25 тис. осіб) — 38 і малих 
(до 5 тис. осіб) — 5. Таким чином, 
серед повітових міст тільки один Ні-
жин нараховував таку велику кіль-
кість населення, що його можна 
було віднести до середніх губерн-
ських міст. Проте в Ніжина склала-
ся така доля, що це місце зайняло 
одне з найдавніших міст Київської 
Русі — Чернігів. Подібних Ніжину на 
всю Російську імперію можна було 
знайти на той час не більше 10 міст. 
Ніжин був багатонаціональним. Як і 
попередніми роками, тут, крім укра-
їнців, жили росіяни, греки, білоруси, 
вірмени, євреї, оселялися після ви-
ходу на пенсію поважні чиновники, 
військові. Як відзначають подорож-
ні, які на короткий час зупинялися 
в Ніжині, й ті, кого доля тимчасово 
закинула до міста, ніжинці були осо-
бливо хлібосольні. Тут було на що й 
подивитися.

Щоправда, Ніжин опинявся в 
невигідному становищі весною і 
восени, коли в’язка чорна грязюка 
заповнювала вулиці, якими важко 
було не лише проходити, а й проїж-
джати. І тільки центральні вулиці — 
Мостова і  Ліцейська — були помо-
щені дерев’яними колодами, у свят-
кові й недільні дні тут збиралися 
мешканці, щоб продемонструвати 
свої модні вбрання.

Дві частини Ніжина, які роз-
кинулися на лівому березі річки 
Остер, заселеної з давніх часів, і 
правого, де розкинулося нове міс-
то, з’єднувалися чотирма моста-
ми: Калиновим (або Керосинним), 
що сполучав центр міста через ву-

лицю Подвойського з околицею 
Вороб’ївкою, другий — Спаський, 
або Базарний, який з’єднував Старе 
і Нове місто, третій — Ліцейський, 
збудований у 1815 р., і четвертий 
— Магерський, який з’єднував по 
Воздвиженській вулиці центр міста 
з околицею Магерки. Був також пі-
шохідний міст Чернова гребля (нині 
Червона гребля).

Ніжин у ХІХ ст. лежав на пере-
хресті доріг, які йшли з півночі на 
південь та із заходу на схід, сполу-
чаючи місто з Києвом, Москвою, 
Петербургом, Варшавою, іншими 
містами. Річка Остер уже втрати-
ла своє значення водного шляху, 
і хоча у 1803 р. міська влада при-
йняла рішення врятувати її, а в 
1812 – 1813 рр. провели роботи 
з її відновлення (вирили канал від 
Калинового до Магерського мосту, 
поглибили русло річки, береги об-
клали дубовими колодами), вона 
не стала судноплавною, хоча її вес-
няні води заливали велику приле-
глу територію.

1868 року в Ніжині за 4 км від 
міста збудували залізничну станцію 
на Курсько-Київській лінії. З Ніжина 
до Києва можна було доїхати за три 
з половиною години.

У ХІХ ст. продовжувала функ-
ціонувати поштова станція. 1805 
року на роз’їздах знаходилося 9 
кур’єрських і 42 поштових коней. 
У ХVІІІ – ХІХ ст. з поштових трактів 
України сім проходило через Ніжин: 
на Київ, Москву, Санкт-Петербург, 
Ригу, Полтаву, Харків та Крим.

У центральній фортечній части-
ні (хоча сама фортеця вже втратила 
своє військове значення, а в зам-
ку дислокувалася лише військова 
частина) розташувалися різні будів-
лі: житлові, торгові й казенні при-
міщення, які належали магістрату і 
грецькій громаді. Ця частина Ніжи-
на мала міський характер, бо біль-
шість приміщень були бездвірні й 
фасадом виступали на вулицю. У ХІХ 
ст. будівництво відбувалося лише 
за проектами архітекторів у сти-
лі російського класицизму, в його 
провінційному варіанті.

У старому місті переважали бу-
динки купців у 1,5 поверхи зі служ-
бовими приміщеннями в напівпід-
валах. Особлива категорія — дво-
поверхові будинки з магазинами на 
першому поверсі або без них. 1859 
року в Ніжині було 2115 будинків, а 
в 1880-ому — 3300, серед них чи-
мало кам’яних. Кількість населен-
ня доходила до 30 тисяч. Переваж-
но це були українці, зросла кількість 
євреїв, яких нараховувалося у 1816 
р. — 570 осіб, у 1848 р. — 1333, 
1884 р. — 11 тисяч, а 1897 року з 
32113 жителів міста євреїв було 
7630 осіб.

Зменшувалася кількість греків. 
Якщо 1858 року їх було 1761 осо-
ба (957 — чоловіків, 804 — жінки), 
то 1880 року — 200 (105 чоловіків 
і 95 жінок). У 1870 році царський 
уряд знищив самостійні права ні-
жинських греків, і вони, розвиваю-
чи свої торгові здібності, переїхали 
ближче до Чорного моря.

Поч. у № 49 – 51.
Далі буде

Хресто-Воздвиженська церква

Всіхсвятська церква
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ВІД РЮРИКА ДО МИКОЛИ ІІ
НА ПРЕСТОЛАХ КИЄВА Й МОСКВИ

XVIII століття було найбільш 
бурхливим у тривіковій динас-
тії Романових. Почалося воно з 
потрясінь великого реформато-
ра Петра І. Окрім іншого, він змі-
нив порядок престолонаслідуван-
ня, усталений віками при князях і 
перших царях, — по чоловічій лі-
нії спадковості. Це спричинило 
численні інтриги і перевороти до-
вкола престолу. Також воно стало 
першим століттям убивства цар-
ствених осіб. А ще — століттям 
жінок на троні, імператриць. За-
галом вони правили дві третини 
століття. Але якщо відкинути пер-
шу його чверть, правління Петра 
І, то на долю інших кількох імпе-
раторів-чоловіків не набирається 
й десятка років. Решта припадає 
на Катерину І, Анну, Єлизавету, Ка-
терину ІІ. Якщо друга і третя імпе-
ратриці були бодай хоч із дому Ро-
манових, дочками царів, то обидві 
Катерини, вихідці з німецьких міні-
держав, не мали жодного стосун-
ку до Росії ні за кров’ю, ні за похо-
дженням. 

Катерина І (1684 – 1727), пер-
ша російська імператриця, з 1721 
року — як коронована дружина 

царя Петра І, а по його смерті, з 
1725 року, — як правителька ім-
перії. 

Не то шведка, не то німкеня, чи 
представниця прибалтійських на-
родів, вона була вдовою полоне-
ного шведського драгуна Крузе. 
Справжнє ім’я — Марта Сковрон-
ська. При хрещенні у православ’я 
1708 року змінила ім’я на Катери-
ну Олексіївну. Цікаво, що своє по 
батькові отримала від хрещеного 
батька, яким став син царя Олек-
сій.

За 20 років шлюбу Катери-
на народила Петру 11 дітей, май-
же всі вони померли малюками, 
окрім Анни і Єлизавети, майбут-
ньої імператриці.

Менш ніж за рік до смерті, в 
травні 1724 року, за повелінням 
Петра І Катерину коронували в 
Успенському соборі Кремля як ім-
ператрицю. Ця обставина теж зі-
грала свою роль у сходженні Ка-
терини на престол. Петро, вста-
новивши ще 1722 року новий по-
рядок престолонаслідування, сам 
чомусь не встиг призначити на-
ступника трону. Народна дум-
ка була на користь малолітнього 
онука покійного царя, теж Петра, 
— сина вбитого царевича Олек-
сія. Але Сенат, свого роду парла-
мент держави, ще за дві години до 
смерті царя Петра проголосив ім-
ператрицею його дружину, під іме-
нем Катерини І. Посилаючись на 
вигадану ним самим «волю царя», 
а більше — під тиском військових. 
Одним із керівників останніх був 
Олександр Меншиков, колишній 
коханець Катерини, від якого вона 
й перейшла до царя Петра. Цей 
син придворного конюха, при Пе-

трі І — князь і фельдмаршал, спіль-
но з Сенатом і став фактичним 
правителем величезної імперії. 
Більше того: вже наступного 1726 
року було створено ще вищий ор-
ган державної влади — Верховну 
таємну раду, яка й правила імпері-
єю від імені напівосвіченої імпера-
триці. До ради увійшли 6 вельмож, 
з яких лише князь Голіцин пред-
ставляв стару родовиту знать. Ре-
шта, включно із Меншиковим, 
були «вискочками», що висунулися 
при Петрові І. 

Катерина правила недовго. 
Бали, святкування, застілля піді-
рвали її здоров’я. У квітні 1727 
року вона захворіла. 17 травня 
42-річна імператриця померла від 
абсцесу легень. 

Перед смертю цариці в пала-
ці терміново зібралися Верховна 
таємна рада, Сенат і Синод. Вра-
ховуючи настрої в народі, вони 
вирішили передати трон малоліт-
ньому Петру — сину покійного ца-
ревича Олексія. Утім, це подали і 
як волю імператриці. Склали її за-
повіт, який, через немічність ма-
тері, підписала дочка Єлизавета. 
Наступником трону дійсно прого-
лошувався юний Петро. Але далі, 
в разі його бездітної смерті, трон 
знову переходив до дочок Катери-
ни і Петра І: спершу — Анни, потім 
її нащадків, затим — Єлизавети і її 
нащадків. 

Петро ІІ Олексійович (1715 – 
1730). Російський імператор від 
1727 року. Онук Петра І, син царе-
вича Олексія і німецької принцеси 
Софії-Шарлотти. 

Петро І одружив свого сина 
Олексія на німецькій принцесі 
з чисто династичних міркувань. 
Мати малюка померла рано. Лише 
після загибелі сина Олексія цар 
Петро звернув увагу на свого всі-
ма забутого онука. Приставив до 
нього вчителів. Але, коли через 
якийсь час перевірив знання ону-
ка, неабияк розлютився. Царевич, 
юний Романов, не вмів говорити 
російською мовою, трохи знав ні-
мецьку і латину, натомість набага-
то краще — татарську лайку. 

Знать зацікавилася юним Пе-
тром, коли 1719 року малюком по-
мер син царя Петра І, теж Петро, 
офіційно оголошений ним спад-
коємцем трону. Але сходження на 
трон юного Петра Олексійовича 
означало б, що гору взяло старе 
родовите дворянство, що автома-
тично пригальмовувало б рефор-
ми Петра І. 

Саме так і сталося. Неабияке 
пристосуванство виявив той же 
Меншиков. Лише два роки тому 
він усіляко чинив перепони прого-
лошенню царем саме юного Петра 
і фактично привів на трон свою ко-
ханку Катерину. Але, як тільки ца-
риця небезпечно захворіла, Мен-

шиков переметнувся до  прихиль-
ників царевича Петра. Головним 
для нього було втримати владу. 

Петро ІІ, який сів на трон, не 
маючи й 12 років, звичайно, не 
міг правити самостійно. Влада зо-
середилася в руках призначено-
го регентом юного царя того таки 
Меншикова і Верховної таємної 
ради. Тут тепер із восьми членів 5 
були з двох родовитих боярських 
кланів — Долгоруких і Голіциних. 

Коротке правління Петра ІІ 
можна поділити на дві частини. 
Більша — всевладдя Меншикова. 
Заключна частина, після падін-
ня могутнього князя, — фактична 
влада князів Долгоруких і повер-
нення старих російських порядків. 
Армія і особливо флот занепада-
ли, процвітала корупція. Менши-
ков від імені царя роздавав сво-
їм прихильникам титули генерал-
фельдмаршала. А собі, теж царе-
вим іменем, «скромно» присвоїв 
вищий титул генералісимуса і го-
ловнокомандувача всієї армії. 

Прагнучи задобрити народ і 
згладити невдоволення корупці-
єю, Меншиков від імені царя склав 
два маніфести. Одним вводилися 
певні полегшення для селян. Ішим 
пом’якшувалася доволі жорстока 
система покарань.

Водночас Меншиков не забу-
вав, що інші нащадки Романових 
є загрозою — як претенденти на 
престол. Тому старшу дочку Петра 
І Анну з чоловіком вислали з Ро-
сії. Дочці царя Івана Анні, виданій 
свого часу заміж у Курляндію і вже 
овдовілій, заборонили вертати-
ся до Росії. Украй неохоче Менши-
ков дозволив повернутися до Мо-
скви з вигнання в Суздалі першій 
дружині Петра І Євдокії Лопухіній. 
Стара цариця пережила і свого чо-
ловіка, і щасливу суперницю Кате-
рину й дочекалася воцаріння сво-
го внука. 

Цікаво, що вже 1727 року, в 
перший рік царювання Петра ІІ, 
було відновлено гетьманство в 
Україні. Свого часу Петро І повніс-
тю ліквідував автономію України. І 
ось юний цар Петро ІІ відновив її, 
за підказкою хитрого царедворця 
Меншикова. Того самого, котрий 
1708 року знищив гетьманську сто-
лицю України Батурин. Відновлен-
ня гетьманства пояснювалося тим, 
що насувалася чергова війна Росії 
з Туреччиною, і Москві стало по-
трібним сильне і дієве українське 
козацтво. Малоросійська колегія, 
яка керувала Україною, була лікві-
дована, гетьманство відновлено. 
Новим гетьманом козаки і старши-
на обрали Данила Апостола. 

Юний цар Петро ніколи не лю-
бив Меншикова. Князь відчував 
це і прагнув зміцнити вплив на 
імператора. 27 травня 1727 року 
відбулося заручення царя Петра, 
якому не виповнилося й 12 років, 
зі старшою на кілька років донь-
кою Меншикова Марією. 

Проте юний імператор усе далі 
відсторонював Меншикова. На 
Петра ІІ посилювали вплив кня-
зі Долгорукі, а особливо царівна 
Єлизавета, дочка Петра І. Вони 
мали велику взаємну симпатію. У 
знаті навіть був план їх одружити. 
Але на заваді стало те, що старша 
на 7 років Єлизавета була тіткою 
царя, сестрою його батька Олексія 
(хоч і від різних матерів).

8 вересня Меншикова звину-
ватили в державній зраді, вели-
чезних розкраданнях державних 
статків і разом із сім’єю вислали 
до Сибіру, в містечко Березів То-
больського краю. 

Так до влади фактично при-
йшов клан Долгоруких.

На початку 1728 року двір ім-
ператора переїхав до Москви, якій 
повернули  статус столиці. 8 бе-
резня 1728 року традиційно в го-
ловному храмі держави — Успен-
ському соборі Кремля — відбула-
ся коронація молодого імперато-
ра. 

Восени 1729 року цар Петро ІІ 
познайомився з 17-річною княж-
ною Катериною Долгорукою. 30 
листопада вони заручилися, хоча 
в народі подейкували, що Долго-
рукі змусили царя це зробити. На 
19 січня 1730 року призначили ве-
сілля. Але саме в ніч на цю дату 
14-річний цар помер, не залишив-
ши нащадків і не призначивши на-
ступника. Рід Романових по прямій 
чоловічій лінії завершився. 

Щодо особи юного царя, то він 
лінувався вчитися, зате любив усі-
лякі  розваги, був примхливим, но-
ровливим, хитрим. Цьому сприя-
ло виховання в дитинстві, а потім 
втягнення практично ще дитини в 
круговерть влади. 

Анна Іванівна (1693 – 1740). 
Російська імператриця в 1730 – 
1740 роках. Друга дочка царя Іва-
на Олексійовича, старшого брата і 
співправителя Петра І. 

У листопаді 1710 року Петро 
І з династичних міркувань видав 
заміж свою племінницю за герцо-
га курляндського Фрідріха. У січ-
ні наступного року молоді виїха-
ли до Курляндії, але вже через два 
дні молодий герцог помер у доро-
зі. Подейкували: причиною стало 
те, що напередодні він спробував 
позмагатися у вживанні спиртного 
з самим царем Петром. Так 17-річ-
на царівна, тепер герцогиня, ста-
ла вдовою і повернулася до мате-
рі в Петербург. Утім, через півтора 
роки цар Петро відіслав її назад у 
Курляндію, залежне від Росії гер-
цогство,  як герцогиню-вдову. 

Несподівана смерть царя Пе-
тра ІІ знову спричинила династичну 
кризу. Все вирішила знать — чле-
ни Верховної таємної ради, де за-
сідали не тільки Долгорукі. Стар-
ший у раді князь Дмитро Голіцин 
запропонував повернутися до на-
щадків царя Івана Олексійовича і 
передати трон Анні Іванівні, 37-річ-
ній вдові-герцогині. Правда, це су-
перечило заповіту Катерині І, але 
родовиті російські аристократи 
вирішили ігнорувати волю «якоїсь 
курляндської» пройдисвітки. Вод-
ночас Голіцин озвучив дивовижну 
ідею — різко обмежити повнова-
ження імператриці, змусивши Анну 
перед обранням на трон підписати 
так звані «Кондиції», угоду з Верхо-
вною таємною радою, яка значно 
обмежувала владу цариці. 

Вельможні посланці приїхали 
в Курляндію до Анни і запропону-
вали трон на цих умовах. 8 лютого 
Анна підписала «Кондиції». Згідно з 

ними цариця без згоди Верховної 
таємної ради не могла оголошу-
вати війну і укладати мир, вводи-
ти нові податки і збори, витрача-
ти кошти державної скарбниці на 
свій розсуд, надавати чини вище 
підполковника, дарувати вотчи-
ни, без суду позбавляти дворяни-
на життя й майна, навіть вступати 
в шлюб і призначати спадкоємця 
трону. Умови, нечувані для само-
державства, що вже понад століт-
тя панувало в Росії. Однак умов у 
Росії дотримувалися до першої ж 
нагоди їх порушити. Так і сталося. 

26 лютого 1730 року в Успен-
ському соборі Кремля вищі чини 
держави, військо, представники 
народу присягнули новій імпера-
триці. А вже 7 березня імператри-
ця розірвала, в буквальному сен-
сі, ті «Кондиції». Вона побачила, 
що серед боярських і дворянських 
кланів знову взяли гору прихиль-
ники міцного самодержавства, а 
також те, що її підтримує армія. 

15 березня цариця розпусти-
ла Верхову таємну раду і віднови-
ла дієвий Сенат. 

Час Анни Іванівни називають 
одним з найбільш похмурих у ро-
сійській історії. Ще називають «бі-
ронівщиною», від імені курлянд-
ського дворянина Бірона, котрий 
став багаторічним коханцем, спів-
мешканцем цариці. Почалося таке 
явище російської історії, як фаво-
ритизм, коли коханці імператриць 
ставали їхніми фактичними спів-
правителями. Крім Бірона, верхо-
водили в державі також німці Мі-
ніх і Остерман. Проте не меншим 
був і внесок російських кланів у 
цю похмуру атмосферу держави. 

У 1730 році була створена 
канцелярія таємних розшукових 
справ —  каральний орган, пред-
теча всіх наступних таких органів 
Росії. При порівняно невеликому 
населенні держави тисячі людей 
«за крамолу» були страчені, близь-
ко 20 тисяч заслані до Сибіру і аж 
на Камчатку.

Анна Іванівна була класичним 
типом барині-поміщиці. До речі, і 
вона, і її сестра Катерина, теж ви-
дана заміж на Захід, у побуті го-
ворили винятково російською мо-
вою. Анна була забобонна, по-
любляла збирати плітки про своє 
оточення, тримала при дворі різ-
них приживалок і блазнів, люби-
ла розваги, яскраве вбрання, ба-
вилася стрільбою по птахах, при-
чому стріляла дуже влучно. Будучи 
підозрілою і жорстокою до проявів 
крамоли, цариця водночас любила 
зустрічатися із простолюдинами, 
щедро даючи їм пожертви. Водно-
час величезні кошти витрачалися 
на бали та інші придворні розваги. 

Цариця так і не вийшла заміж. 
Знову постало питання про престо-
лонаслідування. Ще при воцарінні 
Анна наказала знищити заповіт 
Катерини І, за яким наступниками 
трону ставали її та Петра І нащад-
ки. Анна вирішила продовжувати 
династію по лінії свого батька — 
царя Івана Олексійовича. Спадко-
ємцем трону оголосила внучатого 
племінника Івана, внука її рідної 
сестри Катерини, сина німецького 
герцога. Історія цього двомісячно-
го немовляти-імператора Івана VI 
— одна з найтрагічніших сторінок 
багатої на потрясіння російської іс-
торії. Але все це буде вже невдовзі 
після смерті 28 жовтня 1740 року 
імператриці Анни Іванівни. 

Петро АНТОНЕНКО.
Поч. у №№ 39 – 51.

Далі буде 
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Календар всесвітньої історії

Церковний православний календар
КВІТЕНЬ
3 — прп. Іакова, єп., ісп.
4 — сщмч. Василія, пресвітера Анкір-
ського.
5 — прмч. Никона, єп. і 200 учнів його.
6 — передсвяткування Благовіщення 
Пресвятої Богородиці. Неділя 5-а Вели-
кого посту, прп. Марії Єгипетської.
7 — Благовіщення Пресвятої 

Богородиці.
8 — собор Архангела Гавриїла.
9 — мц. Матрони Солунської.

10 — прп. Іларіона Нового.
11 — прпмч. Марка, мч. Кирила.
12 — Лазарева субота (субота 6-го тиж-
ня Великого посту).
13 — ВЕРБНА НЕДІЛЯ (вхід Ісуса Христа 
в Єрусалим).
14 — Великий Понеділок. Прп. Євфимія, 
архім.
15 — Великий Вівторок. Прп. Тита 

чудотворця.
16 — Велика Середа. Ікони Божої 

Матері «Нев’янучий цвіт».

Батько 
українського Гімну
200-річчя від дня народження 

Михайла Вербицького
4 березня виповнилося 200 ро-

ків від дня народження автора ме-
лодії українського національного і 
Державного Гімну «Ще не вмерла 
Україна», композитора о. Михайла 
Вербицького, а 10 березня — 150 
років від першого публічного вико-
нання гімну в місті Перемишлі.

Символічно, що вірш «Ще не 
вмерла Україна» був створений на 
Наддніпрянській Україні, а піснею-
гімном став у Галичині. Це підкреслю-
вало соборність українських земель.

«Заспіває наш брат за Дунаєм або під Полтавою, а ві Львові і 
в Бескидах голос лунає. Застогне Галицька Русь під Карпатами, а 
понад Дніпром у людей серце болить», — писав 1863 року Панте-
леймон Куліш у листі до редактора львівської газети «Слово».

Майбутній композитор народився 4 березня 1815 року в селі 
Явірник Руський на Підляшші в родині священика, рано залишив-
ся без батька і був узятий на виховання до Перемишля родичем, 
видатним громадським діячем, греко-католицьким єпископом 
Іваном Снігурським.

На той час Перемишль був осередком українського духовного 
і національного відродження Галичини. Там Михайло отримав до-
бру європейську музичну освіту в співацько-музичній школі при 
греко-католицькому кафедральному соборі, саме там розквітнув 
його музичний талант.

Від 1833 року наступних 13 років життя Вербицький провів у 
Львові, де, закінчивши гімназію, вступив до Львівської духовної 
семінарії. У 1846 році повернувся до Перемишля, там почався 
надзвичайно важливий новий період його творчого життя. У Пе-
ремишлі зустрів 1848 рік — «весну народів». Михайло Вербиць-
кий став одним із найактивніших учасників українського відро-
дження в Галичині як композитор, діяч театрального життя.

У 1850 році закінчив духовну семінарію і отримав висвячен-
ня. Від  1856 року і до своєї смерті в 1870 році отець Михайло був 
парохом у селі Млини на Надсянні.

Поворот у його творчому житті стався 1864 року, коли у Льво-
ві при товаристві «Руська бесіда» був створений театр. Вербиць-
кий почав тісно співпрацювати з ним, пишучи музику до вистав.

Цей період відзначений появою творів дуже високого ґатунку. 
У творчій спадщині композитора о. Михайла Вербицького є цер-
ковна музика (в першу чергу літургія для мішаного та чоловічого 
хорів), а також світські хори, солоспіви, вокальні ансамблі, оброб-
ки народних пісень, оркестрові музичні твори, музично-сценічні 
твори для театральних вистав. 

Іван Франко казав про Михайла Вербицького: це — «найзнач-
ніший талант» серед галицьких композиторів. Але скромний свя-
щеник був не тільки основоположником професійної музичної 
культури в Галичині, а й одночасно, як писав Станіслав Людкевич, 
став «символом нашого національного відродження». Така шана 
надана йому насамперед за створення українського Гімну.

1863 року в четвертому номері львівського літературно-по-
літичного часопису «Мета» серед поезій Тараса Шевченка («Лічу 
в неволі», «Мені однаково», «Весело сонечко ховалось», «Запо-
віт») був надрукований вірш «Ще не вмерла Україна», і саме тому в 
Галичині він певний час вважався твором Кобзаря. Насправді ж 
автором вірша був український етнограф, громадський діяч, поет 
Павло Чубинський, який написав його в Києві восени 1862 року.

Цей вірш припав М. Вербицькому до вподоби своїм патріотич-
ним змістом і легкістю форми. Спочатку композитор представив 
цю пісню як солоспів і сам виконав її на сходинах гімназійної «Гро-
мади» в Перемишлі. А щоб усі члени «Громади» могли цю патріо-
тичну пісню співати разом, він зробив з неї хорову композицію.

Уперше майбутній гімн публічно виконали 10 березня 1865 
року в Перемишлі як заключний концертний номер перших у Гали-
чині світських «вечорниць в пам’ять Тараса».

В останні роки життя композитор займався педагогічною ді-
яльністю, писав статті, творив музику. Серед його учнів —  свяще-
ники-композитори Віктор Матюк і Порфирій Бажанський.

Помер Михайло Вербицький 7 грудня 1870 року в селі Млинах 
(тепер на території Підкарпатського воєводства Польщі), там він і 
похований поруч зі старовинною (1740 року) дерев’яною церквою 
Покрови Пречистої Богородиці, в якій він 15 років відправляв Бо-
гослужіння. У наш час храм реставрували, церковну територію впо-
рядкували. Церква служить храмом для місцевих римо-католиків. 

У 1934 році за кошти української громади і членів студент-
ського хорового товариства «Бандурист» на могилі о. Михайла 
Вербицького встановили пам’ятник. 2 квітня 2005 року за участю 
Президента України Віктора Ющенка посвячено пантеон над мо-
гилою о. Михайла, будівництво якого ініційовано та здійснено під 
керівництвом Степана Лукашика.

Від 17 вересня 1991 року Українське радіо розпочинає свої 
передачі виконанням Гімну «Ще не вмерла Україна», а 5 грудня 
того ж року він уперше офіційно зазвучав урочисто на засіданні 
Верховної Ради України, присвяченому підсумкам Всеукраїнсько-
го референдуму та виборам Президента нашої держави, у вико-
нанні уславленого хору ім. Г. Верьовки під керівництвом А. Авді-
євського.

Рішенням 37-ої сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО 
200-річчя від дня народження композитора Михайла Вербицько-
го затверджено в календарі пам’ятних дат, які у 2015 році будуть 
відзначатися під егідою цієї найбільш авторитетної світової орга-
нізації у справах освіти, науки і культури.

На пошану як до самого Гімну, так і до його композитора  Укра-
їнський інститут національної пам’яті наполягатиме на встанов-
ленні в нашій країні 6 березня окремого свята — Дня Державного 
Гімну України.

Олександр ШТОКВИШ,
кандидат філософських наук,

співробітник Українського інституту національної пам’яті

3 квітня 
1918 — народився 

Олесь (Олександр) Гон-
чар, український ра-
дянський письменник.

1922 — Йосипа 
Сталіна обрали Гене-
ральним секретарем 
ЦК РКП(б). 

1932 — хірург Юрій 
Вороний у Харкові про-
вів першу у світі опера-
цію з пересадки нирки: 26-річній жінці 
пересадили орган 60-річного померло-
го чоловіка. 

4 квітня 
1557 — народився Лев Сапега, бі-

лоруський мислитель, громадський, вій-
ськовий і державний діяч Великого кня-
зівства Литовського, канцлер, укладач 
статуту ВКЛ. 

1949 — США, Бельгія, Велика Брита-
нія, Голландія, Данія, Ісландія, Італія, Ка-
нада, Люксембург, Норвегія, Португалія і 
Франція підписали у Вашингтоні Північ-
ноатлантичний договір — так з’явилося 
НАТО. 

1992 — університет «Києво-Моги-
лянська академія» оголосив перший при-
йом студентів. 

5 квітня 
1710 — гетьман Пилип Орлик у селі 

Бендери підписав «Статут Війська Запо-
розького» — першу українську Консти-
туцію. 

1955 — прем’єр-міністр Великої 
Британії Уїнстон Черчилль пішов у від-
ставку, закінчивши тривалу політичну 
кар’єру. 

6 квітня 
1818 — у Парижі барон Карл де 

Дрез продемонстрував перший двоко-
лісний засіб пересування (прообраз су-
часного велосипеда). Конструкція була 
дерев’яною, а їздець пересувався, від-
штовхуючись від землі ногами. 

1896 — в Афінах почалися І Олім-
пійські ігри сучасності, які зібрали ат-
летів із 14 країн. Першим олімпійським 
чемпіоном цього дня став американ-
ський стрибун потрійним Джеймс Кон-
нолі (результат 13,71 м). Вважається, 
що загальний залік І Олімпіади виграли 
спортсмени США — 20 «умовних наго-
род» (11 «золотих», 7 «срібних», 2 «брон-
зові»), при цьому в команди Греції — 46 
призових місць (10-17-19), у німців — 13 
(6-5-2).

1909 — американський дослідник 
Роберт Пірі з темношкірим слугою Мет-
тью Хенсоном першими досягли Північ-
ного полюсу.

1924 — на виборах в Італії абсолют-
ну перемогу здобули фашисти. 

1930 — постановою ЦВК СРСР засно-
вано ордени Леніна і Червоного прапора. 

7 квітня 
1795 — у Франції ухвалено закон, за 

яким основною одиницею довжини став 
метр. 

1827 — англійський фармацевт 
Джон Уокер уперше продав винайдені 
ним сірники. 

1919 — народив-
ся Омелян Пріцак, 
український історик, 
мовознавець, філо-
лог-орієнталіст. Орга-
нізатор української 
науки у світі, засно-
вник і довголітній ди-
ректор Українсько-
го наукового інсти-
туту Гарвардського 
університету, співза-
сновник Міжнародної асоціації україніс-
тів, редактор багатьох наукових часопи-
сів (на еміграції у США).

1927 — американський учений Гер-
берт Айвс продемонстрував перший у 
світі відеотелефон (зображення прийма-
лося лише однією стороною).

1930 — в СРСР видано указ про роз-
ширення системи трудових таборів, їх пе-
редано в підпорядкування Головному 
управлінню таборів (ГУЛАГ) у складі ОДПУ. 

1969 — символічна дата народжен-
ня Інтернету: публікація RFC 1 під на-
звою «Host Software».

8 квітня 
1882 — наро-

дився Дмитро До-
рошенко, україн-
ський політичний 
діяч, історик, публі-
цист, літературо-
знавець.

1959 — на Кре-
менчуцькому авто-
мобільному заводі 
зібрали перший са-
москид КрАЗ-222.

9 квітня 
1865 — у Аппоматоксі (штат Вірджи-

нія) армія генерала Роберта Лі капітулю-
вала перед військами Півночі під коман-
дуванням Улісса Гранта. У США заверши-
лася Громадянська війна. 

1866 — закон про 
цивільні права надав 
усім жителям США, 
крім індіанців, рівні 
права. 

1879 — народив-
ся Андрій Лівицький, 
український громад-
сько-політичний діяч, 
президент УНР в екзи-
лі в 1926 – 1954 рр.

10 квітня 
1898 — народив-

ся Мстислав (Скрип-
ник), патріарх Україн-
ської автокефальної 
православної церк-
ви. Під час визволь-
них змагань 1917 – 
1921 рр. — старшина 
для особливих дору-
чень Головного отама-
на УНР Симона Петлю-

ри, його рідного дядька. Від 1947 р. — у 
США, у 1949 р. обраний першоієрархом 
УПЦ. 

1938 — у Німеччині та Австрії відбув-
ся плебісцит про аншлюс — об’єднання, 
натомість фактичне приєднання Австрії 
до фашистської Німеччини. 

11 квітня 
1945 — радянська влада заарешту-

вала митрополита УГКЦ Йосипа Сліпого 
і низку греко-католицьких владик. Зго-
дом Сліпого звинуватили у «ворожій ді-
яльності проти УРСР, співпраці з німець-
кими окупантами» та засудили до восьми 
років ув’язнення. 

1979 — в автомобільній катастрофі 
на Київщині загинув Леонід Биков, актор 
і кінорежисер.

12 квітня 
1861 — із бомбардування конфеде-

ратами Півдня форту Самтер почалася 
Громадянська війна у США (завершила-
ся через чотири роки перемогою Півно-
чі й забрала життя 620 тисяч американ-
ців).

1903 — у Лондоні на маршрут ви-
йшов перший у світі міський автобус із 
двигуном внутрішнього згоряння. 

13 квітня 
1743 — народив-

ся Томас Джеффер-
сон, автор Декла-
рації незалежності 
США (1776), 3-ій пре-
зидент США у 1801 
– 1809 рр., один із 
батьків-засновників 
держави.

1773 — народив-
ся Юрій Лисянський, 

російський мореплавець, командир 
першої російської навколосвітньої екс-
педиції. 

14 квітня 
1865 — у театрі Форда у Вашингтоні 

смертельно поранено 16-го президента 
США Авраама Лінкольна, який помер на-
ступного дня. 

1887 — народив-
ся Іван Кавалерідзе, 
український і радян-
ський скульптор, ре-
жисер кіно й театру, 
драматург, сцена-
рист.

1912 — англій-
ський океанський 
лайнер «Титанік» (на 
той час — найбіль-
ший у світі) вночі зі-
ткнувся з айсбергом 

і через 2 год. 40 хв. (вже 15 квітня) за-
тонув. Із 2207 людей на борту вижили 
тільки 706. 

1930 — застрелився Володимир Ма-
яковський, радянський поет.

1956 — американці Чарльз Гінсберг, 
Чарльз Андерсен і Рей Долбі продемон-
стрували свій винахід — перший відео-
магнітофон.

15 квітня 
1765 — помер Михайло Ломоносов, 

перший російський учений-природозна-
вець, поет, художник, історик, астроном 
і філософ.

1919 — декретом радянської влади 
створено систему виправно-трудових та-
борів — започатковано майбутній «архі-
пелаг ГУЛАГ». 

16 квітня 
1844 — народився Анатоль Франс 

(Жак Анатоль Франсуа Тібо), французь-
кий письменник, лауреат Нобелівської 
премії з літератури 1921 р.

1889 — народився Чарлі (Чарльз) 
Чаплін, видатний англійський та аме-
риканський кіноактор, режисер, сце-
нарист.

1934 — у СРСР засновано звання Ге-
рой Радянського Союзу.

Календар 
Чернігівщини
5 квітня 1894 р. у м. Ніжині народив-

ся Роман Бжеський, публіцист, літератор.

7 квітня 1887 р. на Чернігівщи-
ні народився Юрій Ластівченко, коман-
дир 1-го Українського козацького полку 
ім. Богдана Хмельницького військ Цен-
тральної Ради. 

9 квітня 1898 р. у містечку Сосниця 
народився Василь Потієнко, діяч УАПЦ.

У ніч на 13 липня 1919 р. у прилуць-
кій в’язниці московські окупанти та їхні 
місцеві прихвосні розстріляли 46 аре-
штантів. 

Підготував Олександр ЯСЕНЧУК

Олесь Гончар

Омелян Пріцак
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1930 застрелився Володимир Ма

Загибель «Титаніка». 
Відтворення графікою
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Присвячено Ліні Костенко
У Прилуцькій міській бібліотеці імені Лю-

бові Забашти відбулось літературно-мистець-
ке дійство «Нове прочитання сучасниці», до 
85-річчя Ліни Костенко.

Відчути її поезії допоміг столичний зраз-
ковий художній дитячий музичний театр юного 
актора «Фантазія Нью». Він народився в При-
луках і ось уже 10 років набирає популярнос-
ті в Києві. 

Режисер театру Тетяна Погребняк стала 
лауреатом цьогорічної Прилуцької літератур-
но-мистецької премії імені Любові Забашти. 

Вистава «Люди, будьте взаємно красиви-
ми», створена за віршами Ліни Костенко, окре-
мі з яких покладені на музику Ольгою Богомо-
лець, мала великий успіх у бібліотеці. Всім спо-
добалась гра Лєри Даценко, Олександра Не-
взорова, Соні Стеценко (улюбленої дівчинки 
Жені із серіалу «Свати») та інших.

Центральна книгозбірня міста — сучасний 
культурний центр. Прилучани завжди чекають 
на нові зустрічі, презентації у стінах бібліотеки. 
У день народження великої українки у читаль-
ній залі було проведено бліц-опитування чи-
тачів «Що для вас означає прочитання віршів 
Ліни Костенко?» 

Директор бібліотеки Людмила Трошина 
відзначила, що стиль роботи книгозбірні — це 
перш за все популяризації творчості письмен-
ників. 

День вірменської культури 
Клуб «Краєзнавець» обласної бібліотеки 

ім. Короленка і громадська організація «Вір-
менська община Чернігівської області» про-
вели культурно-мистецький захід «Вірменія: в 
серцях навіки».

Бібліотекар відділу краєзнавства Вікторія 
Солонікова нагадала присутнім про яскраві 
зустрічі з представниками чернігівських наці-
ональних товариств білорусів, греків, євреїв, 
поляків, азербайджанців, які відбувались у бі-
бліотеці протягом останніх років. Історичний 
екскурс у взаємини етносів Чернігівщини зро-
бив кандидат історичних наук, завідувач кафе-
дри Інституту історії, етнології та правознав-
ства ім. О. Лазаревського ЧНПУ ім. Т. Шевчен-
ка Юрій Русанов.

Про роботу Спілки вірмен України розпо-
вів виконавчий директор цієї організації Да-
вид Мкртчян (Київ), а з діяльністю вірменської 
общини Сіверського краю ознайомив голова 
об’єднання Самвел Мовсесян.

Щиро вітали присутніх перший заступник 

директора Депар-
таменту культури 
і туризму, націо-
нальностей та ре-
лігій облдержад-
міністрації Олек-
сандр Левочко, 
голова Чернігів-
ського обласного 
об’єднання єврей-

ських общин та організацій Семен Бельман, 
письменник та журналіст Сергій Дзюба.

Вивченню та збереженню в Україні рідної 
мови вірмен присвятила свій виступ засновни-
ця і вчителька вірменської школи у Києві Кари-
не Тумагаян. Емоційного забарвлення заходу 
надали вірші вірменською та українською мо-
вами, вірменський національний танець «Узун-
дара» й дивовижне звучання національного 
духового інструмента — дудука.

Щире зацікавлення викликали твори відо-
мого художника-іконописця Акопа Цовікяна і 
юної майстрині Анаіт Парсадонян із Чернігова 
та книжково-ілюстративна виставка «Вірменські 
ескізи», яку підготували працівники бібліотеки.

До фондів бібліотеки були подаровані книги 
з історії вірменського народу та мовознавства.

8 квітня Сергій Жадан 
зустрінеться з читачами 
в Чернігові 
Презентації нової книжки поета, письмен-

ника і перекладача Сергія Жадана «Життя Ма-
рії» упродовж березня – травня відбудуться у 
33 містах України. 8 квітня автор відвідає Чер-
нігів. Він зустрінеться зі студентами ЧНПУ ім. 
Т. Шевченка (вхід вільний), відповість за запи-

тання журналістів у ме-
діа-центрі «Моє місто», 
почитає вірші в актовій 
залі готелю «Профспіл-
ковий» (вул. Шевченка, 
105, вхід — 40 грн). 

Цей тур організо-
вує Міжнародна літе-
ратурна корпорація 
MERIDIAN CZERNOWITZ 
у рамках проекту «Ві-
йна та культура: діалог 
ворогів» за підтримки 

Міжнародного фонду «Відродження».  Частина 
коштів, зібраних під час туру, буде передана на 
потреби АТО.

«Життя Марії» — нова книжка віршів і пе-
рекладів, що містить 60 віршів Жадана і 20 пе-
рекладів поезій Чеслава Мілоша, польського 
поета, лауреата Нобелівської премії. 

Книжка проілюстрована знімками, зро-
бленими Сергієм Жаданом та харківським ди-
зайнером Іллею Павловим. 

Сергій Жадан — автор романів «Депеш 
Мод», «Ворошиловград», «Месопотамія», по-
етичних збірок «Цитатник», «Ефіопія» та інших. 
Його літературні твори одержали національні 
та міжнародні нагороди, були перекладені три-
надцятьма мовами. 

Приймаються книги в дар
Чернігівська обласна бібліотека ім. Коро-

ленка проводить акцію «Подаруй книгу біблі-
отеці». Акція спрямована на те, щоб поповни-
ти і оновити фонди різною літературою: довід-
ковою, художньою та іншою. Якщо у вас удома 
є прочитані й незатребувані книги, ви можете 
дати їм друге життя. Адреса: просп. Миру, 41.

Його прізвище цілком відповіда-
ло складові характеру свого влас-
ника. Усі, хто знав Миколу, можуть 
це підтвердити. На вигадки він був 
мастак. Причому подавав їх із таким 
серйозним виглядом, що навіть дру-
зі часом піддавалися магії правдо-
подібності переказуваних ним абсо-
лютно неймовірних історій. Це я про 
художника Миколу Небилицю, який 
закінчив свій життєвий шлях у листо-
паді 2000 року на посаді завідувача 
відділу ілюстрацій чернігівської об-
ласної газети «Деснянська правда».

Одну з тих історій я свого часу за-
фіксував у розповіді про централь-
ну площу Чернігова. Ріс на тій площі 
розлогий клен, випадково врятова-
ний від вирубування співаком об-
ласної філармонії Любомиром Глин-
кою. Так на тому клені, за версією 
Небилиці, якось врятувався від ви-
тверезника його приятель Юрій Ма-
каров. Заліз на дерево і сидів на 
ньому вночі доти, поки нарядові мі-
ліції не набридло його пантрувати. 
Ймовірність такого трапунку, вва-
жай, була нульовою, але ніхто Ми-
колі, який смакував його (бувало, і в 
присутності самого Юрія Макарова), 
не заперечував. Хто ж відмовиться 
послухати на дозвіллі побрехеньку, 
що подається, як було сказано од-
ним відомим поетом минулого сто-

ліття, «весело й доладно». 
Та все-таки більше Микола 

запам’ятався своєю відданістю по-
кликанню. До  обов’язків редакцій-
ного художника в кінці шістдесятих 
— на початку сімдесятих років вхо-
дило не лише ілюстрування матері-
алів, малювання рубрик, карикатур, 
а ще й ретушування фотознімків. 
Справившись із цим, він міг година-
ми просиджувати над аркушами па-
перу, прикрашаючи їх своїми начер-
ками. Часто це були й дружні шаржі 
на друзів, колег. У мене збереглася 
ціла тека таких шаржів, головним 

героєм яких був Микола Ночовний,  
співробітник «Комсомольського гар-
ту» (була така обласна газета — по-
передниця нинішнього «Гарту», в якій 
у шістдесяті – сімдесяті роки  працю-
вав М. Небилиця). Цей Микола  Но-
човний зображався не лише в ото-
ченні міфічних фей, а й поряд із інши-
ми журналістами молодіжної газети: 
самим Небилицею, Віталієм Леусом, 
Петром Пулінцем, Григорієм Янушке-
вичем, Віктором Мухою… Усі з геро-
їв шаржів милувалися своїми копія-
ми без тіні образ, хоча часом худож-
ник підмічав і не найкращі їхні риси.

Коли ж хто-небудь пробував Ми-
колу відірвати від малювання чи 
висловити щось на кшталт сумніву 
в доцільності його вправ з приво-
ду того, що вони не можуть прине-
сти щонайменшої практичної корис-
ті, він відказував: «Треба відчувати 
задоволення від процесу роботи». 
Згадую цей вираз, коли досить час-
то спостерігаю, з яким небажанням, 
навіть відразою ставляться деякі ко-
леги до чорнової роботи. Для них го-
ловне — отримати результат, яким 
можна похизуватися, від якого мож-
на мати зиск. Усі хочуть бути надру-
кованими, причому на престижному 
місці в газеті, хочуть мати свої тво-
ри в ошатній книжковій обкладинці, 
але лінуються ретельно звірити іме-

на, прізвища, цифри, дати, підшука-
ти точне слово, зробити досьє своїх 
же матеріалів, вести підшивку газе-
ти, в якій працюють. Усі хочуть усьо-
го і негайно, забуваючи, що завтра 
нинішні буденні й не дуже приємні 
клопоти принесуть їм зиск значно 
більший, ніж сьогоденна, не підкрі-
плена чорновою роботою видима 
популярність.

Микола Небилиця — абсолют-
ний антипод любителям знімати пін-
ку із сьогоднішніх ілюзорних успіхів. 
Налаштованість на вічність роби-
ла його безжальним до себе. Нічого 
гріха таїти: любив він чарку і не при-
ховував цього. Ну, хто міг би видати 
такий автограф, як він —  авторо-
ві цих рядків у антології інтимної лі-
рики поетів Чернігівщини «Пастухи 
квітів», що побачила світ у редакцій-
но-видавничому комплексі «Деснян-
ська правда» 1999 року. Ця книжка 
була Миколою проілюстрована. У ній 
же вміщено і його вірш «Моє кредо». 
Внизу сторінки з цим віршем сказа-
но, що М. Небилиця за гороскопом 
— Овен. «І алкан», — додав він своєю 
рукою, скріпивши написане автогра-
фом. Шкилювання над собою? Без-
перечно. Але маю сказати відверто 
і щиро, що ніколи не бачив, щоб піс-
ля найбуйнішого застілля Небилиця, 
на відміну від багатьох інших колег,  

втратив контроль над собою. Хоча 
(знову ж таки — черговий його жарт-
визнання): «За все своє життя я на-
пився тільки один раз — на шкільно-
му випускному вечорі. Відтоді вже 
стільки років тільки похмеляюся».

У роки нашої спільної з Миколою 
роботи в мене народився вірш про 
людину, яка вперше в історії пожар-
тувала. Схиляючись перед цим чоло-
віком, я написав:

«Зведемо ж його на п’єдестал,
Де уже й великим трохи тісно.
Шкилював над смертю він зловісною
І уже тому безсмертним став.
Прометей, що людям дав огонь,
І першожартун — брати по духу.
Їм людей в майбутнє вічно рухать,
Нам  — обожнювать того й того».

Не пам’ятаю, чи показував цей 
вірш Миколі, але сьогодні мені здаєть-
ся, що народився вірш завдяки моєму 
знайомству саме з Небилицею. 

Оцінювати себе не годиться. 
Уже хоча б тому, що тут важко бути 
об’єктивним. Але я не про себе. Аб-
солютно щиро вважаю, що найдо-
вершеніше в моїй книжці віршів «Усе 
переходить у спомини» — це обкла-
динка, на якій відтворено роботу 
Миколи Небилиці «Старе подвір’я», 
виконану гуашшю на папері 1970 
року.  Книжка ця вийшла, коли Ми-
коли вже не було в живих. Але пе-
вен, що він був би не проти такого 
використання свого малюнка, адже 
абсолютно безкорисно допомагав 
мені в оформленні збірки «Чорний 
птах», яка була видрукувана за його 
життя.

А насамкінець уже без жартів. 
Якось один із вельми авторитетних 
поціновувачів, приїхавши до Черні-
гова і познайомившись із творами 
основних живописців і графіків При-
десення, включив Небилицю до трій-
ки найбільш талановитих із них. Щоб 
нікого не розчаровувати і не обра-
жати, імена ще двох він не назвав…

Олександр ОЛІЙНИК

«Çàäîâîëåííÿ â³ä ïðîöåñó…»«Çàäîâîëåííÿ â³ä ïðîöåñó…»
14 квітня виповнюється 70 років від дня народження 

чернігівського художника Миколи Небилиці (1945 – 2000)
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Несподівані 
думки
 Звичайна розсудли-

вість іноді не дозволяє ро-
бити сміливих припущень. 
(Агата Крісті).

 Моя головна про-
блема полягає в тому, що, 
коли все вже закінчено, я 
продовжую цим жити. (Тім 
Рот).

 Кінці з кінцями мож-
на зводити без кінця. (Лео-
нід Леонідов).

 Багато людей 
cприймають свою пам’ять 
за інтелект і свої погляди —  
за факти. (Поль Массон).

 Вік — це те, що іс-
нує в наших думках. Якщо 
ви про нього не думаєте — 
його немає. (Марк Твен).

Було колись...
Федір Шаляпін
(1878 – 1938)

Вартість концерту
Один мільярдер 

попроcив Шаляпіна ви-
ступити в нього на вечо-
рі й запитав про гонорар.

— Тисяча доларів, — 
відповів співак.

— Гаразд, але висту-
пите зі своїм номером і 
не залишитеся  серед гос-
тей.

— Вам треба було од-
разу про це сказати, — 
посміхнувся Шаляпін. — 
Якщо мені не треба бути з 
вашими гостями, я співа-
тиму і за п’ятсот доларів.

Чарлі Чаплін
(1889 – 1977)

Чарлі співає
На вечорі в день сво-

го народження Чарлі Ча-
плін розважав гостей, імі-
туючи знайомих чоловіків, 
жінок і дітей. Нарешті про-
співав арію з італійської 
опери, причому виконав її 
чудово.

— Я не знав, що ви 
вмієте так добре співати, 
— зауважив хтось зі  слу-
хачів.

— Я зовсім не вмію 
співати! — заперечив Ча-
плін. — Я тільки імітував 
Карузо.

Куточок 
гумору

— Ні, куме, в наш час 
нема друзів! Уявіть собі, 
зустрів недавно хорошого 
знайомого і попросив пози-
чити мені сто гривень. І що 
ж ви думаєте? Цей негідник 
мені відмовив!

—  Куме! Відразу вас 
попереджаю: я також не-
гідник.

* * *
— Куме, можна я че-

рез ваш город перебіжу, бо 
хочу встигнути на електрич-
ку на 7.20?

— Та будь ласка! От 
тільки там мій бик пасеть-
ся… Якщо він вас побачить, 
то ви ще встигнете на 6.40!

* * *
— Мене вкусив ваш со-

бака. Я вимагаю компенса-
ції! 

— Куме, я собаку за-
раз потримаю, а ви вкусіть 
його.

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

будь-яку благодійну суму на рахунок «Світ-інфо». Цим 
Ви підтримаєте видання незалежної української преси.

Кошти на видання можна вносити 
на банківський рахунок газети:

ФОП Антоненко П.Я., 

ЄДРПОУ/ДРФО 1770703038, 
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 ІCQ: 605-110-856
Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, сувеніри, 

канцтовари, а також  туризм, екскурсії, проведення презен-
тацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича ді-
яльність, сприяння вихованню дітей, відродженню ду-
ховних і національних традицій.  Вул. Шевченка, 9. Тел.  
(066) 760-86-83,  (0462) 973-628, 973-629.

Як стимулювати роботу мозку 
 Заплющені очі. Увечері не вмикайте світла в кварти-

рі — ходіть  кімнатами по пам’яті. Ця вправа підвищить увагу 
і концентрацію. 

 Зміна робочої руки. Чистіть зуби іноді не робочою 
рукою, а тією, яка менш активна: якщо ви правша, почистіть 
зуби лівою рукою, якщо шульга — правою.

 Новий гардероб. Носіть усілякі речі. Залежно від одя-
гу людини змінюються не тільки її відчуття, а й стиль думок.

 Мова жестів. Мову жестів освоїти непросто. Спочат-
ку достатньо  вивчити стандартні фрази спілкування: вітання, 
прості запитання, відповіді.

 Нова дорога. Ходіть на роботу (в магазин) новою, не-
знайомою дорогою. Навіть якщо новий шлях буде довшим, ні-
чого страшного. 

 Упевненість у собі. Навіть якщо вам пропонують ро-
боту, в якій ви не дуже розбираєтеся, погоджуйтеся. Мозок 
швидко активізується, коли ви не зовсім точно знаєте, що ро-
бити.

 Нестандартні відповіді. Відповідайте на стандартні 
запитання нестандартно. Навіть на запитання «Як справи?» 
можна відповісти десятками різних фраз — відмовтеся від 
стереотипів.

 Монети. Навчіться розрізняти монети тільки пальця-
ми. Вправу корисно робити, коли ви кого-небудь або чого-не-
будь чекаєте. Час плине швидше.

 Нові журнали. Вибирайте ті журнали і газети, на які ви 
зазвичай не звертаєте уваги. Наприклад, якщо любите читати 
про подорожі та інші країни — віддайте перевагу журналу про 
тварин. Необов’язково захопитися чимось новим, досить час 
від часу змінювати тему читання.

 Телевізор без звуку. Вимкніть звук телевізора і, див-
лячись на зображення, намагайтеся відтворити діалог чи мо-
нолог. Якщо виконувати цю вправу разом із друзями, вийде 
дуже комічно й цікаво.

 Різноманітний відпочинок. Якщо вихідні ви зазвичай 
проводите в місті, то іншим разом вирушайте на природу. Не 
любите слухати музику? Сходіть на музичний концерт — отри-
маєте масу нових відчуттів. Якщо навіть зовсім не сподоба-
ється, зможете піти.

 Новий темп. Цю вправу можна зробити у вихідний 
день. Якщо зазвичай ви все робите повільно, намагайтеся 
прискорити темп удвічі. Якщо ж ви і хвилини не можете вси-
діти на місці, змусьте себе все робити неспішно. Це вимагає 
великої концентрації.

 Жарти. Придумувати нові жарти й анекдоти — дуже ці-
каво і корисно для мозку. Це стимулює розумову активність і 
розвиває здатність мислити креативно.

Корисні порадиКорисні поради

Оголошення читачів газети
Ви можете надрукувати свої оголошення в нашій га-

зеті (продаж, купівля, послуги і т.д.) Вартість публікації 
— 15 гривень. Можна надрукувати це ж оголошення й 
кілька разів, друга і всі повторні публікації коштують 10 
гривень. Кошти ці слід внести на банківський рахунок 
газети, він указаний наприкінці 16-ї сторінки. Квитан-
цію про сплату чи її копію та текст оголошення надішліть 
до  редакції на поштову адресу: 14000, Чернігів, голов-
поштамт, а/с 43.  

Степан САБАДАШ 
С т е п а н 

О л е к с і й о -
вич Сабадаш 
(05.06.1920  —  
28.08.2006) — 
відомий укра-
їнський ком-
позитор, дири-
гент, народний 

артист України.
Знаменитий у 1960-ті роки  

маестро залишив справді гли-
бокий слід в українській пісен-
ній культурі. 

Степан Олексійович наро-
дився в  1920 році в селі Ван-
чинець нинішнього Новосе-
лицького району Чернівецької 
області, а тоді це була терито-
рія Румунії. У 1940 —1941 рр. 
закінчив Чернівецьке музичне 
училище. Потім працював кон-
цертмейстером у Чернівецько-
му драмтеатрі. 

І все ж, яким би не був та-
лановитим композитор, для 
хорошої пісні потрібен хоро-
ший текст. У той час у Черні-
вецькому медичному інститу-
ті навчався й проходив прак-
тику десь у гірському селі сту-
дент Михайло Ткач. Він і приніс 
в обласний будинок народ-
ної творчості, який підтриму-
вав митців-початківців, вірш 
«Марічка». «Вірш схвилював, 
— згадував Степан Олексійо-
вич, — доки біг додому, в голо-
ві вже зароїлась мелодія. Му-
зика лягала легко, як туман на 
долину».

Уперше «Марічку» виконав 
хор музичного училища, в яко-
му на хорово-диригентсько-
му факультеті заочно навчав-
ся Сабадаш. А потім «Марічку» 
попросив у автора Дмитро Гна-
тюк. І повіз її по світах.

«Пісню з полонини» також 
розніс по світу Дмитро Гнатюк. 

У 1965 році —  нова  пре-
красна пісня — «Очі волош-
кові».

У 1967 році Степан Саба-
даш переїхав до Києва, працю-
вав у Жовтневому палаці, пи-
сав пісні, багато з них ставали 
популярними. 

Василь МИХАЙЛЮК 
В а с и л ь 

П и л и п о в и ч 
М и х а й л ю к 
(13.01.1929, 
смт Вашків-
ці Вижниць-
кого р-ну 
Ч е р н і в е ц ь -
кої обл.  —  

02.05.2003, Вашківці) — укра-
їнський композитор, диригент. 
Заслужений працівник культу-
ри України. 

Закінчив  Чернівецьке му-
зичне училище. Керівник ду-
хового оркестру і хору Вашків-
ського будинку культури (1952 
— 1970). Найкращі твори Ва-
силя Михайлюка: «Черемши-
на» (слова — М.  Юрійчук), «По-
даруй мені Карпати» (В. Григо-
рак), «Смерічки» (М. Юрійчук), 
«Хвилинка» (І. Кутень), «Мальви» 
(В. Григорак), «Білі журавлі» (М. 
Юрійчук), «Рута-м’ята» (В. Григо-
рак), «Цимбалоньки» (Л. Кудря-
венко), «Анничка» (В. Григорак), 
«До керманича» (І. Кутень), «Ве-
чори в Карпатах» (С. Слісарчук).

Ансамбль «Марічка»
Жіночий вокальний ан-

самбль із Чернівців. Засно-
ваний Степаном Сабадашем 
у 1960 році при Чернівецько-
му палаці культури працівни-
ків текстильної промисловос-
ті. Назву отримав від пісні Са-
бадаша «Марічка», що стала 
візиткою ансамблю. Колектив 
був переважно жіночим і бага-
то в чому нагадував ансамблі 
«Мрія», «Росинка», «Гуцулочки». 
Потрапляли співати до цього 
престижного колективу найта-
лановитіші. Вони виконували, 
крім «Марічки», такі пісні свого 
керівника, як «Гуцулочка», «Ви-
шні», «Пісня з полонини» і ба-
гато інших творів. Проіснував 
цей склад до 1968 р. У 1977 
р. «Марічку» відродив компо-
зитор Володимир Шабашевич, 
який очолював її до 1991 р. На 
цей час припав пік популяр-
ності ансамблю. Потім на чолі 
колективу стала співачка, пер-
ша виконавиця пісні «Червона 
рута» Олена Кузнєцова.

Золотий фонд української естради
Наша газета, що розрахована на масового 

і вдумливого читача, починає новий культурно-
просвітницький проект — «Золотий фонд україн-
ської естради». Слово «естрада» нині чомусь при-
забуте, його витіснив термін «шоу-бізнес». Час-
то це дійсно шоу і скоріше бізнес, ніж мистецтво. 
Але й там, де присутнє мистецтво, чомусь цура-
ються слова «естрада». Між тим, порівняно новий 
український Інтернет-сайт узяв саме це слово до 
своєї назви «Золотий фонд української естради». 
Ось адреса цього цікавого й насиченого сайту: 
http://www.uaestrada.org/

Сайт відкрито 10 березня 2011 року. Він 
присвячений найкращим українським співакам, 
композиторам, поетам-піснярам та колективам 
(ансамблям, гуртам, хорам, дуетам, тріо) 1950-
их – 1990-их років, за незначним винятком — 
більш раннього часу. Йдеться переважно про 
естраду, але частково також розповідається про 
оперних співаків і фольклорні колективи. На сай-
ті ви знайдете:

– інформацію про видатних співаків, ком-
позиторів, поетів-піснярів та колективи, їхні біо-

графії та дискографію;
– фотографії;
– тексти пісень із можливістю послухати ау-

діозапис, а також скачати ноти і мінусовки;
– різноманітне відео (музичні й документаль-

ні фільми, кліпи, концертні записи);
– статті, спогади, інтерв’ю та інші публікації;
– посилання на інші українські музичні сайти 

та офіційні сторінки співаків;
– анонси визначних подій (концертів, випус-

ків компакт-дисків тощо).
На сайті — вже сотні авторів та виконавців, 

колективів, понад тисяча пісень з аудіозаписами, 
десятки відео, фотоальбомів, тисячі фотографій.

Сподіваємося, наш проект, в якому подає-
мо все найцікавіше з цього сайту, сколихне нос-
тальгійні спогади у старшого покоління й водно-
час буде цікавим і молоді. Адже знамениті наші 
пісні, які співаємо десятиліттями, абсолютно не 
старіють, із задоволенням виконуються зараз і 
на сцені і в побуті. Подамо й тексти таких пісень, 
адже їх, хоч і співають масово, але слова нагада-
ти не зайве, щоб співалося точно. 

Ìàð³÷êà
Музика: Степан Сабадаш
Вірші: Михайло Ткач

В’ється, наче змійка, 
неспокійна річка,

Тулиться близенько 
до підніжжя гір.

А на тому боці, там живе 
Марічка, 

В хаті, що сховалась 
у зелений бір.  (2 рази)

Як із хати вийде, на порозі 
стане —

Аж блищить красою широчінь 
ріки.

А як усміхнеться, ще й з-під 
лоба гляне,

«Хоч скочи у воду», — кажуть 
парубки. (2)

Не питайте, хлопці, чом я 
одинокий

Берегом так пізно йду 
в самотині.

Там, на тому боці, загубив 
я спокій,

І туди дороги не знайти 
мені. (2)

Та нехай сміється неспокійна 
річка,

Все одно на той бік я путі 
знайду.

Чуєш чи не чуєш, чарівна 
Марічко,

Я до твого серця кладку 
прокладу.

×åðåìøèíà
Музика: Василь Михайлюк
Вірші: Микола Юрійчук

Знов зозулі голос чути в лісі,
Ластівки гніздечко звили 

в стрісі.
А вівчар жене отару плаєм,
Тьохнув пісню соловей за гаєм.

Приспів:
Всюди буйно квітне 

черемшина,
Мов до шлюбу вбралася 

калина.
Вівчара в садочку
В тихому куточку
Жде дівчина, жде.

Йшла вона в садок повз 
осокори,

Задивилась на високі гори,
Де з беріз спадають 

чисті роси,
Цвіт калини приколола 

в коси.
Приспів.
Вже за обрій сонечко сідає.
З полонини їй вівчар співає:
— Я прийду до тебе, як отару
З водопою зажену в кошару.
Приспів.
Ось і вечір, вівці біля броду
З Черемоша п’ють холодну 

воду,
У садочку вівчара стрічає
Дівчинонька, що його кохає.
Приспів.

Про авторів музики пісень
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Наталія Романюк, Ірина Омельчук, Наталія Шемякіна, Світлана Прісакару.


