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Усе дорожчає, незмінна лише 
передплатна ціна на нашу газету «Світ-інфо»

Вона, як і раніше, становить усього 6 гривень 
на місяць або 36 гривень на півріччя.

Усі поштові відділення й листоноші області 
продовжують передплату на «Світ-інфо» на будь-
який термін і на будь-яку адресу в області. 

Передплатний індекс «Світ-інфо» — 86514.
Також газета продається вроздріб поштою — в кіос-

ках, відділеннях і райвузлах зв’язку. 

Передплата на «Світ-інфо» триває безперервно.
Зараз ви можете оформити її не лише на ІІ півріччя, 

а й на червень. 

Основні теми газети:
Події в області, Україні і світі.

Політика, соціальні проблеми, екологія.

Інтерв’ю з відомими людьми.

Публікації раніше невідомої нам історії України, 
СРСР.

Проза і поезія відомих письменників світу.

Культура, мистецтво, спорт. 

Корисні поради. 

У світі цікавого.

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

Дуже добре, якщо кожен читач газети 
долучить до передплати 

ще хоча б одного-двох читачів 
Прочитавши нашу газету, покажіть її своїм дру-

зям, знайомим, колегам, запропонуйте також пе-
редплатити. Чим більше буде передплатників, 
тим міцнішою буде «Світ-інфо» в інформаційному 
просторі області. 

Сьогодні в номері
Постійні рубрики й історико-
просвітницькі проекти газети:
Музеї і заповідники Чернігівщини.  ...........Стор. 11.

Історія міст області. Ніжин. .........................Стор. 12.

На престолах Києва й Москви. ..................Стор. 13.

Білорусь сусідня і братня. ...........................Стор. 8.

Золотий фонд української естради. ..........Стор. 16.

Напевно, ви любите каз-
ки. Підзаголовок про Поле 
Чудес у Країні Дурнів — з 
добре відомої казки про Бу-
ратіно. Там хитрющі лисиця 
Аліса і кіт Базиліо запропо-
нували наївному Буратіно 
закопати його кілька золо-
тих монет на Полі Чудес, ста-
ранно поливати їх, і тоді тут 
виросте грошове дерево, 
всипане такими ж золотими 
монетами. 

Чим це завершилося, 
пам’ятаєте. Але інколи скла-
дається враження, що й ми 
є мешканцями такої Країни 
Дурнів, де нас ошукують ли-
сиці Аліси і коти Базиліо (ре-
альні прізвища можете під-
ставити самі). І одна з осно-
вних причин цього — не 
просто тотальна наївність 
люду, а таке ж тотальне по-
мутніння їх розуму. Коли 
чорне чомусь називаємо бі-
лим, бо так заведено, так, 
мовляв, говорять усі.

І тут доречно згадати ще 
одну казку, блискучий твір 
Андерсена про голого ко-
роля. Пригадуєте? Там два 
аферисти взялися пошити 
королю новий одяг. Але ро-
зікрали все, від тканини до 
ниток і ґудзиків. І щоб якось 
викрутитися, почали «шити», 
тобто маніпулювати довко-
ла короля порожніми рука-
ми, з уявними тканинами, 
нитками й ґудзиками. Далі 
заявили, що вбрання коро-
ля готове й воно дуже кра-
сиве. А хто цього вбрання не 
бачить, той, значить, дурень. 
І ось король голим іде по ву-
лиці столиці, а всі придворні 
й простолюдини розхвалю-
ють його новий одяг. Аякже:  
не розхвалиш, не помітиш 
цього «вбрання», виявишся 
дурнем. І лише один простий 
хлопчик, котрий не знав про 
цю змову, вигукнув: «А ко-
роль же голий!»

Ця геніальна казка про 
те, скільки ще на світі «голих 
королів», а головне — що 
відбувається, коли на лю-
дей находить загальне по-
мутніння.

У нашому сьогоденні 
стільки дивовижного, що 
вже перестаєш дивувати-
ся. Тим не менше, раз у раз 
відбувається таке, що ми-
моволі оторопієш: ну невже 
дорослі, серйозні, грамотні 
люди, громадяни держави 
в центрі Європи, як змовив-
шись, клеять дурня, не помі-

чають очевидного, вдають, 
що все «так», коли воно «не 
так». 

Мимоволі пригадалася 
фраза з роману Маміна-Си-
біряка про одне сімейство 
чиновника, котрий заро-
бляв триста рублів на рік, а 
«проживав» три тисячі (дру-
жина, звісно, не працюва-
ла). І обивателі повітового 
міста сприймали це як да-
ність, адже це (цитую) «под-
водилось под разряд тех 
фактов, которые правы уже 
по одному тому, что они су-
ществуют». 

Від літературних ремі-
нісценцій перейдімо до на-
шої грішної української дій-
сності, де теж немало ди-
вовижних фактів, які нікого 
не дивують просто тому, що 
«вони існують».

Пограбування перше: 
тарифне і цінове
Збулося. Сподобилися. 

Від 1 травня набули чиннос-
ті нові тарифи на газ для на-
селення. Вони зросли у 3,6 
разу проти попередніх. Поки 
що, бо невдовзі зростання 
складе майже 7 разів.

Це дико, ненормально, 
це абсурд. І ось замість того, 
аби людині просто сказати, 
що «король голий», що це АБ-
СУРД, її втягують у якісь ве-
лемудрі політично-військо-
во-економічно-стратегічні 
дебати довкола цих тари-
фів. Так само — щодо чоти-
рикратного подорожчання 
електроенергії. Так само — 
щодо тотального і невпин-
ного підвищення цін на все. 

Коли попередні підви-
щення складали 50% проти 
діючих тарифів, можна було 
ще про щось дискутувати. 
Коли складають 600%, тоб-
то сумарно це 700% старо-
го тарифу, про які дискусії 

мова? Тим не менше, вони 
точаться — у пресі, радіо, на 
телеекранах, і люди ведуть 
ці балачки ВСЕРЙОЗ. Про 
те, чого нема: тобто не про 
підвищення, а про АБСУРД, 
який не підлягає дискусіям. 
Але нас втягнуто в це, адже 
це «факти, які праві вже 
тому, що вони існують».

Пограбування друге:  
пенсійне

Уперше за кілька ро-
ків перебування на пенсії я 
отримав її (за квітень) урі-
зану, зменшену аж на 350 
гривень. Виявляється, по-
трапив під недавнє набут-
тя чинності законополо-
ження про зменшення пен-
сії всім працюючим пенсі-
онерам на 15 відсотків. До  
працюючих мене Пенсійний 
фонд зачислив, бо я зареє-
стрований приватним під-
приємцем як видавець га-
зети «Світ-інфо». Цей закон 
ухвалений напередодні но-
воріччя Верховною Радою 
— сліпо, тупо, не читаючи, 
в пакеті тих законів-побо-
рів, які ухвалювалися перед 
таким же «сліпим» ухвален-
ням Державного бюджету 
на 2015 рік і саме для того, 
щоб виконувати цей бю-
джет. Тими законами внесе-
но зміни, зокрема, і до По-
даткового кодексу, якими і 
введене оте урізання пенсії 
працюючим. 

Я вже писав і ще раз 
пишу: це не що інше, як без-
совісне, нахабне пограбу-
вання людини. І це такий 
же очевидний АБСУРД, як і 
підвищення тарифу на газ у 
7 разів. І тут також не слід 
втягуватися в безглузді дис-
кусії. Особливо довкола го-
ловної мотивації: держава 
бідна, в бюджеті не виста-
чає коштів. Бо виникає  ж  

наступне запитання:  а чому 
держава бідна і чому в бю-
джеті нема коштів? Запи-
тання, щодо якого теж мож-
на не дискутувати, бо все 
зрозуміло й так. 

Але без цих дискусій ще 
раз підкреслю: це пограбу-
вання людей. Якщо в нас 
нема заборони законом 
працювати пенсіонерам, 
якщо людина справляється 
з роботою, вона заробила 
свою зарплату? Однознач-
но. Якщо людина заробила 
пенсію всім трудовим жит-
тям, вона її заробила і має 
отримувати? Безперечно. 
Тому мотивація, що держа-
ва бідна і в бюджеті нема 
коштів, — «до лампочки». Тут 
справа принципу, і цю моти-
вацію слід переадресувати 
нездарному уряду. 

Дехто скаже, що закони 
про побори ухвалював пар-
ламент і потім їх підписував 
Президент. Але подавав ці 
законопроекти уряд, і саме 
для обслуговування й на до-
году ТАКОМУ уряду підпису-
вали ці закони голова пар-
ламенту і очільник держави. 
То виходить, що кожен гро-
мадянин України, обібра-
ний тими законами-побо-
рами, має право подати до 
суду на громадян Яценюка, 
Гройсмана, Порошенка, чиї 
підписи стоять під цими за-
конами. За порушення Кон-
ституції України. Насампе-
ред статті 22, яка гласить: 

«Конституційні права і 
свободи гарантуються і не 
можуть бути скасовані.

При прийнятті нових за-
конів або внесенні змін до 
чинних законів не допуска-
ється звуження змісту та об-
сягу існуючих прав і свобод».

Або порушення ось цьо-
го положення Конституції 
держави: 

«Стаття 41. Кожен має 
право володіти, користува-
тися і розпоряджатися сво-
єю власністю, результатами 
своєї інтелектуальної, твор-
чої діяльності.

Конфіскація майна 
може бути застосована ви-
ключно за рішенням суду у 
випадках, обсязі та поряд-
ку, встановлених законом».

Де рішення суду про кон-
фіскацію в мене 350 гри-
вень пенсії? Де такі рішення 
щодо тисяч і тисяч пра-
цюючих пенсіоне-
рів? 

Тарифно-ціновий удар
Його завдав по мільйонах українців нездарний уряд

Поле Чудес у Країні Дурнів

70-річчя Перемоги 
над нацизмом

Вічна слава 
героям Другої 
світової війни!

Вічна пам'ять 
її жертвам.

Вічна 
героя
світо

Вічн
ї
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Честь живим 
і загиблим героям
В обласній бібліотеці ім. В. Короленка від-

бувся літературно-мистецький захід «Вічна сла-
ва безсмертю хоробрих, які кличуть на подвиг 
живих!» Завітали до бібліотеки ветерани та діти 
Другої світової війни, колишні малолітні в’язні-
жертви нацизму, учасники АТО та їхні сім’ї.

Не залишила байдужими присутніх розпо-
відь голови Чернігівського обласного відділен-
ня Української спілки в’язнів-жертв нацизму 
Ніни Володимирівни Зубок про своє дитинство, 
проведене в концтаборі Німеччини. За словами 
Ніни Володимирівни, її восьмирічною дівчинкою 
вивезли до Німеччини, і вона більше двох років 
перебувала в концтаборі. «Німцям потрібна була 
чиста, молода кров для їхніх поранених, і вони 
брали її у дітей», — згадує Ніна Володимирівна.

Подружжя Анатолій і Тетяна Мазури збере-
гли душевні листи з фронту — трикутники, які 
писав своїй дружині Олені та дочці Лідії батько 
Анатолія Мазура. Їх зачитала присутнім Тетяна 
Петрівна.

Про війну на Сході України розповів боєць 
Національної гвардії, учасник АТО, молодший 
сержант Володимир Мамчур. Він з жалем згадав 
місцеве населення, яке перетворилося на вну-
трішнього ворога і з яким так нелегко налаго-
джувати відносини. 

Артистка обласної філармонії Тетяна Олій-
ник, мати п’яти синів, один з яких воює на Сході, 
виконала пісню «Молитва за Україну», якою роз-
чулила гостей заходу.

Обласна бібліотека ім. В. Короленка вже зі-
брала кілька сотень книг для українських вій-
ськовослужбовців до Всеукраїнської акції «Бі-
бліотека українського воїна». У читальній залі 
представлена виставка фото «Добрий світ» за-
служеного журналіста України, члена Націо-
нальної спілки фотохудожників України Юрія 
Хромушина (м. Луганськ).

Творчість  архітекторів 
Чернігова
У виставковій залі Чернігівської облас-

ної організації Національної спілки художників 
України вперше відкрилася виставка архітекто-
рів Чернігова.

Представлені не тільки архітектура, а й жи-
вопис. Керівник проекту — Віталій Травка. 

Спілка ар-
хітекторів Чер-
нігівщини на 
теренах Укра-
їни не пасе 
задніх. Чоти-
ри побудова-
ні об’єкти за 

останні чотири роки зайняли третє і друге місця 
по Україні. 

Серед глядачів на виставці були і виклада-
чі та учні Чернігівської дитячої художньої школи, 
які свого часу виховали та підготували шість сту-
дентів-архітекторів із живопису та графіки. 

На виставці — роботи близько 40 учасників.

Книжкова весна 
в Корюківці
Корюківська міська молодіжна організа-

ція «Альтернатива» за участі центральної район-
ної бібліотеки провела культурно-просвітницьку 
акцію «Читай українське». Мешканці й гості міс-
та познайомилися з новинками літератури, при-
дбали книжки.

П р а ц і в -
ники цен-
т р а л ь н о ї 
к ниго з бір ні 
провели чи-
тай-ярмарок 
« К н и ж к о в а 
весна в Корю-
ківці», бліц-
о п и т у в а н н я 
«Що таке бі-
б л і о т е к а » , 
презент ува-
ли добірку су-
часної україн-
ської літера-
тури. Особли-

ву популярність мала викладка «Квітневий розмай 
літераторів Корюківщини» — з творчим доробком 
Віктора Божка, Ганни Пономаренко, Ігоря Халімана, 
Зої Шматок, інших письменників краю. 

Районна дитяча бібліотека організувала на 
ярмарку майданчик «Книга скликає друзів». Ко-
жен мандрівник по книжковому царству зміг по-
спілкуватися із друзями, а також насолодитися 
гарною українською музикою.

Віктор ТАТАРИН

Весняна повінь на Десні завершилася, фактично непо-
мітно. Хоча в гарні роки саме «на Григорія», тобто на початку 
травня, був її пік.

За повідомленнями гідрометеорологічних служб, на 
Десні і її притоках це була найменша за рівнем повінь за всі 
останні 130 років спостережень. Річки залишалися у своїх 
руслах, ні про який вихід Десни на довколишні луки, онов-
лення їх, наповнення свіжою водою придеснянських озер 
не йшлося й близько. Для мешканців придеснянських сіл 
Чернігівщини це просто біда. Та й в інших районах області 
відчувається маловоддя, адже екосистеми тісно пов’язані. 
У районах різко зміліли озера, ставки, деякі взагалі виси-
хають, як і криниці. 

Наша газета в № 51 надрукувала публікацію «Чи кра-
дуть воду Десни?». У ній ішлося: те, що на Десні другий рік 
підряд нема нормальної повені, окрім природних причин, 
може бути пов’язане й з іншим. Люди називають принаймні 
дві причини. Перша — скидання води на Дніпрі, нижче Ки-
єва, вниз по водосховищах. А оскільки Десна впадає в Дні-
про саме під Києвом, це «витягує» весняні води з нашої ріки. 
Друга можлива причина — забирання води з Десни для во-
досховищ у Смоленській і Брянській областях Росії для ви-
робничих потреб.

Хотілося, щоб українське Міністерство екології внесло 
ясність щодо цих чуток. Невже катастрофічно низькі повені 
на Десні — це щось природне? 

Надзвичайно низька повінь. 
Так чи не крадуть воду Десни? 

Березень і квітень Чернігівщина палала 
у вогні безглуздих пожеж, викликаних підпа-
люванням сухої трави, бур’янів. Головна про-
блема — безкарність паліїв. Звісно, була ма-
лосніжна зима, суха весна. Однак ніколи ще 
цих дикунських пожеж не було в такій кіль-
кості. Нечасті дощі ненадовго припиняли це, 
але лише підсихало — і знову палахкотить. 
Уперше дійшло до того, що в таких «самороб-
них» пожежах гинули люди — кілька осіб в об-
ласті загинули при випалюванні рослинності. 
Палало по 15 – 20 і більше пожеж щодня, а 
загалом за весну їх були сотні. Горіли житло-
ві й господарські будівлі, цілі невеликі села. 
Важко полічити колосальні збитки від цих 
пожеж. А ще — величезні витрати пожежної 
служби на їхнє гасіння. 

Наприкінці квітня – на початку травня по-
чали вже горіти ліси. Катастрофічна пожежа 
в лісах поблизу Чорнобильської зони стриво-
жила всю країну, а це ж зовсім близько від 
Чернігівщини. Та й по нашій області за якісь 
кілька днів кінця квітня в лісових масивах ви-
никло 35 пожеж, під час яких вигоріло май-
же 95 га сухого настилу. 28 квітня біля сіл 
Ведильці, Деснянка, Новий Білоус та селища 
Седнів Чернігівського району в лісах «Черні-
гіврайагролісгоспу» сталися пожежі сухого 
настилу на загальній площі майже 10 га. Ще 
одна пожежа на площі 1,5 га виникла на те-

риторії «Ніжинрайагролісництва».
Умисні підпали — кримінальний злочин. 

Але й підпали через  необережність повин-
ні суворо каратися, бодай адміністративно, 
штрафами. За наявності півтисячі лише тих 
пожеж, які виникли після спалювання рос-
линності, по області за всю весну не покара-
но ЖОДНОГО палія, хоча б штрафом. Принай-

мні щось не чути про таке покарання. І це при 
тому, що в нас кілька державних служб, які 
повинні боротися з підпалами, карати палі-
їв. Прокуратура, в тому числі природоохорон-
на. Міліція. Державна служба з надзвичай-
них ситуацій. Екологічне відомство. Санітар-
на служба. Охорона лісових масивів. Служби 
є, пожежі палають. 

На так званій 
Алеї Героїв Чернігова 

демонтовано 
5 з 6-ти комуністичних 

пам’ятників
Раніше ми повідомляли, 

що ще до ухвалення законів 
про декомунізацію України 
патріотична молодь Черніго-
ва демонтувала на так званій 
Алеї Героїв у центрі Чернігова 
два пам’ятники з  шести оді-
озним діячам комуно-радян-
ського режиму. Тим, що при-
четні до встановлення цього 
режиму, репресій проти на-
роду, знищення Української 
Народної Республіки і окупа-
ції її більшовицькою Росією. 
Це такі постаті, як Микола По-
двойський та Володимир Ан-
тонов-Овсієнко.

Недавно молоді па-
тріоти демонтували також 
пам’ятники Миколі Щорсу, 
Миколі Крапив’янському та 
Юрію Коцюбинському —  ан-
тиукраїнському діячеві, си-
нові класика української лі-
тератури. Пам’ятник ще од-
ному комуністичному про-
російському діячеві Віталію 
Примакову буде демонтова-
ний найближчим часом. 

Ухвалення Верховною Радою 
чотирьох законів про декомуні-
зацію нашої держави викликало 
переполох у прихильників кому-
но-тоталітарного минулого, які ще 
не перевелися, в тому числі се-
ред посадовців Української дер-
жави. Приклад цього — реакція 
деяких чиновників міста Щорса. 
Це старовинне місто мало назву 
Сновськ. І ось у радянські часи, 
коли творилися комуністичні міфи, 
його перейменували на честь уро-
дженця міста, відомого більшо-
вицького діяча Миколи Щорса. 
Того самого, що вірно служив Мос-
ковській комуністичній імперії, ни-
щив незалежну Україну, щоб знову 
приєднати її до Росії. 

Положення нового закону про 
заборону і ліквідацію комуністич-
ної символіки, згідно з яким до-
ведеться перейменовувати Щорс 
і скоріше за все повернути йому 
історичну назву Сновськ, злякало 
апологетів Московщини. Дивного 
в цьому нема, адже це один із пів-
нічних, свого часу досить русифі-
кованих і комунізованих районів 
області, ще й на кордоні з Росією. 
Не марно в центрі міста досі бов-
ваніє величезний пам’ятник Лені-
ну, один з останніх в області. А ще 
в місті досі є вулиці імені Леніна, 

того таки Щорса, Рози Люксем-
бург  та інших «видатних земляків». 

І ось що заявили стосовно пе-
рейменування міста деякі чинов-
ники. Директорка місцевого му-
зею Щорса — проти переймену-
вання, бо це, значить, наша історія 
(начебто до Щорса у міста історії 
не було). І заявила, мовляв, Щорс 
загинув у 24 роки і що він визво-
ляв Україну від німецьких окупан-
тів. Що він загинув у 24 — прав-
да, але це напівправда. Дирек-
торка мала б додати, що загинув 
Щорс не від кулі петлюрівського 
війська, як нам торочили десяти-
літтями, а був убитий чекістом, за 
наказом більшовицької Москви. 
Тобто  знищений тим режимом, 
якому служив. А щодо «звільнен-
ня» від окупантів, то це взагалі аб-
сурд. Невже очільниця музею не 
знає, що німецькі війська були на 
території України, згідно із домов-
леністю з урядом гетьмана Скоро-
падського, лише з весни по листо-
пад 1918 року. 11 листопада 1918 
року Перша світова війна завер-
шилася поразкою Німеччини, якій 
стало не до «окупації» чужих тери-
торій. Щорс же загинув у серпні 
1919 року, і весь кінець 1918-го 
та наступний рік боровся не про-
ти «німецької окупації», а проти 

Української Народної Республіки. 
Якщо директорка музею не знає 
цих шкільних істин, вона погана 
директорка. Якщо знає і таке го-
ворить, тоді ще гірше.

Ще далі пішла секретар Щор-
ської міської ради. Вона, бідкаю-
чись про «численні клопоти» з пе-
рейменуванням міста чи вулиць, 
добалакалася до того, що, мов-
ляв, мешканцям доведеться «мі-
няти паспорти». Це вже або повне 
невігластво, або злісна дезінфор-
мація. Жодним положенням зга-
даних законів не передбачено 
при перейменуванні міст, вулиць 
громадянам міняти паспорти. Не-
вже цього не знає секретар місь-
кої ради, представник української 
влади?

Залишається додати, що ці од-
кровення надруковані величез-
ним тиражем у газеті, одним із за-
сновників, тобто господарів, якої є 
Чернігівська обласна рада. 

Щорс: тиражована неправда 

Палаюча Чернігівщина: 
два місяці пожеж, жодного покараного? 
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Бліц-інформ

Повідомляє Служба безпеки України

рМілліцейська ххронікка

Читачі йдуть до нашої  газети 
У Прилуцькій районній бібліотеці пройшла презентація 

нашої газети «Світ-інфо». Хоч газета виходить уже понад 3 
роки, але цього року вперше йде за передплатою, тому саме 
як  передплатне видання й представив газету її засновник 
і редактор Петро Антоненко. Він зазначив, що свого часу 
саме в Прилуках у цій бібліотеці спершу серед районів об-
ласті робив презентації своїх двох книг — «Бабине літо» і 
«Свіча», так що знову зустрівся з багатьма добрими знайо-
мими-читачами. А це були поети і прозаїки, бібліотекарі, інші 
представники інтелігенції міста і району, просвітяни. 

Редактор детально розповів про задум створення газети, 
її концепцію, наголосив, що її поширення, передплата зале-
жать від самих читачів, від того, як вони будуть пропагувати 
видання. Адже головне — донести газету до читачів. Ось і на 
цій зустрічі чимало її учасників зізналися, що мало знали про 
«Світ-інфо». А коли почули цю розповідь, розібрали подарова-
ні примірники газети і сказали, що передплатять її на наступні 
місяці року й порадять це зробити своїм знайомим.

Це була і щира розмова про наше сьогодення, культуру, 
духовність,  літературу. Редактор газети прочитав надруко-
вані в ній білоруською мовою вірші поетів Білорусі Алєся Бє-
лого, Євгенії Яніщиц, свої українські поезії. Слово про газе-
ту, літературу сказали прилуцькі поети — член Спілок пись-
менників України і Білорусі Лілія Черненко, Надія Полив’яна.

Щира вдячність від газети за організацію цієї зустрічі ди-
ректору районної бібліотеки Лідії Іванівні Левченко. 

Такі зустрічі плануються і в інших районах області. 

Вечір-спомин 
із «золотими городнянцями»
Сучасна бібліотека є територією спілкування. У читаль-

ному залі Городнянської центральної бібліотеки відбувся 
краєзнавчий вечір-спомин «Моя маленька батьківщина».

Були присутні члени клубу «Золоте покоління», підопічні 
Городнянського територіального центру соціального обслу-
говування, читачі. Гості послухали п’ять історій життя меш-
канців Городні. 

Лариса Василівна Шпунт, дружина нині покійного само-
діяльного письменника, художника Юрія Шпунта, згадала 
своє дерево роду, починаючи від прадіда, царського жокея, 
та поділилася дитячими спогадами воєнних років.

Лариса Володимирівна Гринь цікаво прокоментувала 
сімейні фотографії, розповіла про батька-білоруса, який 
пройшов усю війну і був народним цілителем-травознаєм.

Анатолій Володимирович Рожков, автор сатиричних вір-
шів, повідав про своє життя військового, як служив у різ-
них куточках Радянського Союзу, але повернувся до рідної 
Городні. 

Леонід Михайлович Якубенко, заслужений журналіст 
України, колишній багаторічний редактор районної газети 
«Новини Городнянщини», зупинився на окремих сторінках 
історії Городні.

Під час заходу були розгорнуті книжкові виставки, фото-
матеріали про Городнянщину. Піснями порадували ансамб-
лі «Городняночка» та «Ветеран». 

Відомому фотохудожнику 
Валерію Шайгородському — 60 

Член Національної спілки 
фотохудожників України, відо-
мий чернігівський фотомайстер 
Валерій Шайгородський відзна-
чив свій ювілей. Він автор чудо-
вих портретних, пейзажних, жан-
рових фоторобіт. Щирі вітання!

Фото ювіляра — від коле-
ги й товариша, також відомого 
нашого фотомайстра Віктора 
Кошмала. 

Лише два місяці попрацював проку-
рором області молодий фахівець Дмитро 
Чибісов. При ньому прокуратура встигла 
порушити ряд резонансних кримінальних 
справ, зокрема тих, де фігурує міський го-
лова О. Соколов, деякі комунальні служ-
би обласного центру. Також прокурату-
ра предметно зайнялася справами щодо 
переслідувань активістів Євромайдану в 
Чернігові та області під час Революції Гід-
ності. Нещодавно Д. Чибісов був звільне-
ний з посади і переведений на іншу службу. 

Днями перший заступник Генераль-
ного прокурора України Володимир Гузир 
представив колективу прокуратури об-
ласті нового керівника — старшого рад-

ника юстиції Віктора Носенка.
В. Гузир акцентував увагу на тому, що 

прокуратурою взято курс на непримирен-
ну боротьбу з корупцією у власних лавах.

Також віднині є відкритим і доступним 
для всіх на сайті Генеральної прокурату-
ри України реєстр кримінальних прова-
джень про злочини, вчинені під час Рево-
люції Гідності.

«Прокуратура області повинна орієн-
тувати себе і правоохоронні органи Чер-
нігівщини на якнайшвидше об’єктивне 
і повне завершення проваджень щодо 
саме цієї категорії злочинів, — сказав 
Володимир Гузир. — Я знаю, що саме на 
Чернігівщині в листопаді 2013 року поча-

лися ці негативні прояви. Мені також ві-
домо, що там стоїть питання про притяг-
нення до кримінальної відповідальності 
як представників влади, так і представни-
ків правоохоронних органів, але прова-
дження ще не завершено. Вимога Гене-
рального прокурора — щоб це криміналь-
не провадження, яке занадто затягнуто, 
знайшло своє логічне завершення в суді». 

Новий прокурор Чернігівської облас-
ті Віктор Носенко пообіцяв довести до ло-
гічного кінця справу розгону Майдану в 
Чернігові та нинішні резонансні справи 
по обласному центру, які були розпочаті 
попереднім прокурором області Дмитром 
Чибісовим.

Річниця батальйону «Чернігів» 

Викрито схему виведення 
державних коштів у «тінь»
У Чернігівській області Служба безпеки України спільно з 

прокуратурою Чернігівської області та Державною фіскальною 
службою ліквідувала «конвертцентр», через який виводили міль-
йони державних коштів у тіньовий обіг.

Встановлено, що члени злочинної групи зареєстрували в  
Чернігівській та Київській областях понад 50 фіктивних комер-
ційних структур. На банківські рахунки цих фірм підприємства-
замовники переводили безготівкові кошти за нібито придбані 
товари чи надані послуги. Потім кур’єри знімали готівку у банків-
ських відділеннях і передавали організаторам.

За свої протиправні послуги «конвертатори» отримували 
оплату у вигляді певних відсотків від загальної суми. У такий спо-
сіб лише цього року зловмисники «відмили» понад 150 мільйонів 
гривень державних коштів.

Співробітники СБУ провели понад десять обшуків у примі-
щеннях «конвертаційного центру». Вилучено велику кількість го-
тівки, печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, фінансо-
ву документацію, яку використовували для протиправної діяль-
ності.

За матеріалами Управління СБУ органи міліції відкрили кри-
мінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) 
та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння 
ним шляхом зловживання службовим становищем) Криміналь-
ного кодексу України.

Триває досудове розслідування.

СБУ перекрила транзитний канал 
контрабанди наркотиків
Служба безпеки України спільно з прикордонниками та мит-

никами перекрила контрабандний канал постачання наркоти-
ків. Контрабандист сподівався налагодити транзитний канал 
наркотичних засобів територією України.

30 квітня ц.р. на митному пункті пропуску «Нові Яриловичі» 
співробітники СБУ затримали громадянина Республіки Молдо-
ва. Під час огляду його автомобіля правоохоронці виявили, що 
в бензобаці транспортного засобу у спеціально обладнаній схо-
ванці приховано 49 брикетів зі смолою канабісу і три пластикові 

пляшки з марихуаною. Загаль-
на вага вилучених наркотиків 
становить 56 кілограмів.

Слідчі Управління СБ Украї-
ни в Чернігівській області роз-
почали  кримінальне прова-
дження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 
305 (контрабанда наркотичних 
засобів) Кримінального кодек-
су України. Санкція цієї статті 
передбачає покарання у вигля-
ді позбавлення волі від 5 до 8 
років.

Триває досудове розсліду-
вання.

    

СБУ блокує спроби незаконного 
витоку зброї з району АТО
Служба безпеки України продовжує заходи щодо припинен-

ня незаконного витоку із району проведення антитерористичної 
операції боєприпасів та потрапляння їх на мирну українську те-
риторію.

Співробітники Управління СБ України в Чернігівській області 
викрили жителя Прилуцького району, який зберігав у своєму по-
мешканні бойові гранати. Під час санкціонованого обшуку його 
оселі було виявлено та вилучено чотири гранати РГД-5 та Ф-1. За 
попередньою інформацією вказані боєприпаси були переміще-
ні із зони АТО.

За матеріалами Служби безпеки України органи міліції від-
крили кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне пово-
дження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речо-
винами) Кримінального кодексу України. Триває досудове роз-
слідування.

Управління СБ України в Чернігівській області звертається 
до чернігівців із проханням бути пильними. Інформацію про ви-
явлення вибухонебезпечних предметів, осіб, які причетні до не-
законного обігу зброї, боєприпасів і вибухових речовин, слід по-
відомляти за номером «гарячої лінії»: (0462) 676-208.

Прес-група Управління СБ України в Чернігівській області

Прокуратура області: 
Дмитра Чибісова змінив Віктор Носенко

Тамара Василівна Кржемінська, поетеса, автор дитя-
чих казок, згадала свою молодість, участь у драматичному 
гуртку та учасників художньої самодіяльності міста після-
воєнних років.

Охорона порядку 
на свята 

Під час прес-конференції начальник 
УМВС у Чернігівській області Едуард Альо-
хін та його заступник Роман Пицків розпо-
віли про охорону громадського порядку 
під час травневих свят і відзначення 70-ї 
річниці Перемоги над нацизмом.

Начальник Управління МВС закликав 
громадян із розумінням поставитися до за-
конних вимог міліції, особливо коли право-
охоронці попросять когось пред’явити до-
кументи. Це ж стосується і тимчасових об-
межень на рух транспорту певними ділян-
ками.

У охороні громадського порядку буде 
задіяна максимальна кількість міліції. Вод-
ночас громадяни теж мають поводитися  
відповідально.

Роман Пицків розповів, що на свята в 
області діятимуть десять мобільних блок-
постів у складі працівників ДАІ, бійців ба-
тальйону «Чернігів» та нацгвардійців. Їх 
мета — взяти під контроль усі в’їзди в об-
ласть та вибірково перевіряти транспорт 
на важливих транспортних артеріях. Зо-
крема це дороги біля кордону з Росією.

Едуард Альохін закликав громадян 
бути пильними, звертати увагу на підозрілі 
пакунки й сумки і обов’язково повідомляти 
про них працівникам міліції. Ні в якому разі 
не слід чіпати таких предметів. Це мають 
робити тільки фахівці.

Цілодобово діють телефони «гарячої лі-
нії» чергової частини УМВС України в Черні-
гівській області — 619-102 та спеціальної 
лінії міліції «102».

  СЗГ УМВС України
 в Чернігівській області

Одним із перших добровольчих фор-
мувань в Україні став батальйон патруль-
ної служби міліції особливого призначен-
ня «Чернігів». Він був створений 16 квіт-
ня минулого року. Головними завданнями 
спецпідрозділу стали охорона громад-
ського порядку на Чернігівщині, а також 
захист територіальної цілісності держави.

У зоні АТО спецбатальйон «Чернігів» 
перебуває від червня 2014 року. Підроз-
діл брав участь в операціях у Кремінній, 
Рубіжному, Сєвєродонецьку, Лисичан-
ську, Ольховому, Станиці Луганській. Бійці 
звільняли українські міста, знищували во-
рожі диверсійно-розвідувальні групи, до-
помагали мирним жителям під час евакуа-
ції. За рік існування батальйон став одним 
із кращих військових формувань України. 

З нагоди річниці батальйону в облас-
ному центрі відбулися урочистості. Черні-
гівці з повагою зустріли почесного гостя, 
який стояв біля витоків створення спецба-
тальйону «Чернігів», — першого заступни-
ка Голови Верховної Ради України Андрія 
Парубія.

Виступаючи перед зібранням, Андрій 

Володимирович підкреслив, що історія ба-
тальйону «Чернігів» — це історія України. 
Його ядро становлять хлопці, які стояли за 
правду на Майдані. 

Андрій Парубій за мужність та геро-
їзм, проявлені на війні, нагородив кращих 
бійців почесними грамотами і відзнаками 
Верховної Ради України, вручив іменні го-
динники.

На урочистостях виступили голова 
обл держадміністрації Валерій Куліч, голо-
ва облради Микола Звєрєв.

Начальник УМВС у Чернігівській об-
ласті підполковник міліції Едуард Альо-
хін розповів про бойовий шлях підрозді-
лу і згадав про бійців — 35-річного Андрія 
Іщенка, 30-річного Олександра Найдьона 
та 27-річного Вiктора Запеку, які загинули 
в бою з терористами у Станиці Луганській. 

Заступник начальника УМВС капітан 
міліції Роман Пицків, який донедавна очо-
лював батальйон, представив нового ком-
бата. Ним став Віталій Костюченко, який 
до цього був заступником командира ба-
тальйону. Роман Пицків вручив побрати-
мам відомчі відзнаки, грошові винагороди 
й оголосив про чергові спеціальні звання.
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Бліц-інформ
Збитки ПАТ «Чернігівгаз» 
за підсумками 2014 року 
— 66,1 мільйона гривень
18 квітня 2015 року ПАТ «Чернігівгаз» 

провело чергові збори акціонерів. За під-
сумками минулого року чисті збитки компанії 
становили 66,1 мільйона  гривень.

Однією з головних причин збитків ста-
ло суттєве падіння обсягів транспортування 
і постачання природного газу. Замість 848 
мільйонів кубометрів газу, затверджених на 
2014 рік для ПАТ «Чернігівгаз», обсяг тран-
спортованого газу склав 713 мільйонів кубо-
метрів.

Зростання витрат обумовлене суттєвим 
дорожчанням матеріалів і  обладнання, не-
обхідних для роботи компанії. 

Попри скорочення фінансових надхо-
джень протягом року ПАТ «Чернігівгаз» ін-
вестувало в газотранспортну систему 22,8 
мільйона гривень. Окрім цього, планово-
технічним обслуговуванням побутових газо-
вих приладів було охоплено понад 200 тисяч 
домогосподарств, безкоштовно встановле-
но близько 7 тисяч лічильників газу, видано 
1626 технічних умов на газифікацію. Компа-
нія в повному обсязі забезпечувала відраху-
вання до бюджетів усіх рівнів, стабільно ви-
плачувала заробітну плату.

Основними акціонерами ПАТ «Чернігів-
газ» є ПАТ НАК «Нафтогаз України» — 25% ак-
цій, ПАТ «Агропромкомплект» — 19,65%, ПАТ 
«Ролюкс» — 19,65%, ТзОВ «Ласфано Україна» 
— 13,28%, ПАТ «Газтек» — 13,08% акцій ста-
тутного капіталу.

ПАТ «Чернігівгаз» — підприємство з га-
зопостачання та газифікації. Система газо-
постачання Чернігівщини складається з 10,8 
тисяч км газопроводів. Споживачами є май-
же 347,4 тисячі сімей, більше 3 тисяч підпри-
ємств та установ Чернігівської області. 

Щороку до бюджетів усіх рівнів сплачу-
ється понад 98 мільйонів гривень податків і 
зборів.

Запрошує виставка-
ярмарок «Що може жінка»
Проходитиме 16 – 17 травня в централь-

ному парку культури та відпочинку Черніго-
ва. Захід організовують Чернігівська облас-
на організація Спілки жінок України і Черні-
гівська міська ліга ділових та професійних 
жінок за підтримки ОДА й міської ради. Яр-
марок збирає ініціативних жінок, які мають 
власний бізнес, очолюють підприємства. 

На ярмарку можна буде придбати продук-
ти харчування, прикраси, подарунки. Будуть 
майстер-класи, показ мод. Ресторани і кафе 
представлять свої смачні вироби та послуги. 
Власні твори презентуватимуть художниці, 
письменниці. У програмі — концерт сімейних 
творчих колективів, розваги та конкурси.

Зареєструватися до участі можна за тел.: 
670-312.

Чернігів встановив новий 
дитячий танцювальний 
рекорд України! 
На Красну площу вийшли одночасно 

близько 2000 дітей віком від 5 до 18 років, 
які дуже гарно, натхненно й синхронно затан-
цювали. 

У встановленні рекорду взяли участь 
творчі колективи Чернігова, Ніжина, Корю-
ківки, Щорса, цілі класи деяких шкіл міста.

Рекорд засвідчив представник Національ-
ного реєстру рекордів Андрій Литвиненко. 

Мета акції — засвідчити прагнення дітей 
Чернігова до миру.

Фото Віктора Кошмала

Чернігівський Молодіжний театр відзначив 
30-річчя.

Директора закладу і художнього керівника 
Геннадія Касьянова та колектив театру привітали 
голова Чернігівської обласної ради Микола Звє-
рєв, чернігівський міський голова Олександр Со-
колов, друзі, шанувальники і постійні глядачі.

Голова обласної ради за багаторічну сумлінну 
працю, високий професіоналізм вручив почесні 
грамоти і нагрудні знаки заслуженій артистці Укра-
їни, провідному майстру сцени комунального під-
приємства «Чернігівський обласний Молодіжний 
театр» обласної ради Любові Веселовій, актрисам 
Юлії Матросовій та Інні Сергієнко.

Міський голова поділився своїми враженнями 
від вистави «11 сторінок військової прози», з якої 
розпочалася історія театру. У 1985 році з цією ви-
ставою чернігівський молодіжний театральний ко-
лектив, який мав тоді назву театр-студія «Молодіж-
на сцена», став лауреатом 2-го республіканського 
конкурсу самостійних робіт молодих акторів, ре-
жисерів та сценографів, що проходив в Одесі.

Геннадій Касьянов назвав прізвища тих, хто сто-
яв біля джерел театру, підтримував його всі роки.

Акторам театру були вручені почесні грамоти 
Міністерства культури України, обласної держав-
ної адміністрації. 

  Фото Віктора Кошмала

Сьогодні в час випробувань україн-
цям доводиться боронитися не тільки 
на фронті, а й у тилу. Найкраще поборо-
ти тиск на інформаційному полі — само-
організовуватися. Цьому слугуватимуть 
культурно-мистецькі заходи, особливо 
фестивалі. 

Чернігів завжди мав великий літера-
турно-мистецький потенціал. Одні тіль-
ки літературні суботи Михайла Коцюбин-
ського чого варті. Культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» ось уже чи не деся-
тиліття проводить презентації, літератур-
ні читання. А позаминулого року чернігів-
ці стали свідками грандіозного заходу — 
«Маршу вишиванок», у якому взяли участь 
і делегації районів. 

У жовтні 2013 року з ініціативи літера-
турно-мистецького об’єднання «Гоголів-
ка», за підтримки ГО «Апельсин», філії На-
ціональної спілки письменників та КМЦ 
«Інтермеццо» були проведені «Покров-
ські читання». Напередодні розгону Май-
дану в КМЦ «Інтермеццо» відбулися Пер-
ші «Єврочитання». У листопаді 2014 року 
продовжили традицію, провели Другі «Єв-
рочитання» в пам’ять про буремні дні, що 
змінили країну. В «Інтермеццо» тоді зібра-
лися майстри пера Києва, Чернігова, Ні-
жина, Корюківки. 

Ідея проведення чогось більш гран-

діозного виникла ще під час «Єврочи-
тань». Відгукнулася активна молодь чер-
нігівських літературних об’єднань наці-
ональних педагогічного і технологічного 
університетів. Задля успішного прове-
дення фестивалю вирішено було ство-
рити літературно-мистецьке об’єднання 
«На Валу». До оргкомітету фестивалю 
увійшли: письменник, журналіст Віктор 
Татарин, громадські діячі Галина Балу-
ба та Олександр Ясенчук, поетеси Іри-
на Кулаковська, Владислава Федоренко 
та Олександр Житніков. За пропозицією 
Олександра Ясенчука фестиваль назва-
ли «Інтермеццо».

Перший всеукраїнський фестиваль 
«Інтермеццо» в Чернігові проходитиме 
16 – 17 травня за адресою: проспект 
Миру, 194 (в районі ринку «Шанхай»). 

У програмі — виступи поетів-фрон-
товиків.  Молодь зможе проявити себе в 
читанні власних творів. Гостями фестива-
лю будуть літератори Чернігівщини, Київ-
щини, Сумщини, інших областей України. 
Зацікавилися цією подією в братній Біло-
русі. Виступлять музичні гурти і виконав-
ці авторської пісні, а також заслужена ар-
тистка України Марина Гончаренко, бард 
Антон Чирван, ансамбль Польського клу-
бу міської бібліотеки ім. Коцюбинського 
(керівник Ірина Шевченко). Олександра 

Норова знають як людину, що багато зро-
била для театрального мистецтва. Його 
вихованці, молоді актори покажуть ви-
ставу. «Дитяча мрія» — також цікава сто-
рінка фестивалю. Учасники фестивалю 
зможуть представити свої роботи, про-
вести майстер-класи, взяти участь у бла-
годійному ярмарку. 

Технічне забезпечення свята здій-
снюватиме Центр прогресивної молоді 
— громадська організація «Апельсин». 
Безпеку учасників та гостей фестивалю 
разом здійснюватиме міліція і «Самообо-
рона».

Взяти участь у фестивалі може ко-
жен бажаючий, надіславши заявку (для 
майстрів слова) із творами на поштову 
скриньку фестивалю na_valu@i.ua. Зра-
зок заявки на участь у фестивалі розмі-
щено в соціальних мережах «Вконтак-
те» https://vk.com/club90525742 та 
Facebook https://www.facebook.com/
groups/1079161978767296/. 

Партнерами фестивалю зможуть ста-
ти й інші громадські організації, підпри-
ємства, активісти, осередки партійних 
організацій, народні депутати й  депутати 
місцевих рад.

Віктор ТАТАРИН, 
письменник, співорганізатор 

фестивалю 

У Чернігівському історич-
ному музеї ім. В. Тарновсько-
го відбувся захід «Моє гончар-
ство», присвячений 90-річчю 
від дня народження Г. Денисен-
ка. Григорій Павлович Дени-
сенко (1925 – 2002) — худож-
ник-кераміст, заслужений май-
стер народної творчості, член 
Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України 
і Національної спілки художни-
ків України.

Народився майстер 9 бе-
резня 1925 року в селі Олешня 
Ріпкинського району, найвідо-
мішому гончарському осеред-
ку Чернігівщини, в сім’ї потом-
ствених гончарів. З дитинства 
був залучений до гончарної 
справи. Потяг до творчості спо-
нукав хлопця взятися за олі-
вець і пензлі, робити зама-
льовки. Це дозволило Григорію 
успішно скласти іспити до Хар-
ківського художнього училища. 
Але всі плани перервали хворо-
ба та війна, і тільки 1947 року 

він продовжив навчання.
У 1949 році Григорій Пав-

лович почав працювати на Ва-
сильківському майоліковому 
заводі, якому віддав понад 30 
років життя. Тут обіймав посади 
начальника модельного цеху, 
художника, скульптора, заві-
дувача  майстерні. Розробле-
ні ним зразки продукції йшли в 
масове виробництво.

У 1983 році Г. Денисенко 
повернувся до рідного села для 
налагодження виробництва ху-
дожньої продукції на базі місце-
вого гончарного цеху. В Олешні 
була створена потужна база ке-
рамічного виробництва із су-
часними технологіями. Почав-
ся випуск нової продукції, біль-
шість з якої була виготовлена 
за розробками Григорія Павло-
вича: миски, горщики, куманці, 
набори для вареників і молока, 
декоративні й сувенірні таре-
лі, кухлі тощо. Однак на початку 
1990-их років унаслідок важкої 
економічної ситуації цех був за-

критий, і художник повернувся 
до Василькова, де працював у 
власній майстерні.

У творчій спадщині Григорія 
Павловича Денисенка — ужит-
ковий та декоративний посуд, 
декоративні тарелі й пласти, 
скульптурні композиції, оздо-
блені традиційним ріжкованим 
розписом, фляндрівкою, граві-
руванням, ліпленням. 

У фондах Чернігівського іс-

торичного музею ім. В. Тарнов-
ського зберігається понад 70 
оригінальних творів майстра і 
виробів Олешнянського гончар-
ного цеху, виготовлених за ес-
кізами Г. Денисенка. Частина з 
них була представлена на ви-
ставці.

Світлана ЛИХАЧЕВА, 
завідувач відділу 

Чернігівського історичного 
музею ім. В. Тарновського

Молодіжний театр відзначає 30-річчя

Запрошує фестиваль «Інтермеццо» 

Майстер 
від Бога
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1 Є ще й стат-
тя 56, згідно з якою 

кожен громадянин «має 
право на відшкодування за 
рахунок держави чи органів 

місцевого самоврядування 

матеріальної та моральної 

шкоди, завданої незаконни-

ми рішеннями влади». Є ще 
стаття 64 про недопустимість 
обмеження прав і свобод 
громадянина, крім випадків, 
передбачених Конституці-
єю. І далі в цій статті сказа-
но, що навіть в умовах воєн-

ного або надзвичайного ста-
ну, які в нас до того ж і відсут-
ні, не можуть бути обмежені 
права і свободи, вказані аж 
у 18-ти статтях Конституції, 
в тому числі у згаданій 56-ій.

Пограбування третє: 
обвал гривні

За менш ніж 19 років від 
часу введення національної 

валюти гривня знецінила-
ся проти долара у 12 разів! 
Вводили при курсі 2 грив-
ні за долар, нині десь 24, а 
недавно зашкалювало й до 
40-а. 

Перший обвал, на курс 
у 5 гривень, тобто у 2 з по-
ловиною рази, стався 1998 
року, коли був вселенський 
дефолт, зокрема в Росії і 
Україні. Це зрозуміло. Дру-

гий обвал відбувся не так 
давно, за правління Ющенка 
і Тимошенко: у півтора рази, 
до 8 гривень за долар. Це на-
півзрозуміло. 

Третій обвал стався піс-
ля Євромайдану, коли за 
рік гривня знецінилася у 3 
рази проти вже й так знеці-
неної. Це поза розумінням. 
Це третій АБСУРД нашого 

сьогодення. І те, що жоден 
представник влади, політи-
куму, партій, так званої гро-
мадськості навіть не взяв-
ся пояснити цей абсурд, по-
своєму правильно. Абсурд 
поясненням не підлягає. 
Дискусії тут зайві. Абсурд іс-
нує тому, що це «факти, які 
праві вже тому, що вони іс-
нують».

* * *
Купую знайомим  краплі 

для очей. У мініатюрній пля-
шечці — 5 грамів. Ціна — 
350 гривень. Торік була 110 
гривень. «А що Ви хочете, — 
сказали в аптеці. — Коли до-
лар був 8 гривень, ціна була 
110. Коли долар — понад 22 
гривні, ціна 350. А в новій 
партії завезених щойно ліків 
ці краплі вже 470 гривень». 

Без коментарів. Це факти, 
які «праві вже тому, що існу-
ють». На Полі Чудес у Країні… 

Петро АНТОНЕНКО

Чинна податкова політика сьо-
годні демонструє досить активний 
наступ на селянські інтереси. За-
проваджено нові податки, які вже 
наступного року можуть спонука-
ти жителів сільської місцевості до 
соціального невдоволення. Фахів-
ці називають податкові нововве-
дення «міною вповільненої дії». І 
пропонують: аби уникнути її вибу-
ху, необхідно невідкладно ухва-
лити законопроект «Про внесення 
змін до Податкового кодексу Укра-
їни щодо оподаткування господар-
ських (присадибних) будівель і спо-
руд», який був зареєстрований 1 
квітня цього року під № 2513. 

У чому суть конфліктної ситу-
ації і які шляхи пропонуються до її 
розв’язання? Про це інтерв’ю з ке-
рівником напрямку «Розвиток рин-
кової інфраструктури» проекту 
USAID «АгроІнвест» Миколою ГРИ-
ЦЕНКОМ. 

— Що зумовило появу законо-
проекту №2513? 

— На думку експертного середо-
вища, яке займається питаннями 
законодавчого забезпечення роз-
витку національної аграрної галузі, 
такий законопроект украй необхід-
ний. Адже має зупинити негативне, я 
б навіть сказав — небезпечне яви-
ще у сфері оподаткування селян, яке 
невдовзі може мати складні наслід-
ки. Зокрема — соціальні. Ми розу-
міємо, що економічна ситуація, яка 
нині склалася в Україні, змушує вла-
ду до досить неординарних кроків. 
На сході держави тривають воєнні 
дії, які вимагають додаткових ресур-
сів, у тому числі фінансових. Зара-
зом кризові явища охопили цілі га-
лузі, підприємства не працюють, від-
рахування до бюджету скоротилися. 
І влада йде на розширення бази опо-
даткування. У певному сенсі це зро-
зумілий підхід. Але ж будь-які сер-
йозні зміни мають бути не лише рі-
шучими, а й добре зваженими. У да-
ному випадку такого не сталося. 

Вже поточного року громадяни 
України мають сплачувати податок 
на нерухомість. Його запровадили 
торік. На мою думку, він був доволі 
ліберальним, оскільки вводився ви-
нятково на житлову площу. До того ж 
обумовлювалися й мінімальні роз-
міри житлової площі, які не перед-
бачали суттєвих сплат. Для кварти-
ри це були 120 кв. м, а для житлово-
го будинку — 250 кв. м. Переважна 
більшість селян під ці обмеження не 
потрапляла. Не секрет, що селяни 
не зводять величезних будинків, їхні 
хати до палаців не дотягують. Пода-
ток на житлову нерухомість за мину-
лий рік українці мають сплатити цьо-
горіч до червня. 

Але 29 січня уряд ухвалив по-
правки до бюджету-2015. У Подат-
ковому кодексі запроваджують-
ся нові норми податку на нерухо-
мість. І от тут виникає проблема. Бо, 
по-перше, в  Податковому кодексі 
мінімальний розмір площі нерухо-
мості для всіх мешканців зменшу-
ється. Мінімум для квартир тепер 
становить 60 кв. м, а для будинків — 
120 кв. м. По-друге, йдеться вже не 
про житлову, а про загальну площу. 
Зрештою, з цим також можна пого-

дитися. Сільські хати не завжди пе-
ревищують згаданий метраж, тим 
паче в людей старшого покоління. 
Багато з них мешкає в будинках, 
зведених кілька десятиліть тому, а 
тоді до розкошів загалом не приста-
вали. Люди молодшого покоління 
теж не завжди можуть собі дозволи-
ти велике будівництво. 

Зате в Податковому кодексі за-
проваджена, на мою думку, інша ціл-
ком одіозна норма. Згідно з нею, 
сьогодні об’єктом оподаткування 
є нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки, в тому числі госпо-
дарські будівлі. А до них належать (я 
цитую) — сараї, гаражі, літні кухні, 
майстерні, вбиральні, погріби, на-
віси, котельні, трансформаторні 
підстанції та інші допоміжні будів-
лі. Також йдеться про сільськогос-
подарські споруди. Тобто про коло-
дязі, вигрібні ями, огорожі, воро-
та, хвіртки, замощення територій. 
Скажімо, дядько вкрив асфальтом 
подвір’я, аби не місити багнюку, і за 
це має платити податок. Маєш навіс 
для дров або для сіна — теж готуй за 
них відповідні гроші. 

І якщо оподаткування житлових 
будинків регламентується певни-
ми розмірами, то коли йдеться про 
господарські будівлі та сільськогос-
подарські споруди, тут якісь норму-
вання відсутні. Тобто, якщо селянин 
має будинок у 120 кв. м, він за нього 
не платить, але за вбиральню, пло-
ща якої навіть не перевищуватиме 
1 кв. м, податок уже нараховувати-
меться. Часто буває, що селяни, які 
через бідність не спромоглися пе-
ребудувати чи розширити житловий 
будинок, принаймні  старалися ком-
пенсувати свої потреби окремо зве-
деними коморами, літніми кухнями 
тощо. І от тепер матимуть справжній 
клопіт через таке майно. Хочу під-
креслити, що ці норми не стосуються 
міського населення. Вони торкають-
ся винятково селян. 

— Ви згадали, що в багатьох се-
лян на подвір’ях знаходиться чима-

ло господарських будівель. Чи про-
рахувала влада, які мають бути по-
даткові надходження від них? 

— Механізму адміністрування 
цього «геніального» податку нині не 
існує. Держава від нього нічого не 
отримає. Насамперед має бути тех-
нічний паспорт на господарський 
двір, зареєстрований у БТІ, де чітко 
виписані всі параметри: яка довжи-
на огорожі, скільки метрів замоще-
но каменем, скільки — асфальтом, 
який розмір туалету. І якщо все за-
реєстроване, ці дані є в реєстрі, тоді 
податки можна нараховувати. Але 
сьогодні все це майно не зареєстро-
ване. Що робити — організовувати 
спеціальні комісії для обліку? 

Інше питання: а хто може бути 
основним платником оцього подат-
ку на сміттєзбірники і комори? Я пе-
реконаний, що це виключно люди 
старшого віку, які мешкають у ста-
реньких будинках без вигод, де нема 
водогону і каналізації. Заможні сіль-
ські мешканці зводять будинки за 
всіма нормами сучасної цивілізації, 
тож їм не доведеться сплачувати за 
колодязі чи туалети на подвір’ї. Та-
ким чином, під ганебне оподатку-
вання підпадають селяни, які меш-
кають в антисоціальних умовах. 

— Як самі селяни оцінюють такі 
нововведення? 

— Поки що селяни в цій нова-
ції не дуже розібралися. Бо зде-
більшого про неї просто не знають 
достеменно. На рівні деяких регі-
ональних ЗМІ це десь мляво обго-
ворюється, але широкого розголо-
су питання не має. Зате про нього 
знають сільські голови, я спілку-
юся з багатьма з них. Їм сказали: 
ви маєте податкову базу для напо-
внення місцевого бюджету, бо по-
датки мають іти саме до нього. Тож 
ухвалюйте відповідні рішення і зби-
райте гроші. І в сільського голови 
виникає безліч питань. Одне з них 
— коли і як створювати комісії, які 
мають ходити по дворах, рахувати 
вигрібні ями та вбиральні, колодя-

зі й погреби? Сільська влада в роз-
пачі: хто до такого міг додумати-
ся? Податкові зміни запровадже-
ні, вже наступного року селянам 
почнуть надходити повідомлення з 
податкової про нові сплати. І мож-
на прогнозувати відповідне соці-
альне невдоволення. 

— Надмірне податкове наван-
таження ще ніколи не давало три-
валих позитивних результатів. 

— Якщо пригадати податко-
ві виверти, котрі запроваджували-
ся для сільської місцевості, то вони 
й справді рідко давали позитивний 
ефект. Колись запровадили податок 
на плодові дерева. До чого це при-
звело? Дерева почали вирубувати, 
стільки хороших садів постраждало! 
Запроваджували податок на шкіру 
тварин. Селяни почали забивати ху-
добу в лісі. Теж знайшли вихід, як обі-
йти цю вимогу. Був податок на сіль… 
На жаль, до обмежень та всіляких  
утисків законотворці чомусь вда-
ються частіше, ніж до запроваджен-
ня заохочувальних заходів. Щоправ-
да, цього разу вони просто перевер-
шили самі себе. Я вивчав податко-
ве законодавство, але не знаходив 
прецедентів, подібних до ниніш-
нього, ані у вітчизняній, ані у світо-
вій історії. 

— Висновок очевидний: згада-
не податкове навантаження необ-
хідно скасувати. 

— Саме з цією метою у Верхо-
вній Раді зареєстрований законо-
проект №2513. Він передбачає вне-
сти зміни до Податкового кодексу і 
вилучити з норми оподаткування 
господарські споруди, тобто коло-
дязі, вигрібні ями, ворота, хвіртки, 
замощення тощо, — для фізичних 
осіб. Особливо я б зазначив, що для 
сільських пенсіонерів таких подат-
ків не має бути. Для юридичних осіб 
нехай вони залишаються. Сільські 
підприємці, фермери спроможні їх 
заплатити. 

Законопроект необхідно роз-
глядати і ухвалювати якнайшвид-

ше. Бо селянам уже нараховують 
податки, які доведеться платити на-
ступного року. На жаль, Верховна 
Рада працює неквапно, у кращому 
випадку вона схвалить скасування 
непотрібних податкових норм десь 
аж до жовтня. А закон, як відомо, 
зворотної сили не має. Тому за ці 
місяці поточного року податок усе-
таки буде нарахований. Ми не ма-
ємо марнувати часу, а повинні до-
класти максимум зусиль, аби зако-
нопроект був підтриманий законо-
давцями. 

— Які громадські об’єднання, 
недержавні організації підтриму-
ють скасування недолугих податків 
для селян? 

— Проект USAID «АгроІнвест» по-
рушив це питання на загальних збо-
рах Союзу сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів і фер-
мерів ще в лютому. На жаль, громад-
ські організації на нього практично 
не звернули уваги. В Україні сьогод-
ні нема громадського голосу, який 
би в цілому захищав інтереси сіль-
ських жителів як спільноти. Є лише 
Всеукраїнська асоціація сільських 
та селищних рад. І я вважаю, що 
вона повинна посісти більш активну 
позицію в цьому питанні. Бо це прі-
оритет. Думаю, що бракує інформа-
ції, аналізу перспектив, роз’яснень 
з цього питання. Громадські орга-
нізації також повинні взяти на себе 
просвітницьку функцію. А ще — ло-
біювання необхідних законодавчих 
рішень. 

Наше суспільство прагне змін, 
і це правильно. Але головне — щоб 
ми були свідомі не лише того, що 
ухвалює влада, а й навіщо, який 
буде результат від запроваджених 
новацій. А також мати вплив на те, 
аби скасувати непродумані й непра-
вильні рішення. Лише в такому разі 
реформи матимуть підтримку, в тому 
числі сільських громад. 

Михайло ВЕРНИГОРА, 
Національний прес-клуб 

з аграрних та земельних питань
(Сайт «Сіверщини», 02.05.2015 р.) 

* * *
Довідково. Згаданим законо-

проектом № 2513 пропонується до-
повнити статтю 266 Податкового 
кодексу України, пункт 2.2, в якому 
йдеться про податок на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділян-
ки і звільнене від оподаткування, 
такими абзацами: 

и) господарські (присадибні) бу-
дівлі, що знаходяться у власності 
фізичних осіб;

і) господарські споруди, що зна-
ходяться у власності фізичних осіб.

* * *
Автор інтерв’ю говорить про без-

прецедентність і дивовижність цьо-
го податку на туалети. Утім, він, ма-
буть, забув, що приклад в історії таки 
ж був, і доволі відомий. Свого часу 
один римський імператор запрова-
див податок на міські туалети. Коли 
син того дорікнув батькові-правите-
лю за ці побори, той тицьнув синові 
під носа монету і сказав йому: «Гроші 
не пахнуть». 

Гроші не пахнуть? 
Влада готує податок на вигрібні ями! 

Тарифно-ціновий удар
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Третє десятиліття на теренах ко-
лишнього Радянського Союзу три-
ває колосальне розграбування на-
ціональних багатств колишніх союз-
них республік, нині незалежних дер-
жав. Корупція, тобто використання 
влади для збагачення, якнайперше 
і найбільшим чином підживлює це 
пограбування. Астрономічні суми 
коштів вивозилися і вивозяться за 
кордон. Лідером тут є Росія, хоча б 
через свої величезні розміри. Але, 
на превеликий жаль, триває і погра-
бування нашої країни.

Майдан, Єврореволюція в Укра-
їні породили надію, що грабунок 
держави, народу припиниться, а на-
грабоване олігархами, злочинця-
ми при владі буде повернуте наро-
ду. Але поки що цей процес гальму-
ється. І насамперед через недоліки 
українського законодавства та бю-
рократичні нетрі. 

З 1,5 мільярда злочинних 
активів Кабмін повернув 

5 тисяч 14 гривень 5 копійок
За три місяці поточного року до 

бюджету України повернуто з пів-
тора мільярда корупційних активів 
«аж» 5 тисяч 14 гривень і 5 копійок.

Про це пише виконавчий дирек-
тор Центру протидії корупції Дар’я 
Каленюк у статті для «Української 
правди».

Українська Держслужба фінан-
сового моніторингу 2014 року ви-
явила підозрілих банківських опера-
цій на суму 300 мільярдів гривень. 
Вони б мали стати основою розслі-
дувань економічних злочинів, в яких 
фігурує сума в розмірі 60% усієї до-
хідної частини бюджету України на 
2015 рік. Проте через відсутність 
національної системи пошуку, кон-
фіскації та управління арештованим 
і конфіскованим майном у результаті 
розслідувань державі повернута мі-
зерна сума.

Детальніше — в наступному ма-
теріалі. 

Місія можлива. 
Як повернути корупційні 

активи Україні?
1,5 мільярда гривень. Cтільки 

надходжень до бюджету України 
планував залучити уряд Яценюка 
за рахунок конфіскованих коштів і 
коштів, отриманих від продажу кон-
фіскованого майна, привласненого 
корупційними методами. Це — за-
вдання на межі фолу для «команди 
камікадзе» і країни, де відсутня наці-
ональна система пошуку, конфіска-
ції та управління арештованим і кон-
фіскованим майном.

Поки що говорити про успіхи не 
доводиться. За три місяці поточного 
року до бюджету України повернуто 
корупційних активів на 5 тисяч 14 
гривень 5 копійок.

Це 0,00033427% з очікува-
них 1,5 мільярда гривень доходів у 
скарбницю від конфіскованих коштів 
і коштів, отриманих від реалізації 
конфіскованого майна, які були при-
власнені корупційними методами.

Цікаво, що ці гроші мають дуже 
конкретне призначення — направ-
ляються до  спеціального цільового 
фонду для забезпечення оборони і 
безпеки держави. Тож суттєвого по-
кращення обороноздатності країни 
за рахунок конфіскованих у корупці-
онерів статків годі й чекати.

У цьому матеріалі ми спробуємо 
розібратися, чому в Україні досі не 
створена система ефективного по-
шуку, конфіскації та управління на-
грабованим майном корумпованих 

чиновників і що потрібно зробити, 
аби суми повернутих державі коруп-
ційних активів наближалися до ре-
ально украденого та відмитого.

За даними Генеральної прокура-
тури, у 2010 – 2013 роках через бан-
ківську систему України було виведе-
но близько 140 мільярдів гривень.

Українська Держслужба фінан-
сового моніторингу, а простіше — 
фінрозвідка  — тільки за 2014 рік ви-
явила підозрілих банківських опера-
цій на суму 300 мільярдів гривень. 

Ці аналітичні й доказові мате-
ріали отримали в Генеральній про-
куратурі, Міністерстві внутрішніх 
справ, Державній фіскальній служ-
бі та Службі безпеки України. Вони 
б мали стати основою розслідувань 
економічних злочинів, в яких фігурує 
сума в розмірі 60% усієї дохідної час-
тини бюджету України на 2015 рік. 
Проте не стали.

У результаті розслідувань дер-
жаві повернута сума, менша від вар-
тості паперу матеріалів фінрозвідки!

Для того, щоб повернути коруп-
ційні активи, потрібно довести їх 
злочинне походження і отримати 
рішення суду про їх конфіскацію. 
Держава може позбавити людину 
власності лише на підставі рішен-
ня суду, оскільки право приватної 
власності гарантоване Конституці-
єю України.

Довести суду злочинне похо-
дження має прокурор, спираючись 
на беззаперечні докази.

Найбільше інформації такі підо-
зрілі активи правоохоронці зазви-
чай отримують у вигляді узагальне-
них матеріалів від української фін-
розвідки. Фінансова розвідка без 
рішення суду за своєю ініціативою 
може заблокувати кошти на банків-
ських рахунках на 5 – 30 днів. Саме 
стільки часу є у правоохоронних ор-
ганів, щоб опрацювати надані ма-
теріали, зібрати додаткові докази і  
звернутися до суду з клопотанням 
про арешт заблокованих активів.

Якщо арешт за цей час не накла-
дений, фінрозвідка має зняти блоку-
вання рахунків. В українських реа-
ліях це відбувається дуже часто: за 
перше півріччя 2014 року було аре-
штовано на основі матеріалів фін-
розвідки лише 867,69 мільйона гри-
вень — менше 1% від ідентифікова-
них підозрілих операцій.

Більшість заблокованих фінроз-
відкою активів розблоковуються 
через те, що слідчі та прокурори не 
подають вчасно клопотання до суду 
про арешт або в ньому немає достат-
ніх доказів для арешту.

Тому першою запорукою успі-
ху в поверненні злочинних активів 
є взаємодія та постійна співпраця 
різних правоохоронних органів, 

суду та органів виконавчої влади. 
В Україні ж державні органи між со-
бою навіть не говорять. А інколи ро-
блять вигляд, що не здогадуються 
про існування один одного.

Більше того: різні підрозділи й 
департаменти в рамках одного пра-
воохоронного органу інколи з поди-
вом дізнаються про наявність один 
одного і про спільні завдання задля 
повернення активів.

Відсутність взаємодії або її сві-
доме уникнення — перша й голо-
вна проблема всієї системи, на якій 
ґрунтуються пошук і конфіскація 
злочинного майна.

Друга проблема, що є логічним 
наслідком слабкої взаємодії між 
державними органами, — несвоє-
часний арешт майна та оголошен-
ня про підозру особі. 

Аби було що конфісковувати, на 
ранніх стадіях кримінального прова-
дження необхідно отримати рішення 
суду про арешт майна.

Арешт забороняє продаж акти-
вів, і він необхідний, аби упереди-
ти спритність корупціонерів, які пе-
реписують своє майно на родичів, 
друзів, підставні компанії, як тільки 
дізнаються про кримінальне прова-
дження стосовно себе.

Причому, якщо слідчий вже ого-
лосив людині про підозру, підозрю-
ваний точно знає про наявність 
щодо нього розслідування і розуміє, 
в якому злочині він підозрюється. Ця 
системна помилка закладена в са-
мому Кримінально-процесуальному 
кодексі, яким дозволено арештову-
вати майно особи тільки після ого-
лошення їй підозри. 

Ще одна проблема, не врегу-
льована українським законодав-
ством, —  неможливість арештува-
ти майно третіх осіб, що безпосеред-
ньо не належить підозрюваному чи 
обвинуваченому.

Слідчі та прокурори зазвичай не 
поспішають з оголошенням про пі-
дозру і можуть затягнути на місяці чи 
навіть роки. Приміром, підозри у ско-
єнні економічних злочинів особам, 
які перебувають під санкціями ЄС від 
березня 2014 року, були оголошені 
лише в грудні 2014 року. Оголошення 
про підозру суттєво обмежує право-
охоронців у часових рамках, їм лиша-
ється від 2 до 12 місяців, щоб зібра-
ти достатньо доказів для винесення 
обвинувального вироку та передачі 
справи до суду. Інакше кримінальне 
провадження потрібно закрити.

Більшість підозрілого майна, що 
потенційно можна було б конфіску-
вати, вчасно не арештовується, пе-
реписується на третіх осіб та відчу-
жується.

Проте навіть, якщо слідчі успіш-
но впоралися із завданням пошуку 

награбованого, а прокурори змогли 
в суді довести злочинне походження 
і накласти на майно арешт, виникає 
третя проблема — відсутність одно-
го єдиного органу, відповідального 
за збереження цього майна до ви-
року суду. 

Для слідчих і прокурорів виявле-
не майно, яке потенційно потрібно 
арештувати, є великою проблемою.

Слідчі можуть тимчасово вилучи-
ти у власника майно, яке має сліди 
злочину, визнавши його речовим до-
казом. За загальним правилом слід-
чий має звернутися до судді з клопо-
танням про арешт такого майна.

До його офіційного арешту від-
повідальність за збереження речо-
вих доказів несе слідчий. 

Для прикладу: якщо вилучають 
комп’ютер як речовий доказ, до мо-
менту винесення рішення про його 
арешт слідчий несе відповідальність 
за збереження вашого комп’ютера. 
Те саме стосується дорогих авто, 
ювелірних виробів та інших вилуче-
них коштовностей, визнаних речо-
вими доказами. Це саме стосується 
і резиденції колишнього Президента 
України — «Межигір’я».

Після визнання речовим дока-
зом всього комплексу, разом із «хон-
ками», зоопарками й рідкісними тва-
ринами, виробництвами харчів, ав-
топарком і  предметами розкоші, 
відповідальність за збереження за 
замовчуванням мала лягти на слід-
чого. А після арешту судом усіх цих 
активів відповідальність за збере-
ження Межигір’я з усіма його акти-
вами де-юре має несе його власник 
— Віктор Янукович і ТОВ «Танталіт», 
власником якої донедавна був Сер-
гій Клюєв.

В окремих випадках майно мож-
на передати на тимчасове зберіган-
ня третім особам. Але немає чіткої 
прозорої процедури, як і кому це ро-
бити. Слідчому, мозок якого заточе-
ний на пошук достатніх доказів для 
доведення вини особи, турбуватися 
про долю вилученого чи арештова-
ного майна — це зайвий додатковий 
клопіт.

Оцінка майна, управління ним, 
збереження його вартості — ці за-
вдання мають бути поза межами 
відповідальності слідчих, передані 
окремій агенції чи державному ор-
гану. Допоки такого органу немає, 
у слідчих і прокурорів буде відсутня 
зацікавленість вчасно виявляти й 
більше арештовувати.

Рішення про конфіскацію вино-
ситься обвинувачувальним вироком 
суду — це в разі, якщо прокурор у 
суді надасть достатньо доказів вини 
обвинуваченого. Суд може передба-
чити конфіскацію всього майна осо-
би, вартість або частку від загаль-
ного майна чи визначити якесь кон-
кретне майно.

І якщо в матеріалах криміналь-
ного провадження таке майно не ви-
явлене і вчасно не арештоване, по-
шуком активів починає займатися 
виконавча служба.

Державний виконавець розси-
лає запити до різних державних ор-
ганів і реєстрів та створює список 
активів на вилучення.

На цей момент може минути 
кілька років від початку розслі-
дування. Усі неарештовані вартіс-
ні активи будуть перепродані та пе-
реведені на підставних і третіх осіб. 
Арештовані, але неналежним чином 
збережені активи втратять свою 
вартість і цінність.

На цій стадії держава може ви-
явити тільки невисокої вартості осо-
бисті речі винної особи, що не ста-
новлять особливої цінності для дер-
жави.

Виявлені та конфісковані активи 
виконавча служба часто реалізує за 
ціну в рази нижчу від їхньої ринкової 
вартості.

Отже, діюча система нині не-
здатна повернути державі злочин-
ні високовартісні активи включно із 
заводами, фабриками, межигір’ями і 
сонячними електростанціями.

Якщо в практиці роботи право-
охоронних та інших державних ор-
ганів нічого терміново не змінити і 
не розробити комплексної держав-
ної системи  повернення активів, ми 
й надалі повертатимемо не більше 
0,001% на рік від корупційних статків.

У свою чергу, це стане найсиль-
нішим аргументом для державних 
мужів вищих чинів та олігархів про-
довжувати красти і грабувати.

Які термінові кроки по-
трібно зробити, щоб змінити 
ситуацію? 

1. Починати розслідування коруп-
ційних та інших економічних злочинів 
з пошуку підозрілих активів і ретель-
ного експертного аналізу фінансової 
та економічної документації.

2. У слідчих органах, зокрема Ге-
неральному слідчому управлінні Ге-
неральної прокуратури України та 
Національному антикорупційному 
бюро України мають бути створені 
спеціальні аналітичні департамен-
ти з числа професійних бухгалтерів і 
податківців.

3. Слідчі й прокурори повинні мати 
профільну спеціалізацію щодо роз-
слідування окремих видів злочинів, а 
саме економічних та корупційних.

4. Комплексні корупційні схе-
ми повинні розслідуватися групами 
слідчих і прокурорів за безумовної 
участі експертів з аналітичних від-
ділів. 

5. В Україні має бути створений 
окремий спеціалізований орган чи 
підрозділ у рамках існуючих мініс-
терств, який би опікувався збере-
женням і управлінням арештова-
ним та конфіскованим майном. 

6. Необхідно запровадити інсти-
тут цивільної конфіскації, що до-
зволить конфісковувати злочинне 
майно, яке належить третім особам, 
переписується на номінальних фі-
зичних та юридичних осіб.

Такі норми діють, наприклад, в 
Італії, де 2013 року за допомогою 
цифільної конфіскації правоохорон-
цям вдалося повернути активи ві-
домого італійського «підприємця» 
Віто Нікастрі на суму в 1,7 мільярда 
євро. Через зв’язки Нікастрі з мафі-
єю (його компанії з відновлювальної 
енергетики використовувалися для 
легалізації грошей організованої 
злочинності) в нього конфіскували 
корпоративні права 43 компаній, 98 
об’єктів нерухомості (будинки, вілли, 
склади і земельні ділянки), 7 тран-
спортних засобів (автомобілі, мото-
цикли й човни), 66 фінансових акти-
вів, у тому числі  поточні рахунки, по-
ліси на страхування життя, рахунки 
в цінних паперах, кредитні й дебетні 
карти та інвестиційні фонди.

Повернення у власність дер-
жави корупційних активів і їх по-
дальше прозоре й ефективне вико-
ристання для соціальної мети є по-
тужним превентивним механізмом 
проти великої політичної корупції. 

Цей механізм здатний подола-
ти безкарність високопосадовців 
при владі та втілити в життя прин-
цип невідворотності покарання за 
корупційні злочини. 

Дар’я КАЛЕНЮК, 
Центр протидії корупції,

 спеціально для УП
(«Українська правда», 27.04.2015) 

Розкрадена держава
Крали, крадуть і крастимуть з такими 

законами і таким бюрократичним безладом



№54   7 травня 2015 року№54   7 травня 2015 року 7Україна і світ

Бліц-інформПовідомляє Українська всесвітня координаційна рада

У Генштабі сказали, 
де на окупованому 
Донбасі воює армія Росії 
Генштаб Збройних сил України має під-

тверджені факти участі регулярних військ 
Російської Федерації, зокрема в боях у ра-
йоні населених пунктів Чорнухіне, Логвіно-
ве та Дебальцеве протягом лютого 2015 
року. Про це заявив начальник Генштабу Ві-
ктор Муженко.

За його словами, в цих боях українська 
армія завдала важких втрат саме росій-
ській армії і зірвала її агресивні плани по-
дальшого наступу.

«Водночас ми знаємо, що і сьогодні ре-
гулярні частини російської армії продовжу-
ють перебувати в Україні. Наприклад: 15-
та окрема мотострілецька бригада 2-ї ар-
мії Центрального військового округу, 8-ма 
окрема мотострілецька бригада, 331-ий 
повітряно-десантний полк із Костроми 98-ї 
повітряно-десантної дивізії та інші. Ми має-
мо перелік усіх російських військових час-
тин, що зараз перебувають в Україні, їх міс-
ця дислокації, кількість особового складу 
та наявне в них озброєння», — заявив Му-
женко.

«Українська правда», 18.04.2015

Україна не прийняла 3,6 км 
оборонних бастіонів 
зі США, які мали 
захищати Маріуполь
Міністерство внутрішніх справ протя-

гом двох місяців не змогло укласти договір 
з американським виробником фортифіка-
ційних споруд Hesco Bastion Inc, який при-
слав бастіони для оборони Маріуполя на 
замовлення відомства. Про це на своїй сто-
рінці у Facebook написав представник про-
грами Hesco-TMM Ігор Стокоз.

За його словами, протягом цього часу 
11 контейнерів із 3,6 км бастіонів знаходи-
лися в порту, а МВС і Нацгвардія проводи-
ли бюрократичні процедури. У результаті 20 
квітня компанія відправила бастіони в Сау-
дівську Аравію у зв’язку з порушенням тер-
мінів.

Hesco Bastion Inc є постачальником 
фортифікаційних споруд для міноборони 
США, Великобританії, сил НАТО і ООН.

Пряма мова 
Анатолій Гриценко, український політик, 
міністр оборони (2005 – 2007): 

Службове розслідування, 
причому невідкладно!
Бюрократична тяганина призвела до 

того, що необхідне Україні американське 
обладнання простояло два місяці на кор-
доні й врешті-решт було відправлене за-
мість фортифікаційного укріплення Маріу-
поля — до Саудівської Аравії. Фактично це 
саботаж, неприпустимий у мирний час, а в 
умовах війни має каратися нещадно. Вва-
жаю, що Президент та/або Прем’єр-міністр 
мають призначити з цього приводу служ-
бове розслідування і оперативно покара-
ти винних.

«Українська правда», 21.04.2015

Для отримання шенгенської 
візи потрібна зарплата 
8 – 11 тисяч грн/міс. 
Країни Шенгенської зони істотно збіль-

шили кількість відмов українцям в отриман-
ні візи. Для прикладу: Бельгія 2014 року 
відмовляла кожному десятому українсько-
му заявнику (9,54% відмов), Швеція (4,57%), 
Швейцарія (4,56%), Фінляндія (4,55%) і Ні-
дерланди (4,28%).

16 з 22 держав Шенгена, які мають кон-
сульства в Україні, збільшили частоту від-
мов. Рекордсменом за цим показником є 
Фінляндія, яка збільшила кількість відмов у 
3,3 разу. Кількість відмов у візах українцям 
зросла також у консульствах Швейцарії — в 
2,8 разу, Іспанії — в 2,6 разу, Португалії — в 
2,2 разу і Греції — в 2,1 разу.

За свідченням експертів, це пов’язано 
з неписаним правилом посольств, коли мі-
сячна зарплатня заявника має бути 300 – 
400 євро у переведенні у гривні. В іншому 
випадку є дуже велика ймовірність відмови 
в отриманні візи.

VI Всесвітній форум 
українців відбудеться 

20 – 21 серпня
Президія УВКР прийняла ухвалу «Про 

підготовку та проведення VІ Всесвітнього 
форуму українців». 

Голова УВКР Михайло Ратушний звернув-
ся до Президента України, Голови Верховної 
Ради України та Прем’єр-міністра України з 
відповідними листами. Відбулися й особисті 
зустрічі, зокрема з віце-прем’єр-міністром, 
міністром культури України В. Кириленком, 
детально було розглянуто це питання. 

Надійшли  листи підтримки  від числен-
них українських закордонних громад (Гре-
ції, Португалії, Іспанії, Італії, Білорусі, Мол-
дови, Словаччини та ін.), які переконливо 
засвідчили, що саме зараз, у  час неого-
лошеної війни, Україні, як ніколи, потрібна 
підтримка її діаспори. М. Ратушний відзна-
чив, що ідею проведення форуму  підтрима-
но і в Адміністрації Президента.

В ухвалі президії зазначено, що форум 
пройде в Києві 20 – 21 серпня 2015 року, з 
відкриттям його в Національній опері Укра-
їни. В його роботі візьмуть участь делегати 
українських громад світу, представники на-
шої держави. 

Президія звернулася до української 
влади, зокрема до Президента України, на-
голошуючи, що всі попередні Всесвітні фо-
руми відбувалися за активної участі Укра-
їнської держави. Президія просить Пре-
зидента утворити державний оргкомітет з 
підготовки і проведення форуму. 

На пікніку-зустрічі Товариства 
української мови у США, що відбу-
лася у  Флориді 16 квітня, зібра-
лися активні члени Товариства. 
ТУМ засновано в Чикаго в берез-
ні 1990 року. А поштовхом до цьо-
го виявилась новина, що в Україні 
заснували Товариство української 
мови ім. Шевченка в лютому 1989 
року, яке очолив відомий пись-
менник Дмитро Павличко. Зго-
дом ТУМ в Україні перейменува-
ли на Всеукраїнське товариство 
«Просвіта» ім. Шевченка, а ТУМ у 
США залишило свою первісну на-
зву. Перша управа ТУМ-Чикаго 
була обрана в такому складі: голо-
ва — Віра Боднарук, члени упра-
ви Оксана Мурська, Дмитро Гру-
шецький, Олександра Кочман, Га-
лина Грушецька, Марія Боднарук, 
Віра Трощук, Люба Калін.

Щоб мати кращу уяву про по-
треби в Україні, голова ТУМ-США 
професор  Віра Боднарук та ор-
ганізаційний референт доктор 
Богдан Боднарук здійснили ві-
сім подорожей в Україну і відві-
дали майже всі обласні «Просві-
ти», а також  Києво-Могилянську 
академію, Острозьку академію, 
Львівський державний універси-

тет та українську школу в Ялті в 
Криму.

На початку 1990-их років іс-
нувала велика потреба висилати 
українські книжки, журнали, ви-
дані в діаспорі, тому що вони були 
заборонені в радянські часи. Ви-
слали 155815 одиниць вартіс-
тю $ 1459450 (оплата за переси-
лання — $ 74450). Ці книжки пе-
редали до шкіл, до читалень «Про-
світи», до бібліотек університетів. 
Також було передано гроші на 
комп’ютери для шкіл в Україні та 

для української громади в Татар-
стані.

На початку 2000 року 
з’явилася потреба допомогти дру-
кувати українські книжки і журна-
ли в різних місцевостях України. 
ТУМ-США зібрало і переслало на 
видавничу працю обласних «Про-
світ» $ 206500. Було надруковано 
з поміччю ТУМ 220 книжок. Що-
річна фінансова допомога на ви-
дання журналів і часописів триває 
до сьогодні.

Останні 10 років ТУМ надає 

стипендії здібним студентам із 
незаможних родин, які вчаться в 
Києво-Могилянській та Острозь-
кій академіях, університеті ім. Пе-
тра Могили в Миколаєві, Харків-
ському, Львівському та Київсько-
му університетах. Було передано 
$ 48000 на стипендії для 122 сту-
дентів. Між ними є воїни, які захи-
щають цілісність України на Сході.

Наше Товариство також надає 
допомогу колишнім політв’язням 
через «Смолоскип» у Києві, а за-
раз пересилаємо поміч воїнам 
України та їхнім родинам, які по-
терпіли на Сході України (включ-
но із допомогою для Володимира 
Семистяги, голови «Просвіти» в 
Луганську, котрого терористи ка-
тували в тюрмі). Крім того, стара-
ємося вплинути на уряд США, аби 
було надано допомогу Україні. 

Про працю ТУМ-США видана 
книжка «Мости в Україну» 2005 
року в Донецьку за редакцією 
д-ра Володимира Білецького, го-
лови Українського культурологіч-
ного центру. А друге доповнене 
видання книжки вийшло в Доне-
цьку 2013 року.
Пресова референтура ТУМ-США

Перемишль — чарівне старовинне місто на сході 
Польщі, всього за кілька кілометрів від кордону з Украї-
ною, з Львівською областю. Тут велика українська грома-
да, діє кілька українських навчальних закладів, церков. 

Вже понад 10 років у місті працює  університет — 
Державна Вища  Східноєвропейська Школа, польською 
— Panstwowa Wyzsza Szkola Wschodnioeuropejska w 
Przemyslu. 

Найбільш східний  університет Польщі  охоче запро-
шує на навчання українських юнаків і дівчат. На 11 фа-
культетах  можна здобути різномані  сучасні професії.  Ви-
пускники отримують диплом європейського зразка, який 
дає можливість працювати у країнах Євросоюзу. Термін 
навчання по-європейськи стислий — від 3 до 3,5 року. 

Навчання в університеті платне, як  і в більшості ву-
зів України.  Але існують стипендії для студентів. Є  сучас-
ний гуртожиток. Для студентів з України, які мають Карту 
поляка, яка видається тим, хто має в родоводі польське 
коріння, навчання безкоштовне, а стипендія  підвищена. 

У вільний від навчання час на студентів чекає захо-
плююче дозвілля.

Отже, ті, кого зацікавило навчання в сусідній з 
нами країні Євросоюзу, звертайтеся до університету 
Перемишля. 

Університет Перемишля запрошує  студентів з України

Діаспора Канади передала допомогу військовим 

Діаспора допомагає АТО
Така допомога на проведення АТО надходить 

з багатьох країн світу. Добрі контакти налаго-
джено з Оксаною Силенко та Людмилою Млош із 
Німеччини, Тетяною Мазур з Італії, Мариною Ше-
ремет, Лідією Анушкавичус та багатьма іншими 
волонтерами, які надають значну допомогу на-
шим воякам. 

Українська діаспора нині є головним лобіс-
том України в багатьох країнах світу. Активно 
працюють Уляна і Марко Супруни з Канади, що 
допомагають аптечками для воїнів, Іспанія пере-

дала чотири «швидкі допомоги», Нідерланди готу-
ються передати вже другий «джип», Канада пере-
дала три транспортні літаки допомоги. Допомага-
ють і українці Росії, але УВКР не може називати 
їхні імена у зв’язку з можливими переслідуван-
нями.

Активно працюють і члени президії, зокрема 
Алла Кендзера у складі Народної філармонії бра-
ла участь в організації 36 концертів воїнам АТО, 
організувала кілька концертів в Італії та Іспанії, 
звідки тепер також почала надходити допомога.

Волонтери мережі «Вільні 
люди» разом із представника-
ми української діаспори Кана-
ди передали гуманітарну допо-
могу спецпідрозділу МВС Укра-
їни. Зокрема, відвідати вій-
ськових приїхала голова Ліги 
українок Канади Леся Шимко, 
координатор проекту «Ангели-
охоронці України» Калина Кар-
даш та експерт з тактичної ме-
дицини Богдан Чернявський.

Волонтери передали бій-
цям брендові берці із тризу-
бом, британську військову 
форму, наплічники, технічне об-
ладнання, мастило для зброї, 
засоби зв’язку, пристрої відео-
спостереження, спальники, 
фарбу, балаклави та інше. Вій-
ськові у свою чергу провели 

екскурсію по частині та наго-
дували гостей смачною кашою.

«У Торонто ведеться постій-
ний збір допомоги для України 
ще від  початку війни на Донба-
сі. Ми готові збирати кошти і на-
далі», — говорить Леся Шимко.

«Дуже радий, що представ-
ники діаспори цікавляться 

проблемами АТО, це той парт-
нер, на якого завжди мож-
на покластися. За час нашої 
співпраці ми передали допо-
могу на десятки мільйонів гри-
вень для військових», — роз-
повів координатор волонтер-
ської мережі «Вільні люди» 
Сергій Кузан.

25-річчя Товариства української мови ім. Шевченка в США 

Зустріч членів ТУМ у Флориді, квітень 2015. 
Фото Богдана Боднарука 
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Бліц-інформ
Литовцям збільшать 

«мінімалку» до 325 євро
Від 1 липня мінімальна місячна зарплата (ММЗ) 

у Литві підвищиться на 25 євро до 325 євро. Це вже 
третє підвищення ММЗ від кінця 2012 року, за час 
роботи коаліційного уряду соціал-демократів, тру-
дарів і представників партії «Порядок і справедли-
вість».

Окрім іншого, схвалено пропозицію Конфедера-
ції працедавців пов’язувати підвищення ММЗ у май-
бутньому з економічними показниками. 

Глава держави Даля Грибаускайте заявила, що 
підвищення ММЗ підйомне і для бізнесу, і для держ-
бюджету. Для цього в бюджеті виділено близько 
14,5 млн євро.

Прем’єр і лідер соціал-демократів Альгридас 
Буткявичюс нещодавно заявив, що запропонує під-
вищити ММЗ від січня наступного року ще на 25 
євро до 350 євро.

У сусідній Білорусі від 1 січня цього року місяч-
на мінімальна зарплата збільшилася на 258,6 тисяч 
рублів — до 2,1 мільйона рублів, або 145,23 євро. 
Проте через інфляцію ця сума нині вже дорівнює 
136 євро.

У Швеції вирішили 
перенести ціле місто
Шведське місто Кіруна, розташоване на півно-

чі країни, перенесуть на 3 км на схід, щоб захистити 
від ризиків, пов’язаних з ерозією землі. 

Знесення першої тисячі будинків уже почали. 
Зруйновані житлові будинки зводили в 60-их роках 
минулого століття для співробітників гірничодобув-
ної компанії LKAB.

Планується перенесення близько 3 тисяч будин-
ків, у тому числі школи, підприємства і поліклініки. 
Перенесення триватиме 20 років. На нове місце пе-
ренесуть також історичні споруди міста, вік яких ся-
гає кількасот років.

Місто переносять через побоювання, що гірничі 
роботи під ним можуть вплинути на безпеку жите-
лів, будинки яких уже дали тріщини.

2010 року в Кіруні мешкало трохи більше ніж 23 
тис. осіб. Місцевість навколо міста рясніє багатими 
родовищами залізної руди.

Автомобілі без водіїв 
їздитимуть шведськими 
дорогами від 2017-го 
Volvo завершила проектні роботи над безпілот-

ним автомобілем і хоче, щоб нове авто з’явилося на 
дорогах Швеції вже 2017 року. 

Ключем до цього безпрецедентного прориву 
є складна система датчиків і  «розумні» технології 
гальмівної системи й рульового керування.

Таким чином, Volvo приєдналася до своєрідної 
гонки зі створення безпілотних автомобілів, у якій 
вже беруть участь японський Nissan та американ-
ський Інтернет-гігант Google.

Єгипту повернуть понад 
сотню незаконно 
вивезених до США артефактів
Міністерство у справах пам’яток старовини і 

культурної спадщини Єгипту найближчим часом по-
верне зі США 123 одиниці раніше незаконно виве-
зених археологічних артефактів, що належать до іс-
торії Стародавнього Єгипту.

Артефакти були виявлені та затримані амери-
канською митницею в Нью-Йорку при спробі вве-
зення до країни. Серед них — кілька дерев’яних сар-
кофагів часів правління XXVI династії, дерев’яні та 
кам’яні статуетки різних епох.

Повернення стало можливим після того, як Єги-
пет підтвердив американській стороні своє право 
на цінності і факт їх незаконного вивезення за кор-
дон.

Останніми роками Єгипет уклав з кількома дер-
жавами угоди про повернення незаконно вивезе-
них пам’яток у разі підтвердження їх належності до 
культурної спадщини країни.

Половина мов світу може 
зникнути до кінця століття 
Менше тисячі людей розмовляє 2000 мовами із 

семи тисяч, що існують у світі. Фахівці ЮНЕСКО вва-
жають, що до кінця цього століття 2000 мов можуть 
зникнути з планети.

Найбільших мовних втрат зазнають південні кра-
їни Африки, Океанії, Австралії і південний схід Азії. 
Сотні корінних мов зникнуть у багатьох штатах США.

Експерти ЮНЕСКО закликають популяризува-
ти мови, які зникають, аби зупинити їх вимирання, 
за охочуючи носіїв рідкісних мов передавати свої 
знан ня наступним поколінням.

Гольшанський замок — руїни резиденції 
роду Сапєг, розташовані в Ошмянському ра-
йоні Гродненської області Білорусі.

Замок споруджений у першій половині 
XVII століття на околиці містечка Гольшани 
як палацова резиденція підканцлера Вели-
кого князівства Литовського Павла Стефа-
на Сапєги. Замок зберігся лише на третину.

Село Гольшани у XIII – XVI ст. було при-
ватним поселенням князів Гольшанських. У 
XIV – XV ст. Гольшани як центр удільного кня-
зівства у Великому князівстві Литовському 
грали помітну роль у його політичному й еко-
номічному житті. Князі Гольшанські володі-
ли замком до 1525 р., а потім, після шлюбу 
княжни Олени Гольшанської з Павлом Сапє-
гою, він перейшов у володіння Сапєг.

Гольшанский кам’яний замок є прямо-
кутною (88,6 на 95,6 м) замкнутою будів-
лею. Житлові корпуси з вежами на кутах 
утворюють квадратний двір. 

Сучасники вважали Гольшанский замок 
найвидатнішим і найгарнішим у Білорусі й 
Литві.

Історія роду 
князів Гольшанських 
Рід Гольшанських веде походження від 

Великих князів Литовських, від легендарно-
го Гольші (Гедиміна, Ольші). Рід був багатим 
і впливовим. Чоловіки обіймали найважли-
віші державні посади, жінки побували на 
великокняжому і королівському престолах. 
Перший історично достовірний князь Голь-
шанський — Ольгерд — згадується напри-
кінці ХІV століття. Дочка Ольгерда Юліана 
була в  шлюбі з Великим князем Вітовтом. 

Велику славу принесла своєму роду Со-
фія Гольшанська — королева Польщі, дру-
жина знаменитого короля Ягайла, засно-
вника династії Ягелонів. До Софії Ягайло 
був одружений тричі, в нього підростали дві 
дочки, але король хотів сина. І Ягайло, яко-
му було вже за 70, посватався до шістнадця-
тирічної Софії. Вона й стала дружиною Ягай-
ла і польською королевою. Одного за одним 
народила королеві синів. Перший син Вла-
дислав став згодом королем, другий помер у 
дитинстві, третій, Казимир, був обраний Ве-
ликим князем Литовським, а після загибелі 
старшого брата — і королем польським.

Сапєга запросив у Гольшани католиць-
кий орден францисканців,  побудував для 
них монастир і костьол, урочисто освячений 
6 серпня 1618 року в ім’я Іоана Хрестителя.

Нині частина костьолу використовуєть-
ся за прямим призначенням, а частина від-
дана Гольшанській філії Національного ху-
дожнього музею.

Легенди 
Гольшанського замку 
Із замком пов’язано немало історій і ле-

генд. Кожна з легенд ґрунтується на деяких 
фактах, але повністю не має підтвердження. 

Ось одна з них. Вона пов’язана з будів-
ництвом костьолу і католицького монасти-
ря недалеко від замку. Будівельникам обі-
цяли за виконання замовлення до 6 серп-
ня 1618 р. велику винагороду. Але одна зі 
стін, яку зводили мулярі, тричі обвалюва-

лася без видимих причин, ніби вимагаю-
чи жертву. Майстри вирішили принести в 
жертву першу жінку, яка з’явиться на бу-
дівництві. Нею виявилася дружина одного 
з молодих робітників, що принесла чолові-
кові обід. Юну дружину замурували живою 
в монастирській стіні. Відтоді по коридорах 
монастиря стала поневірятися неприкаяна 
душа молодої жінки — Білої Панни. Вона не-
долюблює чоловіків, адже саме вони вирі-
шили наперед її долю. За свідченнями оче-
видців, нещасний, обливаючись холодним 
потом, може цілу ніч бігати приміщеннями, 
рятуючись від жахливої омани, але так і не 
знайти виходу. При цьому орієнтація в про-
сторі втрачена — багато хто стверджує, що 
бігав по стелі.

У наш час при відновленні монастиря в 
одній із тріснутих стін були виявлені остан-
ки молодої жінки. Робітники, які без похо-
ронної відправи просто десь закопали зна-
йдений скелет, незабаром померли один за 
одним. 

Інша легенда. Молодий незнатний хло-
пець із Гольшан зумів привернути до себе 
увагу красуні-княжни Ганни-Гордислави 
Гольшанської. Про їхні романтичні зустрічі 
стало відомо батьку княжни. Щоб дотрима-
тися родової честі, той, у традиціях серед-
ньовіччя, велів замурувати юнака в одній 
з півтораметрових завтовшки стін замку. 

Відтоді й до наших днів по галереях і 
підвалах замку неспокійно бродить тінь 
Чорного Монаха, наводячи жах на випад-
кових перехожих. Примара з’являється 
ясної ночі у вигляді чорного силуету на тлі 
вікна або ніші. І починається щось дивне: 
стеля змінює форму, стіни намагаються зі-
мкнутися. Людина, яка знаходиться в цей 
час у «вежі примар», про все забуває і, не-
мов паралізована, спостерігає за тим, що 
відбувається.

Одна легенда розповідає про княжну, 

яка керувала будівництвом замку. Оскільки 
будівництво вимагало величезних коштів, 
господарі оббирали селян до нитки. Через 
це селяни прокляли княжну. Саме в той мо-
мент, нічого не підозрюючи, княжна сіла за 
пряжу. Її руки почали прясти і більше ніколи 
не зупинялися.

Ще одна місцева аномалія — водя-
ний млин на місцевій річці Гольшанці. 
Усередині він порожній, збереглися лише 
стіни і подібність даху. Але люди запевня-
ють, що ночами виразно чути звуки жо-
рен, які мелють, скрипіння возів, іржан-
ня коней і навіть переговори мірошника 
із замовниками.

Звичайно, в цих романтичних легендах 
багато містичного, забобонного. Але й до-
слідження вчених показали певні аномаль-
ні явища в замку і монастирі. 

Саме гольшанські легенди надихнули ві-
домого білоруського письменника Володи-
мира Короткевича написати роман «Чорний 
замок Ольшанський». 

Фестиваль 
«Гольшанський замок»
Фестиваль середньовічної культури 

«Гольшанський замок» щороку збирає люби-
телів автентичної музики і танців у Гольша-
нах. Гості можуть відвідати «Бал у Софії Голь-
шанської», придбати білоруські сувеніри, по-
бачити середньовічний бій. 

Польська, литовська, білоруська автен-
тична музика звучить зі сцени фестивалю. 
Охочі можуть навчитися традиційним серед-
ньовічним танцям.

Крім білорусів, часті гості на фестива-
лі — литовці й поляки. Численних туристів 
цікавить не лише програма фестивалю, а й  
можливість відвідати руїни однієї з найці-
кавіших архітектурних пам’яток Білорусі — 
Гольшанського замку.

ру у рБілорусь сусідня і ббраттння

Бiла Панна i Чорний Монах 
Гольшанського замку
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Україна розпочинає 
нову традицію свят-
кування 8 і 9 травня 
в європейському дусі 
пам’яті та примирення.

Протягом попередніх 24 ро-
ків незалежна Україна відзна-
чала 9 травня День Перемоги за 
усталеним радянським/росій-
ським зразком. Святкування за цим 
(пост)радянським зразком не відпові-
дали історичній пам’яті українського 
народу і загальноєвропейським тра-
диціям, призводили до ігнорування 
трагічних сторінок ІІ світової війни, за-
кріплювали в свідомості культ війни. 
Результатом цього стало домінування 
історичних міфів, перманентне про-
тистояння в суспільстві та посилення 
впливу Російської Федерації на гро-
мадське й політичне життя в Україні.

Завдяки Указу Президента «Про 
заходи з відзначення у 2015 році 70-ї 
річниці Перемоги над нацизмом у Єв-
ропі та 70-ї річниці завершення Дру-
гої світової війни» та Закону «Про уві-
чнення перемоги над нацизмом у Дру-
гій світовій війні 1939 – 1945 років» 
Україна розпочинає нову традицію 
святкування 8 і 9 травня в європей-
ському дусі пам’яті та примирення.

22 листопада 2004 року Гене-
ральна Асамблея ООН ухвалила Резо-
люцію №A/RES/59/26, в якій прого-
лосила 8 і 9 травня Днями пам’яті та 
примирення. Нею державам-членам 
ООН, неурядовим організаціям, при-
ватним особам, крім святкування сво-
їх Днів Перемоги чи Визволення, реко-
мендовано також щороку відзначати 
один або два дні як данину пам’яті всім 
жертвам Другої світової війни. 

Новий зміст відзначення Дня 
пам’яті та примирення і Дня перемоги 
містить у собі:

– переосмислення подій ІІ світо-
вої війни, руйнування радянських іс-
торичних міфів, чесний діалог навколо 
складних сторінок минулого;

– рівне вшанування пам’яті кож-
ного, хто боровся з нацизмом, під-
креслення солідарності та бойового 
братерства всіх Об’єднаних Націй, як 
держав, так і бездержавних тоді наро-
дів (євреїв, українців та ін);

– перенесення акценту з історії 
військових дій на історії конкретних 
людей, а відтак відмову від святкуван-
ня на користь вшанування.

 

Історична довідка
Друга світова війна. У війні взя-

ли участь 80% людства, бойові дії вели-
ся 2/3 існуючих на той момент держав. 
Війна розпочалася 1 вересня 1939 р. 
із вторгнення військ нацистської Ні-
меччини до Польщі, а завершилася 2 
вересня 1945 р. капітуляцією Японії. 

Під час війни здійснені найбільші 
в історії злочини проти людства, а та-
кож уперше і востаннє використана в 
бою атомна зброя. До армій ворогу-
ючих сторін було залучено понад 110 
млн солдатів, загальні втрати військо-
вих та цивільного населення склали 
від 50 до 85 млн осіб. За результата-
ми війни створили ООН —  Організа-
цію Об’єднаних Націй (Україна — один 
із засновників) та сформували сучас-
ну систему міжнародних відносин.

Шлях до початку війни був 
відкритий радянсько-німецьким 
пактом Молотова – Ріббентро-
па 23 серпня 1939 р. Згідно із та-
ємним протоколом до нього, нацисти 
і комуністи ділили Східну Європу на 
зони інтересів. Унаслідок цих домов-
леностей нацистська Німеччина отри-
мала можливість безперешкодного 
вторгнення до  Польщі, СРСР у підсум-
ку розширився за рахунок Західної 
Білорусі та Західної України, Бессара-
бії з Буковиною, трьох країн Балтії, а 
також частини Фінляндії.

Український вимір ІІ світової 
війни не обмежувався лише бороть-
бою Вермахту та Радянської армії на 
українській території, як це традицій-
но подавала радянська історіографія. 
Насправді ж у  рамках Другої світо-
вої в Україні велася не одна, а кіль-
ка воєн:

1) німецько-польська війна 
1939 – 1945 рр. (у 1939 р. — регу-
лярна, а потім — підпільна); 

2) польсько-радянська війна 
1939 р. (неоголошена, відома як «Ви-
звольний похід у Західну Україну»); 

3) радянсько-румунська війна 
1940 – 1945 рр. (спочатку неоголо-
шена — радянське вторгнення в Бес-
сарабію та Буковину  1940 р., потім 
регулярна та підпільна — частина ні-
мецько-радянської війни); 

4) німецько-радянська війна 
1941 – 1945 рр. (відома як «Велика 
Вітчизняна»); 

5) німецько-українська війна 
1941 – 1944 рр. (підпільна); 

6) радянсько-угорська війна 
1941 – 1945 рр. (регулярна та підпіль-
на, частина німецько-радянської); 

7) польсько-українська війна 
1942 – 1947 рр. (підпільна); 

8) радянсько-українська війна 
1939 – 1954 рр. (підпільна). 

Усі ці конфлікти мають безпосе-
редній стосунок до Другої світової ві-
йни, оскільки були спровоковані нею, 
ставши її відгалуженнями та продо-
вженням. Також до українського ви-
міру війни входить участь українців у 
бойових діях поза Україною (напри-
клад, у радянсько-фінській «Зимовій 
війні» 1939 – 1940 рр.) та у складі 
іноземних армій. 

Безпосередньо перед початком 
ІІ світової війни мала місце угорсько-
українська війна 1939 р. (регулярна 
та підпільна), що вибухнула внаслідок 
проголошення незалежності Карпат-
ської України.

Друга світова війна для України 
розпочалася 1 вересня 1939 р. із ні-
мецьким вторгненням до Польщі. 110 
– 120 тисяч українців у лавах Війська 
Польського розпочали світову бо-

ротьбу проти нацизму, 8 тисяч із них 
загинуло протягом місяця війни. Та-
кож 1 вересня німецька авіація бом-
бардувала Львів та інші західноукра-
їнські міста, що перебували у складі 
Польщі. Між 12 та 22 вересня Львів 
пережив подвійну облогу із заходу на-
цистськими військами, зі сходу — ра-
дянськими.

СРСР вступив у Другу світову ві-
йну 17 вересня 1939 р. на боці на-
цистської Німеччини. Того дня радян-
ські війська вступили до  Польщі на 
допомогу німецьким та окупували За-
хідну Україну і  Західну Білорусь. Про-
тягом двох років Москва була союз-
ницею Берліна, що у 1940 р. ледь не 
призвело до війни Великої Британії та 
Франції проти СРСР.

Нацистсько-комуністичний союз 
був зруйнований 22 червня 1941 р. 
із німецьким вторгненням до СРСР. 
Протягом року від  початку німецько-
радянської війни Україна була окупо-
вана військами Третього Рейху, ви-
гнання нацистів розпочалося восе-
ни 1943 р. і завершилося наприкінці 
1944 р. Український напрям був голо-
вним на Східному фронті: тут діяло від 
50 до 75% усіх дивізій Вермахту і по-
ловина всіх радянських сил.

Нацистський окупаційний ре-
жим в Україні був одним із  найжор-
стокіших у світі. 

Але якщо злочини проти людянос-
ті Третього Рейху більш досліджені, 
то засудження злочинів комуністич-
ного режиму ще триває. Найбільш 
відомими з них є Катинський роз-
стріл, знищення політв’язнів у Захід-
ній Україні, підрив Дніпрогесу, вико-
ристання в боях неозброєних селян 
— «чорної піхоти», депортації україн-
ців та інших народів, зокрема крим-
ських татар.

Після перемоги над нацист-
ською Німеччиною 8 травня 1945 
р. СРСР приєднався до війни проти 
Японії. Беззастережна капітуляція 
Японії 2 вересня 1945 р. означала за-
вершення ІІ світової війни, але окремі 
військові конфлікти, породжені нею, 
точилися ще декілька років. Органі-

зований спротив радянській владі на 
Західній Україні тривав до 1954 р., а 
окремі сутички — до 1960 р.

Україна зробила значний вне-
сок у перемогу над нацизмом та 
союзниками Німеччини. На боці 
Об’єднаних Націй воювали українці у 
складі армій Великої Британії та Ка-
нади (45 тис. осіб), Польщі (120 тис.), 
СРСР (більше 6 млн), США (80 тис.) і 
Франції (6 тис.), а також визвольного 
руху в самій Україні (100 тис. в УПА) — 
разом 7 млн осіб. Понад 2,5 млн укра-
їнців були нагороджені радянськими 
та західними медалями й орденами, 
більше 2 тис. стали Героями Радян-
ського Союзу, з них 32 — двічі, а най-
кращий ас союзної авіації Іван Коже-
дуб — тричі. 

Для України ІІ світова війна — 
національна трагедія, під час якої 
українці, позбавлені власної держав-
ності, змушені були воювати за чужі 
інтереси і вбивати інших українців. За 
панування над Україною воювали дві 
тоталітарні системи, що однаково не 
рахувалися з ціною людського жит-
тя. Кожна сторона протистояння на 
українських землях намагалася про-
демонструвати свою «прихильність до 
українства», але єдиним справді укра-
їнським суб’єктом у роки війни був ви-
звольний рух — передовсім  Україн-
ська Повстанська Армія.

З різних причин на німецькому 
боці воювало до 250 тис. українців та 
до 50 тис. було мобілізовано до армій 
союзників Третього Рейху.

Україна зазнала надзвичайно 
великих втрат унаслідок війни. Під 
час бойових дій та в полоні загинуло 3 
– 4 млн військових, підпільників і ци-
вільних, 4 – 5 млн цивільних загину-
ло через окупаційний терор і голод у 
тилу, до 5 мільйонів жителів були ева-
куйовані або примусово вивезені до 
Росії та Німеччини, частина з яких не 
повернулася. Загалом безповоротні 
втрати України (українців та інших на-
родів) склали 8 – 10 млн осіб. Унаслі-
док бойових дій постраждало понад 
700 міст і містечок, 5,6 тис. мостів, 28 
тис. сіл, 300 тис. господарств.

Рекомендації щодо 
проведення заходів
Згаданим Законом встановлюєть-

ся День пам’яті та примирення, який 
повинен відзначатися щороку 8 трав-
ня, а також зберігається державне 
свято — День перемоги над нациз-
мом у Другій світовій війні (День пе-
ремоги), що відзначається 9 травня.

Відповідно до Закону встановлю-
ються такі основні форми увічнення 
перемоги над нацизмом у Другій сві-
товій війні:

1) урочисте відзначення Дня 
пам’яті і примирення, Дня перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні 
(Дня перемоги), днів вигнання нацис-
тів з України, областей, міст;

2) установлення почесної варти 
біля Вічного вогню, могил Невідомого 
солдата і Невідомого матроса, покла-
дання вінків, квітів до пам’ятників та 
меморіалів, вшанування пам’яті жертв 
Другої світової війни;

3) відображення подій війни у тво-
рах літератури і мистецтва, засобах 
масової інформації;

4) упорядкування, збереження та 
спорудження пам’ятників і  пам’ятних 
знаків на вшанування пам'яті учас-
ників та жертв Другої світової ві-
йни, створення музеїв, меморіальних 
комплексів.

Водночас для позбавлення від 
ідеологічного впливу Росії слід відмо-
витися від радянського/російського 
формату святкування Дня Перемоги. 
Головний акцент має бути зроблено 
на вшануванні жертв війни. Слід зосе-
редити увагу не на військових пара-
дах, що є своєрідною формою пропа-
ганди війни, а на допомозі ветеранам 
та вшануванні загиблих.

Всебічне й об’єктивне висвітлен-
ня боїв, умов окупації, полону, повоєн-
ного часу допоможе краще зрозуміти 
реалії того періоду. Потрібно зобража-
ти війну як трагедію та гуманітарну ка-
тастрофу, що відібрала життя мільйо-
нів людей, завдала непоправних втрат 
цивілізації та культурі. 

Український інститут 
національної пам’яті

Пам’ять про 
трагедію людства
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У Чернігові розказали, 
«Про що «історія мовчить»

У Чернігові презентували книгу, яка руйнує 
деякі ідеальні уявлення про відомих політичних 
і громадських діячів часів національно-визволь-
них змагань. Автор книги «Нарис з історії Укра-
їнських визвольних змагань 1917 – 1918 роки. 
Про що «історія мовчить» — наш земляк, публі-
цист, літератор, дослідник української історії Ро-
ман Млиновецький (Бжеський).

У культурно-мистецькому центрі «Інтермец-
цо» відбулося  представлення книги журналіс-
там і науковцям. У музеї-світлиці  юридичного 
факультету Чернігівського національного техно-
логічного університету — представлення студен-
там і  громадськості.

Участь у заході взяли директор Тернопіль-
ського видавництва «Джура», де видана книга, 
Василь Ванчура, дослідник діяльності Романа 
Бжеського, історик Геннадій Іванущенко (Суми), 
кандидат історичних наук Тамара Демченко (Чер-
нігів), науковець і  громадський діяч Олег Герман 
(Тернопіль).

Про період 1917 – 1918 років написано ба-
гато художніх книг, а це — збірник документів 
того періоду, подані звіти, хто виступав, що про-
понував, які були ідеї, хто був по який бік. У кни-
зі показано, що помилки того часу — великою 
мірою суб’єктивні помилки певних політичних і 
громадських лідерів: Винниченка, Грушевського, 
Петлюри, Скоропадського та інших.

Актуальна книга ще й поясненням, що сьо-
годні відбувається в Україні.

Бажаючі зможуть придбати презентова-
не видання в КМЦ «Інтермеццо». Контакти: 
Олександр Ясенчук, тел. (063) 236-18-03.

 

Роман 
Бжеський 
Роман Степанович 

Бжеський (5 квітня 1894, м. 
Ніжин Чернігівської губер-
нії — 4 квітня 1982, Детройт, 
США) — дослідник україн-
ської історії, літератор і публіцист.

Народився в сім’ї інженера Стефана Бжесь-
кого, поляка, прихильного до України. Його мати 
— Олена Грищенко — походила з українського 
старшинського роду Грищенків, а бабуся по ма-
тері Юлія Пивинська була близькою родичкою 
Миколи Гоголя. Батько 1920 року емігрував до 
Польщі, там і помер. 1916 року Роман Бжеський 
закінчив Чернігівську гімназію.

Роман з юних літ ідентифікував себе україн-
цем. У гімназійні роки увійшов до таємної моло-
діжної організації «Братство самостійників» (до 
неї належали також Павло Тичина, Василь Ел-
ланський, які пізніше вийшли з неї). Тоді ж позна-
йомився з Євгеном Онацьким, Валентином Ота-
мановським, Миколою Міхновським. 

Сповідуючи ідею незалежності України, з 
1917 року поринув у вир політичної та воєнної 
боротьби. Був одним із організаторів у Черніго-
ві українського полку ім. гетьмана П. Дорошен-
ка — керував культурно-політичною частиною 
полку. У червні 1917 року на Другому військово-
му з’їзді в Києві запропонував підняти повстан-
ня проти Росії, проти чого рішуче запротестували 
Симон Петлюра і Микола Порш. За уповноважен-
ням Української Центральної Ради як повітовий 
інспектор організовував державну діяльність 
спочатку у Кролевці, згодом у Літині на Вінниччи-
ні. Працював урядовцем Генерального секрета-
ріату внутрішніх справ. 

Коли більшовицькі війська під командуван-
ням Муравйова рушили на Київ, Роман Бжеський 
вступив до Першого куреня Січових Стрільців і 
хоробро захищав столицю. Після окупації Киє-
ва більшовиками повернувся на Чернігівщину, 
де в березні 1918 року став одним із організа-
торів антибільшовицького повстанського заго-
ну. Після повернення до Києва знову працював 
урядовцем Міністерства чужоземних зносин в 
урядах Центральної Ради та Гетьманату. Навесні 
1918 р. їздив як уповноважений від уряду Украї-
ни до Москви на дипломатичні переговори з Чи-
черіним, Караханом. За гетьманування  Скоро-
падського був активним членом Партії хліборо-
бів-демократів, разом із Д. Донцовим та М. Міх-
новським.

Після поразки визвольних змагань й аре-
шту більшовиками у 1920 році Бжеський втік на 
Волинь й оселився в Крем’янці. Працював  ди-
ректором української книгарні повітового това-
риства «Просвіта». Заснував таємні навчальні 
гуртки, в яких за підпільною системою «трійок» 
проводив заняття з українознавства, загальної 
та політичної освіти. Особливу увагу акценту-
вав на вивченні націоналізму за Д. Донцовим. 
Освітній курс тривав 3 – 4 роки. Більшість з по-
над 50 осіб, які навчалися в цих гуртках, пізніше 
загинули в боротьбі за незалежну Україну.

У той час Бжеський декілька разів нелегаль-
но переходив на територію радянської Украї-
ни, зустрічався зі своїми друзями, не раз 
потрапляв до тюрми.

«Печаль твоя 
в мені…»

Серед віршів, написаних 
українськими поетами, вірмен-
ською мовою найчастіше пере-
кладали «Заповіт» Тараса Шев-
ченка і «Цавед танем» Ліни Кос-
тенко. Нам зрозуміло, чому «За-
повіт». Так само зрозуміло й 
вірменам, чому увагу їхніх пере-
кладачів привернули пронизливі 
й щемкі рядки української поете-
си, один з яких винесено в заго-
ловок. Адже вони навіяні трагеді-
єю народу, що рівно століття тому 
пережив криваву різанину.

Тоді, у 1915 році, внаслідок 
спланованих турецькою владою 
погромів і масової депортації за-
гинуло, за свідченням авторитет-
них істориків, півтора мільйона 
вірмен, переважно жінок та дітей, 
сотні тисяч їх змушені були поли-
шити свою історичну батьківщину 
— Західну Вірменію, щоб розвія-
тися по всьому світу.

Незагойна рана, яка кровото-
чить ось уже сотню літ.

Про ті події нагадує також і 
священна для всіх вірмен гора 
Арарат, що осиротіло позирає на 
Єреван з-за Араксу, і яка, згідно з 
Карським договором 1921 року, 
підписаним більшовиками з уря-
дом Кемаля Ататюрка, опинилася 
за межами Вірменії.

Але це ще й один із сумних 
уроків історії, який, на жаль, люд-
ство так і не засвоїло. 

Тим часом те, що сталося сто-
ліття тому — масовий терор за 
етнічною, релігійною і становою 
ознакою, надмірне застосування 
сили до власного мирного насе-
лення, що спричинило масову за-
гибель людей, — чітко вкладаєть-
ся у визначення геноциду, який 
згодом пережили українські се-
ляни під час Голодомору 1932 – 
1933 років, євреї у Другій світо-
вій війні, а пізніше тисячі й тисячі 
кампучійців, жертви війни в Руан-
ді або жертви етнічних чисток не-
давніх балканських воєн.

Як правило, подібне супрово-
джується пошуками винуватців 
тих чи інших існуючих у суспільстві 
проблем, маніпуляціями з масо-
вою свідомістю, аби перевести 
невдоволення населення, зокре-
ма економічним становищем, на 
внутрішнього чи зовнішнього «во-
рога». Це саме те, що, наприклад, 
ми сьогодні спостерігаємо в пу-
тінській Росії відносно до колись 
«братнього» українського народу, 
який наважився сам вирішувати 
своє майбутнє.

Трагедія п’ятнадцятого року 
розпочалася ще задовго до цього.

Переглядаю сумну статисти-
ку: згідно з даними Західновір-
менського патріархату, 1878 року 
в Османській імперії налічувало-
ся три мільйони вірмен. Минуло 
трохи більше двох десятиріч на-
сильницької ісламізації, розпа-
люваних османською владою по-
громів і масових убивств на ре-
лігійному та етнічному ґрунті, — і 
на початок 1914 року кількість ві-
рмен у Туреччині скоротилася до 
1 мільйона 845 тисяч осіб. Вір-
мени, так само як і решта нему-
сульманського населення Осман-
ської імперії — греки та асірійці,  
покладали сподівання на буржу-
азну революцію 1908 року, в ре-
зультаті якої до влади прийшли 
молодотюрки під гаслами модер-
нізації та демократичних реформ.

Але вибухнула Перша світова 
війна, в якій Туреччина виступи-
ла на боці так званого Троїстого 
союзу, якому протистояли країни 
Антанти. Аби визначити винуват-
ців військових поразок і тяжкого 
економічного становища в країні, 
силовики в уряді молодотурків, в 
особі міністрів Енвера-паші, Талі-
ата й Джемаля, звинуватили в ді-
яльності на користь супротивника 
своїх вірменських співгромадян.

За їх наполяганням був роз-
роблений і затверджений під-
ступний план: спочатку мобілізу-
вати, а згодом інтернувати всіх 
вір менських чоловіків, а відтак 
депортувати за межі традицій-
ного проживання решту вірмен-
ського населення.

На ділі інтернування перетво-
рилося в масові вбивства. Убива-
ли навіть тих, хто вірою і правдою 
служив Османській імперії — пе-
реважно без суду й слідства, з ме-
тою заволодіння майном.

24 квітня 1915 року розпоча-
лися масові арешти й фізичне усу-
нення національної верхівки — 
політичних і громадських діячів, 
інтелігенції, зокрема письменни-
ків Григора Зограба, Варужана, 
Сіаманто, композитора Коміта-
са. Саме тоді чутлива натура цьо-
го видатного музиканта світово-
го рівня не витримала, і він збо-
жеволів від побачених у катівнях 
звірств та нелюдських знущань 
над своїми одноплемінниками...

«Там немає деревця чи тра-
винки або каменя, який не був би 
осквернений пролитою кров’ю», 
— писав французький журналіст 
Анрі Барбі, який відвідав Західну 
Вірменію 1916 року.

Численні вірменські міста й 
села перетворювалися на попе-
лища, чоловіків поголовно ви-
різали без огляду на вік, жінок 
ґвалтували і разом із дітьми ета-
пували до сирійської пустелі Тер 
Зор, де вони тисячами гинули від 
спраги, голоду і ятаганів озвірілих 
мусульманських фанатиків.

Крім сотень тисяч людських 
життів, для світу була назавжди 
втрачена також тисячолітня за-
хідновірменська цивілізація зі 
своєю особливою культурою, мо-
вою, унікальними діалектами. 
Культура, яка, зокрема, подару-
вала нам дивовижний епос «Да-
вид Сасунський», сотні архітек-
турних пам’яток, таких як монас-
тир святого Карапета в Муші, ти-
сячі старовинних рукописів, що 
зберігалися в монастирських 
книгосховищах — спалених і роз-
грабованих озвірілими юрбами.

Пережита вірменами траге-
дія викликає глибоке співчуття в 
кожної нормальної людини, неза-
лежно від її національності, й вод-
ночас суворого осуду тих, хто, за 
словами Папи Римського Фран-
циска, здійснив цей перший у ХХ 
столітті геноцид супроти грома-
дян власної держави за націо-
нальною ознакою.

Тих, хто впродовж кількох мі-
сяців позбавив батьківщини ці-
лий народ, який тисячоліттями 
жив на своїх одвічних, дарованих 
Богом і природою землях.

Тих, чию жахливу практи-

ку масових виселень згодом ві-
зьме собі на озброєння Гітлер, 
який, напучуючи своїх поплічни-
ків, заявить: «А врешті-решт, хто 
тепер згадує різанину вірмен?!» 
Та й «кращий фахівець з питань 
нацменшин» Йосип Сталін, добре 
відаючи, як зійшло з рук неба-
чене доти людиновбивство його 
натхненникам й організаторам, 
не зупиниться, щоб так само од-
ним махом поквитатися з вільно-
любним українським селянством, 
влаштувавши в 1932 – 1933 ро-
ках нечувані в наших благодатних 
краях «жнива скорботи»...

Злочин є злочин, хоч би в які 
ідеологічні шати він рядився, і в які 
часи був вчинений. У цьому кон-
тексті видаються цілком зрозумі-
лими вимоги вірменського народу 
не лише засудити вчинений супро-
ти нього на початку минулого сто-
ліття геноцид, а й офіційно визна-
ти всім світом це злочином проти 
людства. У тому числі й Україною, 
яка на собі спізнала жахіття біль-
шовицького Голодомору, а зараз 
змушена відстоювати своє право 
на цивілізаційний вибір.

Олександр БОЖКО,
перший Надзвичайний і Повно-

важний Посол України у Вірменії, 
«Українська правда», 23.04.2015

Пряма мова

Визнати 
геноцидом

Арсен АВАКОВ, 
міністр внутрішніх справ 
України

День пам’яті жертв геноциду 
вірмен відзначається щороку. 24 
квітня 2015 року, в день сторіччя 
трагічних подій, Європарламент 
оголосив європейським днем 
пам’яті жертв геноциду.

Геноцид вірмен — це не тра-
гедія одного народу. Це страшний 
і, на жаль, невивчений урок для 
всього людства. Тому що досі жод-
на країна і жоден народ не застра-
хований від повторення трагедії. 

Саме тому так важливо для 
кожної країни визнати на дер-
жавному рівні геноцид вірмен. 

Сьогодні геноцид вірмен ви-
знаний на міжнародному рівні: 
Радою Європи, Європарламен-
том, спеціалізованими органами 
ООН, Всесвітньою радою церков. 
Знищення вірмен також офіційно 
визнали геноцидом і засудили 24 
країни, в тому числі й основні кра-
їни Євросоюзу. Зокрема, вчора 
геноцид вірмен офіційно визна-
ла Австрія, сьогодні — Німеччина.

Україна завоювала дорогу в 

Євросоюз кров’ю Небесної сотні. 
Першим із загиблих був патріот і 
син України — Сергій Нігоян.

Стримуючи агресію на Сході, 
в боротьбі за свою країну — Укра-
їну —  поклали голови в Збройних 
силах, Національній гвардії, МВС, 
добровольчих батальйонах укра-
їнські вірмени. Їх 52!

Папа Римський 
Франциск 

прирівняв убивство 
вірмен до злочинів 

нацизму і сталінізму
У соборі Святого Петра у Ва-

тикані пройшла літургія в пам’ять 
100-річчя від  початку масового 
винищування вірмен.

Папа Римський Франциск на-
звав масове вбивство вірмен у 
Туреччині «першим геноцидом XX 
століття», прирівнявши до цього 
виду діянь «злочини нацизму і ста-
лінізму».

За оцінками вірменських і ба-
гатьох незалежних істориків, під 
час Першої світової війни в ре-
зультаті систематичних убивств 
з боку турецьких військ загинули 
1,5 млн вірмен.

Факт геноциду вірменського 
народу визнаний багатьма держа-
вами. Першим це 1965 року зро-
бив Уругвай, приклад якого наслі-
дували Росія, Франція, Італія, Ні-
меччина, Голландія, Бельгія, Поль-
ща, Литва, Словаччина, Швеція, 
Швейцарія, Греція, Кіпр, Ліван, Ка-
нада, Венесуела, Аргентина, Вати-
кан, більшість штатів США. 

Україна досі не визнала ге-
ноциду вірмен 1915 року. Невже, 
як і деякі країни, через боязнь «зі-
псувати стосунки» з Туреччиною? 
Хоча сама Україна вимагає від сві-
тової спільноти визнати геноци-
дом масове знищення українців 
під час Голодомору 1932 – 1933 
років. Наша держава обмежилася 
тим, що 24 квітня, в соту річницю 
початку геноциду вірмен, парла-
мент вшанував ці жертви хвили-
ною мовчання. 

Вірмени 
канонізували 

всі півтора мільйона 
жертв

У самій Вірменії вшануван-
ня жертв геноциду відбулося на 
державному рівні й у величезних 
масштабах. Уся країна вшано-
вувала загиблих 100 років тому, 
адже півтора мільйона жертв для 
такого невеликого народу — це 
колосальні за масштабом втрати. 

Вірменська православна 
церква, яка є одною з найстарі-
ших християнських церков світу, 
офіційно канонізувала, тобто за-
рахувала до числа святих, всі пів-
тора мільйона жертв геноциду. 

Вірменія продовжує вимагати 
від Туреччини офіційного визнан-
ня, що масові вбивства вірмен у 
Турецькій державі 100 років тому 
були саме геноцидом. Також вима-
гає офіційно перед усім світом по-
просити вибачення у вірмен. Ради-
кально налаштовані кола Вірме-
нії вимагають від Туреччини також 
матеріальної компенсації за цей 
злочин і навіть ставлять питання 
повернення країні земель Західної 
Вірменії, свого часу «подарованих» 
Туреччині більшовицькою Росією, 
яка окупувала Вірменію. 

 

Туреччина 
все заперечує

Турецька республіка катего-
рично заперечує факт геноциду 
вірмен. Туреччина заявляє, що 
кількість жертв серед вірмен пе-
ребільшена і що вони були викли-
кані воєнними обставинами Пер-
шої світової війни.

100-річчя масового вбивства вірмен, 
першого геноциду ХХ століття
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Музеї і заповідники Чернігівщини

Чернігівський літературно-меморіальний Чернігівський літературно-меморіальний 
музей-заповідник Михайла Коцюбинськогомузей-заповідник Михайла Коцюбинського

На затишній чернігівській вули-
ці привертає увагу оаза краси, лю-
дяності й тепла. Це садиба класика 
української літератури Михайла Ми-
хайловича Коцюбинського. Письмен-
ник придбав її  1898 року, коли пере-
їхав із Вінниці. Садиба й нині залиша-
ється в такому вигляді, який мала за 
його життя.

Чернігівський літературно-мемо-
ріальний музей-заповідник видатно-
го українського письменника Михай-
ла Коцюбинського було засновано у 
вересні 1934 року. Нині музей скла-
дається з меморіального будинку 
письменника, сучасної будівлі літе-
ратурної експозиції та меморіально-
го саду Коцюбинських.

Основа музею — меморіальна 
квартира Михайла Коцюбинського. 
Саме в цьому будинку письменник з 
родиною мешкав 15 років. Чернігів-
ський період був найбільш плідним у 
його творчому і громадському жит-
ті. Найкращі твори — «Intermezzo», 
«Цвіт яблуні», «Дорогою ціною», «Хва-
ла життю», «Fata morgana», «Тіні забу-
тих предків», що принесли авторові 
світову славу, були написані саме тут, 
у древньому сіверському місті.

Невеликий одноповерховий 
дерев’яний будинок М. Коцюбинсько-
го — в центрі подвір’я. У кімнатах від-
творена обстановка, в якій жив пись-
менник із родиною. Прості скромні 
речі дають можливість уявити побут 
родини.

Будинок Коцюбинського відвіду-
вало багато літераторів, акторів, ху-

дожників і вчених. Видатний компо-
зитор Микола Лисенко виконував на 
роялі улюблені мелодії Михайла Ми-
хайловича. У вітальні проводили літе-
ратурні «суботи», в яких брали участь 
письменники Б. Грінченко, М. Воро-
ний, М. Чернявський, В. Самійленко. 
Михайло Коцюбинський був настав-
ником багатьох талановитих молодих 
людей, зокрема Павла Тичини, Васи-
ля Еллана-Блакитного, Аркадія Казки. 

У двох книжкових шафах — біблі-
отека письменника, де зберігається 
понад 1500 книг. Серед них першо-
друки його творів, книги з автогра-
фами Бориса Грінченка, Івана Нечуя-
Левицького, Максима Горького, Іва-

на Франка, Панаса Мирного.
Михайло Коцюбинський був ве-

ликим знавцем народного мисте-
цтва. В їдальні зберігаються вироби 
народних майстрів, які збирав пись-
менник, — гуцульські та молдавські.

У кімнатах, де мешкали доньки, 
молодший син Роман, мати письмен-
ника, — цікаві сувеніри, що їх при-
віз Коцюбинський зі своїх численних 
мандрівок. У кухні зберігається до-
машнє начиння, типове для кінця XIX 
– початку ХХ століть.

Після знайомства з меморіаль-
ним будинком можна відвідати пре-
красний  сад родини Коцюбинських, 
де великий Сонцепоклонник часто 
працював на лоні природи. Сад ста-
раннями працівників музею збере-
жено в тому вигляді, яким він був за 
життя письменника. Прикрашають 
його дерева, що їх особисто поса-
див майстер слова. Особливо прива-
блює ялина над будинком, їй вже по-
над 100 років. Є тут також екзотичні 
субтропічні рослини — агави, якими 
письменник милувався в Італії.

Літературну експозицію музею 
відкрито у вересні 1983 року в щойно 
зведеному триповерховому примі-
щенні. У вітринах — документи, фото, 
власні речі, першодруки творів пись-
менника і книги, які він читав. Ши-
роко висвітлена творча лабораторія 
М. Коцюбинського: початкові варіан-

ти рукописів, коректи творів, зробле-
ні автором, демонструють його по-
стійні творчі пошуки.

Літературно-меморіальний му-
зей-заповідник — не тільки скарбни-
ця літературної спадщини М. Коцю-
бинського, а й центр дослідницької 
роботи з вивчення літературної ді-
яльності письменника.

Музей добре відомий як культур-
ний осередок завдяки літературно-
музичним вечорам, концертам кла-
сичної та народної музики. Музей-
заповідник згуртовує навколо себе 
весь творчий потенціал Чернігівщи-
ни. Тут відбуваються науково-прак-
тичні конференції, читання, лекції, 
семінари. У кінолекційній залі прово-
дяться вечори-презентації творів су-
часних письменників України. 

Щороку в день народження пись-
менника (17 вересня) відбуваєть-
ся урочисте вручення премій імені 
Михайла Коцюбинського провідним 
українським літераторам, переду-
сім уродженцям нашого Сіверсько-
го краю. Гостинно відчиняє двері ви-
ставкова зала музею, де експону-
ються роботи професійних і самоді-
яльних майстрів пензля, вишивки, 
писанкарства.

Експозиція і фонди музею постій-
но поповнюються рідкісними доку-
ментами, фото, книгами, малюнками 
та іншими матеріалами, подаровани-

ми вітчизняними й зарубіжними на-
уковими закладами та приватними 
колекціонерами. 

У музейних фондах зберігають-
ся тисячі листів видатних сучасни-
ків до Коцюбинського, твори україн-
ських та зарубіжних письменників, 
що пов’язані з Чернігівщиною. Про-
тягом 2002 – 2007 рр. науковий  ко-
лектив музею видав «Листи сучасни-
ків до Михайла Коцюбинського», що 
зберігаються у фондах музею, «Лис-
ти письменника до дружини Віри», а 
також спогади «Завжди з нами»  про 
Юлія Романовича Коцюбинського, 
багаторічного директора музею. 

Десятки тисяч відвідувачів з Укра-
їни і з-за кордону приїздять до Чер-
нігова, щоб віддати шану великому 
українському письменнику, який по-
хований на Болдиній горі Чернігова 
разом із дружиною Вірою Устимівною.

Адреса музею: 14000, м. Черні-
гів, вул. Коцюбинського, 3.

e-mail: kotsubinsky_museum@ukr.net
www.kotsubinsky.org
Тел.: (04622) 4-04-59, 4-10-03.
Музей працює: 9.00 – 17.30 (сб, 

нд — 10.00 – 17.30), без вихідних. 

Письменник 
з інтелігенцією  Чернігова.

Подружжя Михайло 
та Віра Коцюбинські.

Архівні фото. 

Заснований 1988 року. Знаходить-
ся у приміщенні Вознесенської церкви 
(пам’ятка архітектури ХVIII ст.).

У музеї зібрані експонати майже 
з усіх районів Чернігівщини. Зокрема, 
такі колекції:

– зразків та предметів україн-
ського сучасного народного мисте-
цтва народного художника України, 
заслуженого діяча мистецтв України 
Нечипоренка С.Г. (уродженця Черні-
гівщини);

– басанських рушників;
– кролевецьких рушників;
– виробів Дігтярівської та Остер-

ської ткацьких фабрик;
– світлотіньового ткацтва (настіль-

ники, рядна, скатертини, полотно та ін.);
– українського національного кос-

тюма та його належностей;
– знаряддя праці для обробки 

льону;
– солом’яників;
– зимового одягу.

У музеї зберігаються картини місце-
вих художників, вироби з кераміки, де-
рева і соломи, світлини та ін.

У залі проходять фотовиставки, ви-
ставки картин художників та робіт май-
стрів декоративно-прикладного мисте-
цтва.

Адреса: Чернігівська обл., смт Козе-
лець, вул. Комсомольська, 28.

Телефон: (04646) 4-18-68.
Музей працює з 9.00 до 17.00. 

Вихідні дні — понеділок, вівторок.

З й 1988 З б і У ї б і і

Козелецький музей Козелецький музей 
історії ткацтва Чернігівщиниісторії ткацтва Чернігівщини
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Григорій САМОЙЛЕНКО,
Олександр САМОЙЛЕНКО

Ніжин — 
європейське місто

У 1840 р. був відкритий юри-
дичний ліцей князя Безбородька, 
який проіснував 35 років. Тут, як і в 
попередньому навчальному закла-
ді, вчилися 3 роки ті, хто закінчив 
гімназію. У Ніжині керівництвом лі-
цею і професорами, серед яких ві-
домі юристи М. Х. Бунге, М. Д. За-
тиркевич, Я. К. Ціммерман, історик 
І. В. Лашнюков, філолог М. А. Тулов, 
та іншими була сформована відо-
ма школа підготовки юридичних 
кадрів. За 34 випуски підготовле-
но 835 юристів-практиків (від при-
сяжного засідателя до голів окруж-
них судів і членів судейських палат). 
Значна частина випускників пішла 
на військову службу, обрала шлях у 
науку, літературу, мистецтво, шко-
лу, дехто займався політичною ді-
яльністю. Серед них — літератори 
М. В. Гербель, Л. І. Глібов, Ф. К. Бо-
гушевич, Є. Е. Дриянський, історик 
І. В. Лашнюков, видатний співак 
Київської та Петербурзької опер 
Ф. І. Стравинський, громадський 
діяч, співробітник журналу «Совре-
менник» М. Я. Макаров та інші.

У трьох видозмінених навчаль-
них закладах, поєднаних іменем 
князя Безбородька, підготували 
близько 1000 спеціалістів різних 
профілів. У цьому визначну роль ві-
діграли почесні попечителі — Олек-
сандр Григорович і Григорій Олек-
сандрович Кушельови-Безбородь-
ки, які не лише фінансували ці на-
вчальні заклади, турбувалися про 
їх благоустрій, підбір кадрів, а й на-
магалися забезпечити навчальний 
процес необхідними підручниками, 
посібниками, приладами. У 1845 
р. у зв’язку з 25-літтям Ніжинської 
вищої школи О. Г. Кушельов-Без-
бородько подарував ліцею картин-
ну галерею. У листі до міністра на-
родної освіти він писав: «Я дарую 
ліцею картинну галерею, яку я при-
дбав у різних містах Італії і Європи, 
і яка складається із 10 картин іта-
лійських шкіл до ХVІ ст., флорентій-
ської — 9 картин, римської — 12, 
ломбардської — 13, венеціанської 
— 12, неаполітанської — 5, гену-
езької — 16, іспанської — 5, фран-
цузької — 20, німецької — 20, фла-
мандської — 46, новоруської — 7. 
Усього 175 картин у позолочених 
рамках за  умови, щоб ці картини 
були розміщені у вільних залах бу-
динку ліцею і служили розвиткові 
хорошого смаку і залишилися на-
завжди власністю цього навчаль-
ного закладу». Це були полотна ві-
домих майстрів живопису ХІV – ХІХ 
ст., зокрема художників А. Каррач-
чі, Тьєполо, Тіціана, Рафаеля, Міке-
ланджело, Корраджо, Ван-Дейка та 
їхніх учнів.

Слід звернути увагу ще на одну 
важливу особливість цих навчаль-
них закладів. Незважаючи на ру-
сифікований напрямок викладан-
ня всіх предметів, до кожного з цих 
трьох навчальних закладів Ніжин-
ської вищої школи проникав дух 
української ментальності і культу-
ри. Микола Гоголь поставив на сце-
ні гімназії вищих наук князя Без-
бородька складені ним разом із 
М. Прокоповичем сценки з мало-
російського життя, а також п’єси 
свого батька В. Гоголя, займався 
збиранням фольклорного та етно-
графічного матеріалу, який фіксу-
вав у «Книге всякой всячины или 
Подручной энциклопедии», писав 
свої перші літературні твори на сю-
жети з історії України. Євген Гре-
бінка написав байки українською 

мовою, які згодом вийшли окре-
мою книжкою «Малороссийские 
приказки» (1834 р.), уперше в іс-
торії літератури переклав поему 
О. Пушкіна «Полтава» українською 
мовою. Платон Лукашевич у Ніжині 
займався збиранням творів усної 
народної творчості. Його традиції 
знайшли продовження в діяльності 
трьох братів Сементовських та по-
ета Олександра Афанасьєва-Чуж-
бинського, а пізніше в юридично-
му ліцеї в творчості Л. Глібова, який 
написав значну кількість байок 
українською мовою, підтриманих 
і рекомендованих до друку в «Чер-
ниговских губернских ведомос-
тях» професором М. Туловим. Твори 
Т. Шевченка вплинули на літератур-
ну діяльність засновника білорусь-
кої реалістичної літератури Фран-
циска Богушевича, який писав 
свої вірші також українською мо-
вою. Особливе місце в українсько-
му контексті займають переклади 
Святого Письма, здійснені інспек-
тором юридичного ліцею П. С. Мо-
рачевським і схвалені академіка-
ми І. Срезнєвським, О. Востоковим 
та А. Никитенком. Тут же він уклав і 
«Словарь малороссийского языка» 
(на основі полтавської говірки). 
Українське спрямування мали пра-
ці професора І. Лашнюкова, який 
був у добрих стосунках з Марком 
Вовчком, П. Кулішем, В. Білозер-
ським та іншими членами редколе-
гії україномовного журналу «Осно-
ва», де надрукував декілька статей 
з української історії.

Важливим культурним фактом 
було те, що попечитель Г. О. Куше-
льов-Безбородько купив у родичів 
М. Гоголя рукописи майже всіх тво-
рів письменника, листи до М. Про-
коповича і подарував усе це біблі-
отеці юридичного ліцею. Він також 
замовив копії портретів О. Г. Ку-
шельова-Безбородька художника 
Крюгера, М. Гоголя — художника 
Ф. Моллера, Н. Кукольника — ху-
дожника К. Брюллова, Є. Гребінки 
— художника А. Мокрицького і пе-
редав їх ліцею.

Ще більшого значення для Ні-
жина мав відкритий у 1875 р. істо-
рико-філологічний інститут князя 
Безбородька із класичною гімна-
зією, що функціонувала при ньому. 
Студенти, які навчалися тут уже 4 
роки, здобували професію вчите-
ля російської мови і словесності, 
слов’янських мов, а також давніх 
мов — давньогрецької та латин-
ської, вітчизняної та всесвітньої іс-
торії на трьох відділеннях інституту 
— словесному, класичному й  істо-
ричному, а ще брали участь у куль-
турно-громадському житті міста.

Славився інститут не лише сво-
їми випускниками-педагогами (а 
їх було здійснено 39 випусків і під-
готовлено 667 учителів, із них по 
класичному відділенню — 127, 

слов’яно-російському — 222, іс-
торичному — 262 особи), а й на-
уковими філологічною та історич-
ною школами, які стали відомими 
у всесвітньому масштабі. Таким чи-
ном, Ніжин у ХІХ ст. став одним із 
центрів науки.

В історико-філологічному ін-
ституті в 1870 – 1880 рр. працю-
вали видатні вчені-філологи: ака-
деміки М. О. Лавровський, перший 
директор цього навчального за-
кладу і основоположник науково-
го спрямування вузу, П. В. Нікітін, 
М. Н. Сперанський, члени-кореспон-
денти Академії наук Росії Р. Ф. Брандт, 
А. С. Будилович, Г. А. Ільїнський, 
В. І. Рєзанов, професори М. І. Соко-
лов, І. І. Іванов, В. В. Качановський, 
К. Ф. Радченко, Є. В. Пєтухов та інші. 

Саме в період діяльності в Ніжині 
вони сформувалися як талановиті 
вчені, що здобули наукове визнан-
ня, ступені й звання.

У цей період визначаються 
в історико-філологічному інсти-
туті князя Безбородька такі на-
прямки в науці, як лінгвістична 
палеонтологія слов’ян (А. С. Буди-
лович), слов’янська акцентологія 
(Р. Ф. Брандт), праслов’янська мова 
та її граматика (Г. А. Ільїнський), 
міжслов’янські літературні вза-
ємини (М. Н. Сперанський). Нау-
кові праці цих учених були визна-
ні й  відзначені науковцями Росії і 
Європи.

Директор інституту М. О. Лав-
ровський, видатний учений-філо-
лог, педагог, академік, зумів ство-
рити таку творчу ауру, яка стимулю-
вала викладачів розкриватися, шу-
кати нові напрямки і виявляти себе 
в них. З цією метою він проявив ін-
терес до зміцнення наукової бази, 
поповнивши інститутську бібліоте-
ку новими книжковими видання-
ми. Він закупив унікальні бібліоте-
ки професора Лейпцизького уні-
верситету Ф. Ричля у кількості 4930 
томів 3096 назв та академіка, про-
фесора Московського університе-
ту С. П. Шевирьова у кількості 7359 
томів. За сприяння М. Лавровсько-
го бібліотека поповнилася також 
книгами Варшавського університе-
ту «Polonica», які нині знадобилися 
і сучасним дослідникам Польщі. До 
бібліотеки інституту була приєдна-
на і бібліотека Олександрівського 
грецького училища. Таким чином, 
бібліотека Ніжинського історико-
філологічного інституту князя Без-
бородька стала багатотисячним 
унікальним зібранням у галузі фі-
лології та історії, культури, де збе-
рігалося багато цінних джерел ХVІ 
– ХІХ ст.

Без видавничої бази та власно-
го наукового періодичного видання 
важко говорити про утвердження 

наукової школи. Протягом 45 ро-
ків, починаючи від 1876 р., вихо-
дять «Известия Историко-филоло-
гического института князя Безбо-
родко в Нежине», а також «Вестник 
славянства», який видавав профе-
сор В. В. Качановський. Ці наукові 
видання, де були опубліковані до-
слідження ніжинців, поширювали-
ся в багатьох країнах Європи та 
Америки.

Успішно розвиваються в Ніжи-
ні класична філологія та славісти-
ка. Учені вивчали давню історію та 
культуру, а також історію півден-
них і західних слов’ян, зокрема Че-
хії, Моравії, Австрійської Сілезії, 
Болгарії, Сербії, Чорногорії, Маке-
донії, Польщі та інших слов’янських 
держав.

У зв’язку з відкриттям 1882 р. 
історичного відділення в інституті,  
утворенням 1894 р. Історико-фі-
лологічного товариства і виданням 
паралельно з іншими збірниками 
наукового періодичного «Сборни-
ка Историко-Филологического об-
щества при институте кн. Безбо-
родко в Нежине» активізувалася 
наукова робота в галузі історії з 
боку професорів М. Я. Аристова, 
М. М. Бережкова, В. Г. Ляскорон-
ського, П. І. Люперсольського, 
О. І. Покровського, І. Г. Турцевича, 
члена-кореспондента Барселон-
ської королівської Академії наук і 
мистецтв В. К. Піскорського та ін-
ших. До речі, членами зарубіжних 
академій, товариств були також Г. 
А. Ільїнський (Болгарської і Поль-
ської), І. П. Козловський (Варшав-
ське товариство історії, філософії і 
права), В. Г. Ляскоронський (Ісланд-
ське історичне товариство).

Значна частина вчених-філо-
логів та істориків активно долу-
чилися до напруженої боротьби 
української інтелігенції проти ру-
сифікації, яка особливо посили-
лась в Україні наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ ст. Професор К. Ф. Рад-
ченко відстоював необхідність ви-
кладання української мови та лі-
тератури в Інституті бодай на рів-
ні інших слов’янських мов і літе-
ратур. Професор М. М. Бережков 
у статті «А. Ф. Шафонский и его 
труд «Черниговского наместниче-
ства топографическое описание» 
(1910 р.) висловлював оптиміс-
тичний погляд на майбутнє укра-
їнської нації: «Хочеться вірити, що 
її майбутнє стане краще від її ми-
нулого, мені увесь час уявляється 
прекрасна, симпатична картина 
Малоросії».

Величезна робота вчених Ні-
жина 70 – 90-их рр. ХІХ ст. у галузі 
філології та історії, культури мала 
не регіональне, а всесвітнє зна-
чення. Плідна наукова праця вче-

них історико-філологічного інсти-
туту вплинула і на формування ці-
лої плеяди видатних випускників: 
основоположника білорусознав-
ства, академіка Є. Ф. Карського 
(закінчив 1885 р.), ученого-сла-
віста, академіка М. С. Державіна 
(1900 р.), літературознавця, фоль-
клориста В. В. Данилова (1905 
р.), членів-кореспондентів Акаде-
мії наук — філологів В. І. Рєзано-
ва (1890 р.), І. М. Кириченка (1914 
р.), історика М. Н. Петровського 
(1919 р.) та багатьох інших укра-
їнських, російських та білоруських 
учених.

З містом пов’язані імена відо-
мих учених-ніжинців, які тут на-
родилися і зробили свої впев-
нені кроки в житті — академіків 
Ю. М. Соколова, В. П. Андріанової-
Перетц, М. В. Нечкіної, О. О. Бого-
мольця, В. В. Різніченка, М. В. Кор-
ноухова, Ф. П. Бєлянкіна. У Ніжині 
минуло дитинство видатного вче-
ного, конструктора ракетно-кос-
мічних систем, академіка, двічі Ге-
роя Соціалістичної Праці Сергія 
Павловича Корольова.

Однією із яскравих сторінок 
культурного життя Ніжина ХІХ ст. 
була театральна діяльність першої 
народної артистки України (1922 
р.), однієї із засновників профе-
сійного театру в Україні Марії Кос-
тянтинівни Заньковецької (1854 
– 1934). Саме тут вона вперше ви-
ступила на сцені театру, який ор-
ганізував у 1876 р. предводитель 
дворянства І. С. Ракович, де зігра-
ла Наталку Полтавку у драмі І. Кот-
ляревського і полонила своїм та-
лантом глядачів. Перші виступи в 
цьому театрі в декількох водевілях 
дали можливість зрозуміти Марії 
Адасовській, що вона вже не змо-
же жити без театру. Марія пройшла 
всі випробування заміжжя, забо-
рони батька і чоловіка навчати-
ся в консерваторії і займатися те-
атральною справою, перш ніж у 
1882 р. зробила рішучий крок і по-
єднала свою долю з театром Мар-
ка Кропивницького та братів Тобі-
левичів (Івана Карпенка-Карого, 
Миколи Садовського, Панаса Сак-
саганського), ставши біля вито-
ків першого професійного україн-
ського театру в Єлисаветграді. Там 
вона виступила під новим сценіч-
ним прізвищем — Заньковецька, 
яке зробила всесвітньо відомим.

Гастрольні шляхи актриси про-
лягли по безлічі міст і містечок усі-
єї Російської імперії. Вона тріум-
фально виступала перед царською 
сім’єю та вельможними чиновни-
ками в українських виставах у Пе-
тербурзі, доводячи своїм талантом, 
що українською мовою можна ви-
словлювати найскладніші почут-
тя народу. Талантом Марії Зань-
ковецької захоплювалися най-
видатніші російські актори Олек-
сандринського та Малого театрів, 
письменники Л. Толстой, А. Чехов, 
композитор П. Чайковський, який 
написав на стрічці, прикріпленій до 
квітів, подарованих після вистави: 
«М. К. Зань ковецькій — безсмерт-
ній від смертного». Її запрошували 
вступити до трупи царського Олек-
сандринського театру, пропонуючи 
всі земні блага, але Марія Костян-
тинівна залишилася зі своїм укра-
їнським мандрівним театром, сво-
єю Батьківщиною. Ніякі блага не 
змогли замінити почуття необхід-
ності бути зі своїм народом, зба-
гачувати його мистецтвом і давати 
можливість думати про становище, 
в якому він знаходився.

Гастрольні поїздки виснажува-
ли М. Заньковецьку, і вона 1902 р. 
купила в Ніжині будинок, забрала 
із Заньок маму і в дні перепочинку 
від вистав тут жила. Але це був від-
носний відпочинок, бо М. Занько-
вецька шукала талановиту молодь 
і організовувала в місті театраль-
ні вистави. Вона зуміла сколихну-
ти театральне життя, викликати ін-
терес ніжинців до театральної спра-
ви. Багато молодих хлопців і дівчат 
сформувалися у сценічній школі 
М. Заньковецької і стали відо-
мими акторами в Україні.М. Заньковецька та аматори Ніжина після вистави.

М. Заньковецька серед студентів. 
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ВІД РЮРИКА ДО МИКОЛИ ІІ
НА ПРЕСТОЛАХ КИЄВА Й МОСКВИ

Переходимо до одної з найпо-
пулярніших і найскандальніших 
осіб серед правителів Росії — Ка-
терини ІІ. Вона займає перше міс-
це в 300-літній династії Романо-
вих за тривалістю правління — 34 
роки. 

Катерина ІІ (02.05.1729 – 
17.11.1796) — російська імпера-
триця (1762 – 1796). Принцеса 

Софія Августа Фредеріка Софія 
Ангальт-Цербстська, народилася 
в місті Штетін у Пруссії (зараз Ще-
цін у Польщі). Була дочкою князя 
Ангальт-Цербстського, губернато-
ра тодішньої прусської провінції 
Штетін, та принцеси Йоганни Елі-
забет з роду Гольштайн-Готторп. 

У 1745-ому її привезли до Росії 
і за наказом імператриці Єлиза-
вети видали заміж за племінника 
цариці — великого князя Петра, 
наступника російського престолу. 

Ще в батьківському домі прин-
цеса отримала непогану домаш-
ню освіту, вивчала англійську, 
французьку, італійську мови, тан-
ці, музику, основи історії, геогра-
фії, богослов’я. По приїзду до Ро-
сії, прийнявши православ’я під 
іменем Катерини Олексіївни, ве-
лика княжна стала вчити росій-
ську мову, історію, традиції. 

Особисте життя подружжя не 
склалося. Петро відкрито нехту-
вав дружиною і заводив коханок. 
У відповідь те саме робила й Кате-
рина, на що чоловік дивився вель-
ми спокійно. Дійшло до того, що 
Катерина після сина Павла наро-
дила й сина Олексія — від свого 
коханця Григорія Орлова. Ця по-
зашлюбна дитина увійшла в істо-
рію як граф Бобринський. 

Плани захоплення влади Ка-
терина виношувала ще в остан-
ні роки правління Єлизавети. 
Смерть останньої, воцаріння Пе-
тра і його намір розлучитися з Ка-
териною прискорили розв’язку. 

Через 6 місяців правління Пе-
тро ІІІ був убитий офіцерами гвар-
дії внаслідок змови, в яку була 
втаємничена й імператриця. У 
результаті перевороту 28 черв-
ня 1762 року Катерина захопи-
ла престол. На цей момент у по-
дружжя вже був 8-річний син Пав-
ло Петрович, наступник престолу. 
Але, узурпувавши владу за допо-
могою гвардії, Катерина заявила, 
що сходить на престол, «бо цього 
бажає народ». 

В економічній сфері правлін-
ня Катерини характерне хаотич-
ністю намірів, начебто бурхливим 
розвитком мануфактур і торгівлі. 
Насправді ж країна і далі залиша-
лася патріархально-селянською, 
на експорт йшла переважно сиро-
вина, а промислові вироби ввози-
лися з-за кордону. В аграрній кра-
їні дійшло до голоду при масово-
му вивезенні зерна на продаж за 
кордон. Держава набрала за кор-
доном кредитів на суму, рівну 33 
мільйонам російських рублів, а це 
мільярди, якщо не десятки мільяр-

дів у перерахунку на наші гривні.
Гігантських розмірів набула ко-

рупція. Чи не головним корупціоне-
ром і злодієм став фаворит і коха-
нець імператриці Григорій Орлов. 
Подарунки імператриці лише 11-
ти її головним фаворитам і витра-
ти на їх утримання склали астроно-
мічну суму в 92,8 мільйона рублів, 
що в кілька разів перевищувало 
витрати річного бюджету держави 
і було співмірне з внутрішнім і зо-
внішнім боргами держави на кі-
нець правління Катерини. Фавори-
ти безпідставно отримували також 
найвищі ордени, військові й ци-
вільні звання і чини. 

Правління Катерини ІІ назива-
ють часом «освіченого абсолютиз-
му». Імператриця все ж проводила 
немало реформ у царині освіти, 
науки, охорони здоров’я. Відкри-
валися міські школи, училища, в 
тому числі для освіти жінок. Була 
розгорнута боротьба з епідемія-
ми, справжніми бідами того часу. 
Було введено обов’язкове ще-
плення від віспи, і одною з перших 
його зробила сама імператриця, 
також веліла зробити щеплення 
синові Павлу. 

Національна політика. У ре-
зультаті численних війн, особливо 
з Туреччиною, а також різних полі-
тичних комбінацій, «приєднань» і 
«протекторатів», до складу імперії 
увійшли Північне Причорномор’я, 
Приазов’я, Крим, Новоросія, Біло-
русь, Курляндія, Литва.

Окрема тема — розділ Речі 
Посполитої. Тисячолітнє Польське 
королівство вже кілька століть пе-
ребувало в єдиній федеративній 
державі з Великим князівством 
Литовським. Глибока внутрішня 
криза і агресивність сусідів зни-
щили цю велику державу в цен-
трі Європи. Росія розшматувала її 
спільно з Пруссією і Австрією. Уна-
слідок трьох розділів Польщі про-
тягом трьох років, з 1793 по 1795 
рр., до Росії були приєднані великі 
території України, Білорусі, Литви, 
що входили до Речі Посполитої. 

Золотий вік дворянства. Так 
теж характеризують правління 
Катерини. Вона видала ряд ука-
зів, якими надавалися численні 
привілеї дворянству, що стало па-
нівним класом держави.

Натомість селянство найбільш 
упосліджувалося. Майже 90% на-
селення було закріпачене. 1783 
року кріпацтво ввели в Малоро-
сії — корінних українських зем-
лях Лівобережжя, російсько-
му Нечорнозем’ї. Після розділів 
Польщі кріпацтво прийшло і на 
Правобережжя України, в Біло-
русь, Литву. 

Усі наміри «просвіченої» імпе-
ратриці начебто скасувати чи бо-
дай пом’якшити кріпацтво так і за-
лишилися порожнім звуком, що 
теж характерне для Катерини.

Внутрішньополітичні про-
блеми. Той факт, що імператри-
цею була проголошена німкеня, 
яка не мала жодних прав на трон, 
породив численних претенден-
тів на престол, в тому числі само-
званців. Одних лише Лжепетрів, 
котрі видавали себе за врятова-
ного чоловіка Катерини Петра ІІІ, 
з’явилося аж 7. Найбільш відомий 
— Омелян Пугачов. 

Імперію у 1773 – 1775 роках 
сколихнула селянська війна під 
керуванням Пугачова. Вона охо-
пила Урал, Башкирію, Західну Си-
бір, Поволжя. Це було найбільше 
народне повстання за всю історію 

Романових, але йому передував 
ще ряд повстань, серед них  Чум-
ний бунт у Москві. 

Нищення України. Після пер-
ших воєнних успіхів у війнах із Ту-
реччиною, приєднання Кримсько-
го ханства до Росії імператриця 
вирішила, що більше нема потре-
би в службі українських козаків. 
Крім того, в руслі імперської по-
літики Росія прагнула остаточно 
знищити всі залишки української 
автономії. Спершу, вже 1764 року, 
було скасовано гетьманство, 
1765-го розформовано козацькі 
полки на Слобожанщині. 1775-го 
ліквідовано Запорізьку Січ. 1782-
го у колишній Гетьманщині лікві-
довано полкову і сотенну адміні-
страцію, запроваджено поділ на 
намісництва. 1783 року були роз-
формовані козацькі полки на Лі-
вобережжі, і юридично запрова-
джено кріпацтво. 

Література. Катерина писала 
записки, переклади, байки, каз-
ки, лібрето опер та комедії, які ак-
тивно ставилися на сцені. Створи-
ла сатиричний щотижневий жур-
нал «Всякая всячина», де була 
активною авторкою. Утім, ряд до-
слідників вважають, що чимало 
творів просто приписані імпера-
триці, а насправді створені різни-
ми авторами, настільки вони різ-
няться за стилем, правописом. 

Катерина, котра подавала 
себе як ліберальну просвічену 
правительку, багато років вела 
листування з видатними просвіти-
телями Франції Вольтером і Дідро, 
котрі, в свою чергу, славословили 
її перед Європою. 

Офіційна література була 
представлена такими іменами, як 
Державін, Фонвізін, Сумароков. 
Але була ще й «неофіційна» опози-
ційна література — Радіщев, Но-
виков, Кречетов, Княжнін, твори 
яких були заборонені, а самі пись-
менники репресовані. 

Новиков без суду й слідства, 
особистим указом Катерини 1792 
року  був засуджений до 15 ро-
ків ув’язнення. Радіщева взага-
лі засудили  до страти, заміненої 
10-річним засланням до Сибіру. 

Натомість імператриця уві-
йшла в історію як умілий пропа-
гандист своєї влади. Цьому спри-
яли помпезні подорожі Катерини 
імперією, особливо на південь, 
у недавно здобуті землі. На такі 
акції з бюджету виділялися вели-
чезні кошти. Чого варті знамени-
ті «Потьомкінські села», сфальшо-
вані для таких акцій, або інсцені-
зація Полтавської битви, для якої 
було залучено 50 тисяч людей. 

Блиск правління Катерини по-
яснюється ще й тим, що довкола 
престолу зібралася ціла плеяда 
видатних політиків, учених, літе-
раторів, військових: Ломоносов, 
Державін, Суворов, Рум’янцев-
Задунайський.

Катерина увійшла в історію 
численними любовними романа-
ми. Число її коханців перевищує 
20 осіб. Найбільш відомі — Гри-
горій Орлов, один із двох братів-
гвардійських офіцерів, які керу-
вали переворотом 1762 року; ко-
роль Польщі Понятовський, якого 
цариця і всадила на трон. Із Григо-
рієм Потьомкіним цариця, за де-
якими даними, навіть таємно об-
вінчалася. 

Придворні порядки були від-
повідними. Той же Григорій Орлов, 
крім Катерини, мав за коханок 
усіх її фрейлін і навіть свою дво-

юрідну 13-річну сестру. Остан-
ньому фавориту цариці Платону 
Зубову було трохи більше 20 ро-
ків, коли Катерині перейшло вже 
за 60. Розпуста Катерини не була 
чимось особливим на тлі загаль-
ної розпусти XVIII століття. Однак, 
мабуть, мало в яких державах фа-
ворити монарха так впливали на 
державну політику, як у Росії.

Основним підсумком правлін-
ня Катерини стало подальше зміц-
нення абсолютизму, монархії, нові 
загарбання земель, розкіш дво-
рянства при зубожінні основної 
маси населення. 

* * * 
Павло I (01.10.1754 – 

24.03.1801), імператор росій-
ський від 17 листопада 1776 року. 
Син Катерини ІІ і Петра ІІІ. 

Практично одразу по наро-
дженні потрапив під опіку імпера-
триці Єлизавети і був віддалений 
від своєї матері Катерини. Отри-
мав гарну домашню освіту, знав 
французьку і німецьку мови, му-
зику, танці, військову справу. 

Є дані, що при сходженні на 
узурпований нею престол Кате-
рина дала письмове зобов’язання 
передати трон Павлові після 
його повноліття. Але потім це 
зобов’язання було знищене Кате-
риною. 

Напередодні смерті Катерини 
придворні чекали її маніфесту про 
відсторонення Павла від трону, 
його ув’язнення і оголошення на-
ступником престолу онука цариці 
Олександра. За деякими джере-
лами, такий маніфест існував, але 
його знищив кабінет-секретар 
О. Безбородько, за що при Павло-
ві отримав найвищий в уряді пост 
канцлера. 

Після сходження на престол 
Павло став рішуче ламати поряд-
ки, встановлені матір’ю. Глибоко 
ненавидячи революції, він тим не 
менше звільнив з ув’язнення Раді-
щева і Новикова, а керівника ан-
тиросійського повстання в Польщі 
Тадеуша Костюшка не лише звіль-
нив, а й дозволив йому виїхати до 
Америки.

Одночасно з похованням ма-
тері Павло демонстративно пере-
ніс до  усипальниці імператорів — 
Петропавлівського собору — прах 
свого батька, вбитого за наказом 
Катерини. Причому змусив на по-
ховальній процесії нести регалії 
Олексія Орлова та інших учасни-
ків царевбивства. 

У внутрішній політиці Павло 
сприяв поширенню поміщицького 
землеволодіння (дворянам роз-
дали близько 600 тисяч держав-
них селян, з них до 150 тисяч — в 
Україні); роздавав дворянам і уря-
довцям землі на півдні України; у 
грудні 1796-го видав указ про за-
кріпачення селян півдня України, 
Дону і Приазов’я. 

Боячись чергових палацових 

переворотів і надто великого по-
силення дворянства, Павло І ска-
сував ряд пільг дворянству. Одно-
часно вжив заходів із полегшен-
ня становища селян, зокрема об-
межив панщину до 3 днів. 

Продовжував традиційну коло-
ніальну національну політику щодо 
неросійських народів імперії. 

Через страх щодо розповсю-
дження революційних ідей закрив 
приватні друкарні, заборонив 
ввезення книг із-за кордону і ви-
їзд російських юнаків на навчання 
за кордон. 

Українські прихильники авто-
номії сподівалися на послаблен-
ня централістської політики ро-
сійської адміністрації (у ній зна-
чну роль відігравали урядовці 
українського походження — Олек-
сандр Безбородько, Дмитро Тро-
щинський, Віктор Кочубей, бра-
ти Андрій та Іван Гудовичі) щодо 
України. Ходили навіть чутки про 
відновлення гетьманства. Однак 
єдине, що було зроблено урядом 
Павла I стосовно України, — по-
новлено місцевий суд, магде-
бурзьке право.

Уже в день коронації Павло 
оголосив свій закон, яким ска-
совувався попередній порядок 
престолонаслідування і відновив 
його по прямій чоловічій лінії. Та-
ким чином було покінчено з пала-
цовими переворотами і відсторо-
нено від престолу жінок. Адже всі 
4 імператриці сіли на престол уна-
слідок переворотів і палацових ін-
триг. 

Незадоволення внутрішньою 
і зовнішньою політикою Павла 
I дворянських та військових кіл 
викликало ряд змов придворної 
аристократії. Остання з них завер-
шилася вбивством імператора в 
його Михайлівському палаці під 
Петербургом.

Павло І був убитий офіцера-
ми у власній спальні в ніч на 12 
березня 1801 року. У змові бра-
ли участь віце-канцлер Панін, ко-
мандири гвардійських полків, ор-
ганізатором змови був петер-
бурзький генерал-губернатор і 
начальник таємної поліції Пален. 
Змовників підтримав посол Англії. 

На трон вступив старший син 
Павла Олександр І. Офіційно ого-
лосили, що Павло помер від сер-
цевого нападу. Причетність си-
нів імператора до його вбивства 
не була доведена, хоча історики 
стверджують, що Олександр до-
бре знав про змову проти бать-
ка, яка вознесла його на трон. Та-
ким чином, Павло І повторив долю 
свого батька Петра ІІІ. Але про-
кляття трону чекало й на Олексан-
дра та інших наступників Павла. 

Сприйняття постаті Павла не-
однозначне. Традиційно його вва-
жали обмеженим самодуром, ти-
раном. Водночас нині про нього 
говорять  як про здібного правите-
ля, котрий просто не сприймав ли-
цемірства катерининської епохи. 

Павло був одружений двічі, 
обидва рази — на німкенях. Пер-
ша дружина царя — принцеса Ав-
густа Дармштадська — невдовзі 
померла, так і не народивши ді-
тей. Натомість друга дружина — 
Доротея Вюртемберзька — наро-
дила цареві аж 10 синів і дочок. 
Серед них —  майбутніх імперато-
рів Олександра і Миколу. 

Петро АНТОНЕНКО

Поч. у №№ 39 – 53.
Далі буде 
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Календар всесвітньої історії

Церковний православний календар
ТРАВЕНЬ
8 — апостола і євангелиста Марка.
9 — свщм. Василія Амасійського.
10 — неділя про самарянку. Свщм. 
Симеона.
11 — свт. Кирила.
12 — прп. Амфілохія Почаївського.
13 — ап. Якова Заведеєва. 
14 — прор. Єремії.
15 — свт. Афанасія Великого. 

16 — преподобного Феодосія, ігумена 
Києво-Печерського.
17 — неділя про сліпого. Мц. Пелагії.
18 — мц. Ірини. 
19 — прп. Іова Почаївського.
20 — відання Пасхи. Згадування 
появи на небі Хреста Господнього в 
Єрусалимі.
21 — Вознесіння Господнє. Апостола і 
євангелиста Іоанна Богослова.

Роман Бжеський 

За період з 1917-го до 1939 років він був 17 
разів арештований, отримав кілька присудів смер-

ті. У 1934 році став одним із перших в’язнів польського 
концтабору в Березі-Картузькій. Після приєднання Західної 

України до СРСР 1939 року Р. Бжеський разом із дружиною 
Надією переїхав до Кракова. Однак  1941 року Бжеські знову 
повернулися до Крем’янця.

Роман Бжеський активно працював у редагованому Дми-
тром Донцовим «Літературно-науковому віснику», друкую-
чи на його сторінках вірші, статті, спогади «Згадки з минуло-
го. 1916 – 1921 роки». На прохання культурної референтури 
ОУН, яку очолював поет Олег Ольжич, Бжеський готував полі-
тико-освітню літературу для похідних груп ОУН.

1943 року Р. Бжеський на запрошення Ольжича разом 
із родиною виїхав до Праги, де працював на замовлення ви-
давництва УНО, збирав матеріали для нових публікацій у бі-
бліотеках та архівах. Там були написані такі твори, як «Історія 
українського народу», «Біла книга. Національна і соціяльна 
політика совєтів на службі московського імперіалізму».

Після Праги Роман Бжеський, пройшовши з родиною че-
рез табори для переміщених осіб, на декілька років осів у 
Мюнхені (1946 –  1950 рр.), після чого переїхав до США, де 
мешкав у Детройті.

Мюнхенський і детройтський періоди його літературної та 
публіцистичної діяльності були надзвичайно плідними. Вида-
ні ним в умовах матеріальної скрути журнали, книжки пору-
шували засадничі теми української історії, політики, культури, 
літературознавства. Роман Бжеський — автор ґрунтовних 
досліджень про Т. Шевченка, Л. Українку, І. Мазепу, М. Кулі-
ша, М. Хвильового та інших видатних постатей, нарисів з іс-
торії українських визвольних змагань, курсів з українського 
націоналізму, публікацій про Голодомор в Україні. Бжеський 
— плідний і талановитий літератор, історик, публіцист і навіть 
художник (навчався в школі Г. Нарбута). Бібліографія його 
праць (на жаль, неповна) зібрана й видана зусиллями Надії 
Бжеської, налічує 128 позицій. 

Помер Роман Бжеський 4 квітня 1982 року в Детройті. 
Похований на православному цвинтарі в Бавнд-Бруку.

Документальна спадщина Романа Бжеського, згідно з во-
лею його дочки Маргарити Бжеської-Андраде, передана в 
Україну. Архів передано на зберігання до Центру дослідження 
визвольних рухів, а бібліотеку в липні 2014 року — на зберіган-
ня до Центрального державного архіву зарубіжної україніки.

М. Заньковецька підтримала ідею свого чоло-
віка Миколи Садовського створити перший в Укра-

їні стаціонарний театр. У травні 1906 р. вона постави-
ла з ніжинцями виставу «Молода кров» за п’єсою В. Винни-

ченка і запросила на неї М. Садовського, який, познайомив-
шись із театральною молоддю, зрозумів, що саме вона зможе 
скласти основу для такого театру. Так у зимовий сезон 1906 
– 1907 рр. народився стаціонарний театр, колектив якого піс-
ля нетривалих гастролей осів назавжди в Києві у Троїцькому 
домі. У цьому театрі працюватимуть вихованці М. Заньковець-
кої: ніжинці Єлизавета Островерхова (по сцені Хуторна), Ган-
на Москвичова (Ніжинська), Іван Ковалевський, Марія Мінчен-
ко (Малиш-Федорець), Юхим Мілович, Дмитро Грудина, Андрій 
Бородавка (Остерський) та інші. По-різному склалася їхня те-
атральна доля, але вони повністю віддалися служінню народу 
і пам’ятали свою першу наставницю і театрального педагога.

Нелегкою була життєва і сценічна доля самої Марії Зань-
ковецької, проте, незважаючи ні на що, вона завжди була з 
ніжинцями. У вільний час працювала з молоддю і створювала 
нові вистави, організувавши народний театр «Українська тру-
па під орудою М. К. Заньковецької». Їй допомагав Ф. Д. Процен-
ко, визначний діяч культури краю. У театрі грали Б. Романиць-
кий, Т. Садовська, А. Ратмиров, А. Остерський, В. Сосницький. 
Були створені вистави «Наталка Полтавка», «Гетьман Дорошен-
ко», «Казка старого млина», «Молода кров», «Циганка Аза», «За-
порожець за Дунаєм», «Суєта» та інші. У переважній більшості 
вистав брала участь і сама М. К. Заньковецька. 

Ніжин у різний час відвідували зі своїми виставами теа-
тральні трупи М. Кропивницького, М. Садовського, П. Сакса-
ганського, в яких грала Марія Костянтинівна, збагачуючи те-
атральне життя міста новими емоційними враженнями.

У 1922 р. Україна урочисто відзначила 40-річчя сценіч-
ної діяльності М. К. Заньковецької. Їй першій в Україні уряд 
присвоїв високе звання народної артистки республіки. На 
честь Заньковецької було названо театр, в якому вона пра-
цювала. Ніжинці перші щиро вітали улюблену землячку з юві-
леєм. У своєму привітанні вони писали: «У плеяді корифеїв 
української сцени Ваш талант сяяв таким яскравим сяйвом 
і так зі сцени освітлював глядачам правду і кривду життя, що 
захоплював їх до найвищого екстазу, а ті утиски, пригнічен-
ня українського театру, культури і письменства, які чинились 
царським режимом, блякли в промінні Вашого генія… Кори-
феї критики і літератури схилили голови перед Вашим генієм 
і визнали в пресі, що Ваш талант сяє яскравіше, ніж талант 
всесвітньої Сари Бернар і Дузе…».

М. Заньковецька жила в Ніжині до 1928 р., а потім пере-
їхала до своїх родичів у Київ. Ніжинці свято зберігають 
пам’ять про неї. Її іменем названі вулиця, площа, училище 
культури і мистецтв, 1993 р. встановлений пам’ятник актрисі 
(скульптор О. Скобликов).

Традиції М. Заньковецької ніжинці примножують у на-
ступних десятиліттях.

Поч. у № 49 – 53.
Газета завершує публікацію основної частини книги 

«Ніжин — місто європейське». Запитуйте книгу в бібліоте-
ках області. 

8 травня 
1886 — в Атланті (США) надійшла в 

продаж «Кока-кола», напій, який ство-
рив лікар Джон Пембертон, вважаючи, 
що це лікувальний засіб.

1945 — у передмісті Берліна 
Карл схорсті о 22.43 підписано за-
ключний Акт про капітуляцію Німеч-
чини у ІІ світовій війні (також його 
називають «ратифікацією» акта про 
капітуляцію, підписаного 7 травня в 
Реймсі).

1965 — свято 8 Березня оголошено 
в СРСР неробочим днем.

1965 — указами Президії Верхо-
вної Ради СРСР затверджено поло-
ження про почесне звання «Місто-ге-
рой». Такі звання і золоті зірки надано 
Брестській фортеці, містам Волгогра-
ду, Севастополю, Одесі, Ленінграду й 
Києву.

1989 — у Польщі вийшов друком 
перший номер «Газети виборчої», ви-
дання демократичних сил, нині найбіль-
шої газети країни. 

9 травня 
1890 — на-

родився Кири-
ло Осьмак, укра-
їнський громад-
ський і політичний 
діяч. Президент 
Української го-
ловної визвольної 
ради (1944). Заги-
нув в ув’язненні в 
радянській тюрмі 
в 1960 р.

1924 — народився Булат Окуджа-
ва, російський поет грузинського похо-
дження, бард, прозаїк, сценарист, ав-
тор пісень. Один із засновників та най-
яскравіших представників жанру ав-
торської пісні.

1965 — лише цього року 9 травня в 
СРСР уперше стало державним святом, 
Днем Перемоги.

10 травня 
1909 — народилася Валенти-

на Гризодубова, радянська льотчи-
ця,  уродженка Харкова, учасниця ре-
кордного жіночого перельоту 1938 
р. із Москви на Далекий Схід, коман-
дир екіпажу. Герой Радянського Союзу 
(перша з жінок).

1933 — демонстративне спа-
лення книжок націонал-соціаліс-
тичними студентами й есесівцями в 
Берліні, що поклало початок масово-
му знищенню літератури, неприйнят-
ної для нацистів. До цього переліку 
потрапили твори багатьох видатних 
письменників Німеччини і світу. 

11 травня
1905 — народився Михайло Шоло-

хов, письменник («Тихий Дон», «Піднята 
цілина»), лауреат Нобелівської премії з 
літератури 1965 р.

1927 — у Каліфорнії заснована 
Американська академія кіномистецтв. 
Через два роки вона почала визначати 
лауреатів кіносезону, а з 1931 р. вруча-
ти переможцям «Оскари».

1928 — у Нью-
Йорку вперше у світі 
почалася регулярна 
трансляція телепе-
редач.

1949 — у Нью-
Йорку продано пер-
ший фотоапарат «По-
лароїд».

 

12 травня 
996 — у Києві освячено першу на 

Русі кам’яну церкву — Десятинну. 
1364 — у Кракові створено Ягел-

лонський університет, найстаріший у 
Польщі. 

1496 — народився Густав I 
Ваза, король Швеції з 1523 р. Став 
королем, коли внаслідок очолю-
ваного ним народного повстання 
Швеція домоглася незалежності 
він Данії. 

1935 — помер Юзеф Пілсудський, 
перший керівник відродженої Польщі. 
Очільник держави в 1918 – 1922 рр., 
прем’єр-міністр у 1926 – 1928 і 1930 р. 
Засновник нової польської армії, мар-
шал.

13 травня 
1849 — наро-

дився Панас Мирний 
(Рудченко), україн-
ський письменник.

1933 — застре-
лився Микола Хви-
льовий (Фітільов), 
український про-
заїк, поет, публі-
цист, громадський 
діяч, один із осно-

воположників післяреволюційної ра-
дянської української прози. Автор лі-
тературного гасла «Геть від Москви! 
Даєш Європу!». Самогубство пись-
менника стало символом краху ідео-
логії українського націонал-комуніз-
му й кінця українського національ-
ного відродження 1920 – 1930-х 
років. 

14 травня 
1783 — імпера-

триця Катерина II 
видала указ про за-
кріпачення селян у 
Новоросії (Україна).

1814 — наро-
дився Василь Сте-
фаник, український 
письменник.

1975 — футболісти київського «Ди-
намо» під керівництвом Валерія Лоба-
новського вперше завоювали Кубок 
кубків європейських країн. У фіналі, 
що відбувся в Базелі, динамівці роз-
громили будапештський «Ференцва-
рош» — 3:0 (Онищенко, 17, 39; Блохін, 
67). Склад команди: Рудаков, Коньков, 
Матвієнко, Фоменко, Решко, Трошкін, 
Мунтян, Онищенко, Колотов (капітан), 
Буряк, Блохін. 

15 травня 
1873 — народився Павло Скоро-

падський, гетьман Української Держа-
ви у 1918 р.

1891 — народився в Києві Михайло 
Булгаков, російський письменник.

1935 — відкрилася перша лінія 
Московського метро. 

16 травня 
1817 — народив-

ся Микола Костома-
ров, визначний укра-
їнський історик, ет-
нограф і письменник, 
громадський діяч.

17 травня 
1846 — бельгієць 

Адольф Сакс запатен-
тував саксофон. 

18 травня 
1888 — у США продемонстрована 

перша грамофонна платівка. 
1920 — народився 

Іван Павло ІІ (Кароль 
Войтила), Папа Рим-
ський, поляк за наці-
ональністю. Перший 
слов’янський понтифік 
католицької церкви (у 
1978 – 2005 рр.), пер-
ший Папа-неіталієць 
за останні 455 років.

1944 — у ніч на 18 травня близько 
200 тис. представників кримськотатар-
ського народу, тобто фактично всіх, ви-
везли із Криму для поселення у відда-
лених районах Середньої Азії, Приурал-
ля й Верхнього Поволжя.

1955 — через 12 днів після повер-
нення із заслання у Львові помер Ми-
кола Дужий, колишній редактор журна-
лу «Повстанець» та інших військово-по-
літичних видань, у тому числі бойового 
статуту піхоти УПА, сотник УПА, в. о. го-
лови президії УГВР у 1944 р.

20 травня 
1879 — народився Борис Мартос, 

український політик і економіст, голова 
Ради Міністрів УНР у 1919 р. (квітень – 
серпень), науковий і громадський діяч 
на еміграції.

1892 — у Києві на Володимирсько-
му узвозі (з Подолу до Хрещатика) ви-
пробувано перший у Російській імперії  
електричний трамвай. 

21 травня 
1921 — народив-

ся Андрій Сахаров, ви-
значний радянський 
фізик і громадський 
діяч, дисидент і пра-
возахисник, академік 
АН СРСР. Лауреат Но-
белівської премії миру 
1975 р. 

Календар Чернігівщини

16 травня 1892 р. у Суразькому 
повіті на Чернігівщині народився Юрій 
Бонч-Осмоловський, підполковник Ар-
мії УНР. 

17 травня 1877 р. у с. Козел Черні-
гівського повіту (нині Михайло-Коцю-
бинське) народився Степан Баран-Бу-
тович, учений, рятівник музейних фон-
дів м. Чернігова.

Підготував Олександр ЯСЕНЧУК

Кирило Осьмак

Валентина Гризодубова (у центрі) із 
членами свого екіпажу — Поліною 
Осиренко, теж українкою, і Мари-
ною Расковою біля літака АНТ-37.

Студенти палять «ненімецькі» книжки 
на площі Опернплац у Берліні. 

Панас Мирний

Василь Стефаник

Микола 
Костомаров

Іван Павло ІІ

Андрій 
Сахаров

Ніжин — 
європейське місто
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Поезія 
Євгенії 
Яніщиц 

У мину-
лому номе-
рі нашої га-
зети ми по-
з н а й о м и -
ли читачів 
із творчіс-
тю чудової 
б і л о р у с ь -

кої поетеси Євгенії Яніщиц, 
яка так рано пішла з життя. 
Друкуємо ще кілька лірич-
них віршів поетеси. Звичай-
но, як і раніше, в  оригіналі, 
білоруською мовою. 

Да Вас
Аціхлі дрэвы і шляхі,
Каб голас Ваш змагла пачуць я.
Так растапляюць лёд глухі
Вясны жаданыя пачуцці.
Пастойце ж на гары крутой!
Нам усё роўна дыхаць розна.
Так белізны сваёй святой
Засарамаціцца бярозка.
Я аддала сябе сама
Ва ўладу полымя і скрухі.
Каторы год між нас — зіма,
Ляцяць гады, як завірухі.
Сачу задумнай сіратой
Адзін пагляд, што мілы зроку.
Пабудзьце ж на гары крутой!
Я пакланюся Вам здалёку.

Двое
Мастом падзелены ці злой
Насмешкаю паромшчыка?
Вясной павеяла, вясной
I першым спорным дожджыкам.
Не збыўся ясны мой прагноз:
Скразным дажджом надзелена.
Шкадую: не туды завёз,
Дзе молада і зелена.
Счакаўшыся, калі міне,
Дажджынку п’ю гаркавую.
Іду па левай старане,
А ўсё гляджу — на правую.
Трава падскочыла, бы ў сне,
Абмытая залеваю.
Ідзеш па правай старане,
А ўсё глядзіш — на левую.

Яшчэ не збыты 
успамін...
Яшчэ не збыты успамін
На вуснах смагай згорклай.
Маўчу цябе святлом калін,
Каменнямі узгоркаў.

Дубы паўсталі на дыбы.
Вартуе воўк маліну.
Ты вывучаў мяне, нібы
Далёкую краіну.

Ўспаролі урвішча грыбы.
Туман лясок ахутаў.
Ты пакідаў мяне, нібы
Перасяленцы хутар.

Салонка з хлебам на стале,
Абрусік даматканы.
Ты зноў вяртаешся,
                                  але
Няма мяне, каханы!

Як доўга дождж 
ілье, а я не чую...
Як доўга дождж ілье, а я не чую.
Наскрозь, да ніткі, вымакла зямля.
Ніхто нам шчасных дзён не навяшчуе,
Як самі мы — сягоння і пасля.
Вяртаючыся з болю, нібы з бою,
Галубячы ўцалелы успамін,
Нязбыўны мой, заручымся журбою
Зялёнаю, як раска і палын!
Даўно няма адказу ў запытання,
Жывём пад знакам шанцу і бяды.
I залатой разлукаю кахання
Апрануты асеннія сады.

Антуан де Сент-Екзюпері був гені-
альним письменником, льотчиком, та-
лановитою людиною. 

Він був філософом, мрійником, ро-
мантиком. А ще глибоко віруючою лю-
диною.

Написав щире звернення до Бога 
— Молитву, що зачіпає душу, в якій 
звертається не лише до серця, душі, а 
й до розуму. Вчитайтеся! Вдумайтеся!

Господи, я прошу не про чудеса і не про 
міражі, а про силу кожного дня. Навчи мене 
мистецтву маленьких кроків.

Зроби мене спостережливим і винахід-
ливим, щоб у строкатості буднів вчасно зу-
пинятися на відкриттях і досвіді, які мене 
схвилювали.

Навчи мене правильно розпоряджатися 
часом мого життя. Подаруй мені тонке чуття, 
щоб відрізняти первинне від другорядного.

Я прошу про силу стриманості й міри, 
щоб я по життю не пурхав і не ковзав, а ро-
зумно планував тяглість дня, міг би бачити 
вершини й далечінь і хоч іноді знаходив би 
час для насолоди мистецтвом.

Допоможи мені зрозуміти, що мрії не мо-
жуть бути допомогою. Ні мрії про минуле, ні 
мрії про майбутнє. Допоможи мені бути тут 
і зараз і сприйняти цю хвилину як найваж-
ливішу.

Вбережи мене від наївної віри, що все 
в житті має бути гладеньким. Подаруй мені 
ясну свідомість того, що труднощі, поразки, 
падіння і невдачі є лише природною складо-

вою частиною життя, завдяки якому ми рос-
темо і зріємо.

Нагадуй мені, що серце часто спереча-
ється з розумом.

Пришли до мене в потрібний момент ко-
гось, у кого вистачить мужності сказати мені 
правду, але сказати її, люблячи!

Я знаю, що багато проблем 
розв’язуються, якщо нічого не вчиняти, так 
навчи мене терпінню.

Ти знаєш, як сильно ми потребуємо друж-
би. Дай мені бути гідним цього найпрекрас-
нішого і ніжнішого Дару Долі.

Дай мені багату фантазію, щоб у потріб-
ний момент, у потрібний час, у потрібному 
місці, мовчки або говорячи, подарувати ко-
мусь необхідне тепло.

Зроби мене людиною, що вміє достука-
тися до тих, хто зовсім «унизу».

Убережи мене від страху пропустити 
щось у житті.

Дай мені не те, чого я собі бажаю, а те, 
що мені дійсно потрібне.

Навчи мене мистецтву маленьких кроків.

Кладовище, переповнене 
офіцерами, нагадувало квіту-
чий луг. Червоні штани і кепі, 
золоті галуни й  ґудзики, шаблі, 
аксельбанти штабних, нашив-
ки єгерів і гусарів рябіли се-
ред могил, серед білих і чорних 
хрестів, які, здавалося, тужли-
во простягали залізні, марму-
рові, дерев’яні руки над зни-
клим плем’ям мерців. 

Ховали дружину полков-
ника де Лімузен. Два дні тому 
вона потонула під час купання. 

Заупокійна служба закінчи-
лася, духовенство пішло, а пол-
ковник, підтримуваний дво-
ма офіцерами, продовжував 
стояти над могилою, в глиби-
ні якої йому все ще ввижався 
дерев’яний ящик, який містив 
у собі труп його молодої дружи-
ни, що вже розкладається. 

Полковник був старий, ви-
сокий і худий, із сивими вуса-
ми; три роки тому він одружив-
ся на дочці свого товариша, 
полковника Сорті, яка зали-
шилася сиротою після смерті 
батька.

Капітан і лейтенант, на яких 
спирався їхній командир, мар-
но намагалися його відвести. 
Очі чоловіка були повні сліз, 
він мужньо стримував їх, тихо 
шепочучи: «Почекайте, поче-
кайте ще трохи»; в нього підко-
шувалися ноги, але він уперто 
залишався біля краю цієї ями, 
що здавалася йому бездон-
ною прірвою, куди провалили-
ся безповоротно його серце і 
життя, все, що було дороге на 
світі. 

Підійшов генерал Ормон, 
узяв під руку полковника і май-
же силоміць повів його, кажу-
чи: «Ну, ну, старий товаришу, 
підемо звідси». Полковник по-
слухався і повернувся додому. 

Відчинивши двері кабінету, 
він помітив у себе на письмо-
вому столі лист. Узявши його в 
руки, трохи не впав від потря-
сіння і жаху — він упізнав по-
черк дружини. На поштовому 
штемпелі значилося сьогод-
нішнє число. Полковник розі-
рвав конверт і прочитав. 

«Батьку! Дозвольте мені, як 
і раніше, називати вас бать-
ком, як у минулі дні. Коли ви 
отримаєте цей лист, я лежа-
тиму під землею мертва. Тоді, 
можливо, ви зможете мене 
пробачити. 

Я не намагатимуся ні звору-

шити вас, ні пом’якшити свою 
провину. Я хочу лише розпові-
сти всю правду до кінця, з усі-
єю щирістю, на яку здатна жін-
ка, що вирішила за годину на-
класти на себе руки.

Ви одружилися на мені з 
великодушності, а я пішла за 
вас з почуття вдячності і люби-
ла вас усім своїм дитячим сер-
цем. Я любила вас, як люби-
ла тата, майже так само гаря-
че; і одного разу, коли я сиділа 
у вас на колінах, а ви цілували 
мене, я мимоволі назвала вас 
«батько». Це вирвалося в мене 
мимоволі, несподівано, від щи-
рого серця. Насправді ви були 
для мене батьком, тільки бать-
ком. Ви засміялися і сказали: 
«Називай мене так завжди, 
дитя моє, мені це подобаєть-
ся». 

Ми приїхали з вами до цьо-
го міста, і — пробачте мене, 
батьку, — я закохалася. О, я 
довго боролася; майже два 
роки, так, майже два роки, але 
потім поступилася, зрадила 
вам, стала пропащою жінкою. 

А він? Вам не вгадати, хто 
це. Я абсолютно спокійна з 
цього приводу; адже серед 
офіцерів у мене було дванад-
цять прихильників, що завжди 
оточували мене, і ви називали 
їх жартома моїми дванадцять-
ма знаками зодіаку. 

Батьку, не намагайтеся зна-
йти його і не відчувайте до ньо-
го ненависті. Він вчинив так, як 
кожен вчинив би на його місці, 
до того ж, я впевнена, що він 
теж кохав мене всією душею.

Але слухайте далі. Одно-
го разу в нас було призначене 
побачення на острові Вальд-
шнепів — знаєте, той острі-
вець за млином. Я дісталася 
туди уплав, а він мав чекати на 
мене в кущах і потім залиши-
тися там до вечора, щоб його 
не помітили. Не встигла я зу-
стрітися з ним, як раптом гіл-
ки розсунулися, і ми побачили 
Філіпа, вашого денщика, який 

нас вистежив. Я зрозуміла, що 
ми загинули, і голосно закри-
чала; тоді він, мій коханий, ска-
зав мені: «Пливіть потихеньку 
назад, дорога, і залиште мене 
з цією людиною». 

Я попливла в такому роз-
пачі, що мало не потонула, і по-
вернулася додому, чекаючи чо-
гось жахливого. 

Через годину, зустрівши 
мене біля входу до вітальні, Фі-
ліп шепнув мені: «Я до ваших 
послуг, пані, якщо у вас буде 
лист для передачі». Тоді я зро-
зуміла, що він підкуплений, що 
мій коханий домовився з ним. 

І дійсно, я стала давати 
йому листи, всі мої листи. Він 
передавав їх і приносив мені 
відповіді. 

Так тривало близько двох 
місяців. Ми йому довіряли, як 
довіряли йому і ви.

Але ось, батьку, слухай-
те, що сталося. Одного разу 
на тому ж острівці, куди я за-
пливла цього разу одна, я зна-
йшла вашого денщика. Він че-
кав мене і оголосив, що донесе 
вам про все і видасть наші лис-
ти, вкрадені і приховані ним, 
якщо я не поступлюся його ба-
жанням. 

Ах, батьку, батьку, мене 
охопив страх, підлий, негідний 
страх; передусім страх перед 
вами, таким добрим і так низь-
ко обдуреним, потім страх за 
мого друга — адже ви б убили 
його, — а може бути, і за себе, 
звідки я знаю! — я збожеволі-
ла, розгубилася, я сподівалася 
ще раз купити цього негідника, 
який теж був закоханий у мене, 
— яка ганьба! 

Адже ми, жінки, такі слаб-
кі, ми втрачаємо голову наба-
гато швидше, ніж ви. До того 
ж, якщо раз оступишся, то па-
даєш усе нижче і нижче. Хіба я 
усвідомлювала, що робила? Я 
розуміла тільки, що одному з 
вас двох загрожує смерть, та і 
мені теж, — і я віддалася цій 
тварюці. 

Ви бачите, батьку, я не шу-
каю виправдань. 

І ось, і ось сталося те, що 
я мусила б передбачити: він 
брав мене силоміць знову і 
знову, коли хотів, залякуючи 
погрозами. Він теж був моїм 
коханцем щодня, як і той, ін-
ший. Хіба це не жахливо? Яка 
страшна кара, батьку!

Тоді я сказала собі: «Потріб-
но померти». Жива, я не в си-
лах була б вам зізнатися в та-
кому злочині. Мертва, я нава-
жуюся на все. Я не могла вчи-
нити інакше, як тільки померти: 
ніщо не змило б моєї ганьби, 
я була занадто заплямована. 
Я не могла більше ні кохати, ні 
бути коханою; мені здавалося, 
що я оскверняю всіх вже тим, 
що подаю їм руку. 

Зараз я йду купатися і біль-
ше не повернуся. 

Цей лист, звернений до вас, 
відправлений моєму коханце-
ві. Він отримає його після моєї 
смерті і, не розкриваючи, до-
ставить його вам, виконуючи 
мою останню волю. А ви — ви 
прочитаєте його, повернув-
шись із кладовища. 

Прощайте, батьку, мені 
більше нічого вам сказати. Ро-
біть, як визнаєте за потрібне, і 
пробачте мене».

Полковник витер спітніле 
чоло. До нього повернулася 
раптом уся його холоднокров-
ність, що ніколи не зраджувала 
йому в дні битв. 

Він подзвонив. 
Увійшов слуга. 
— Пошліть до мене Філіпа, 

— сказав він. 
І він висунув наполовину 

шухляду письмового столу. 
Через хвилину увійшов ви-

сокий солдат з рудими вусами, 
відразливою фізіономією і по-
хмурим поглядом. 

Полковник поглянув на ньо-
го впритул. 

— Назви мені ім’я коханця 
моєї дружини. 

— Але, пане полковнику... 
Полковник вийняв із прочи-

неної шухляди револьвер. 
— Говори, швидко, ти зна-

єш, що я не жартую. 
— Слухаюся, пане полков-

нику... Це капітан Сент-Альбер. 
Ледве він вимовив це ім’я, 

як полум’я обпалило йому очі, 
й він упав навзнак із кулею в 
лобі.

Гі де Мопассан

Денщик 
Оповідання

Мистецтво маленьких кроків. 
Молитва Антуана де Сент-Екзюпері
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Несподівані 
думки
 Люди мають зна-

ти: у театрі життя лише Бо-
гові й ангелам дозволено 
бути глядачами. (Френсіс 
БЕКОН).

 Люди частіше капі-
тулюють, ніж зазнають ава-
рії. (Генрі ФОРД).

 Люди, що задуму-
ються над життям, страж-
дають, лише наївні щасливі. 
(Вільгельм Швебель).

 Люди, яким завжди 
ніколи, зазвичай нічого не 
роблять.

 Людина — розумна 
істота, але це не стосується 
людства. (Раймон Арон).

Було колись...
Знаменита італійська 

співачка Катерина Габріел-
лі запросила в  імператриці 
Катерини ІІ п’ять тисяч ду-
катів за два свої виступи в 
Петербурзі.

— Я своїм фельдмар-
шалам плачу менше, — за-
протестувала імператриця.

— Чудово, Ваша велич-
носте, — відповіла співач-
ка. — Нехай Ваші фельд-
маршали Вам і співають.

Імператриця заплатила 
названу суму. 

* * *
Композитор Россі-

ні якось був запрошений 
на обід до однієї пані. Та-
кої скупої, що композитор 
встав із-за столу голодним. 

— Прошу ще колись 
прийти до мене на обід, — 
сказала господиня. 

— Із задоволенням, хоч 
і зараз, — відповів Россіні. 

Куточок 
гумору

Третя година ночі. Роз-
лючений чоловік стукає в сті-
ну сусіда: «Якщо ти зараз же 
не перестанеш грати на своє-
му саксофоні, я збожеволію!»

Сусід: «Так я вже години 
дві як не граю».

* * *
«Як у мене чужий чоло-

вік переночував, так усі сусі-
ди знають. А як квартиру обі-
крали, так усі міцно спали!»

* * *
Дачник через загорожу 

питає в сусідів:
— У вас учора було 

якесь свято? Всі так хваць-
ко танцювали!

— Та ні. То дід вулика 
перекинув.

* * *
Жінка телефонує чоло-

вікові:
— Любий, вибач, я тобі 

помилково поклала в доро-
гу таблетки не від проносу, 
а від нервів. Як ти?

— Ну як? Повні штани, 
зате абсолютно спокійний.

* * *
Чоловiк заскочив жiнку 

з коханцем: 
— Якби я не був членом 

Компартiї, переламав би 
тобi всi ребра! 

— Слава КПРС! — вигу-
кує дружина.

* * *
— Чому ти запізнився 

на роботу?
— Пізно вийшов з дому.
— А раніше не можна 

було вийти?
— Так уже пізно було 

виходити раніше.
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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.

У світі цікавого

Що читають в «Інтермеццо»
«Бойове мистецтво гуцулів»«Бойове мистецтво гуцулів»  
Гуцули — найбільш загадкова, войовнича і волелюбна ет-

нічна група українців. Створений ними феномен — опришків-
ство —  партизанський рух, у середовищі якого виникло бойове 
мистецтво, що згодом започаткувало розвиток бойових тактик 
вояків Українських Січових Стрільців, Української Повстанської 
Армії та інших українських військових формацій.

Ганна Ручай «Іван Мазепа і я»Ганна Ручай «Іван Мазепа і я»  
У школі — конфлікт: хлопців із хутора Мазепинці дражнять 

«зрадниками», вони у відповідь лізуть битися. Але мудрий дирек-
тор не викликає батьків, не робить записів у щоденнику — він 
збирає винуватців у своєму кабінеті і дає завдання: самостійно 
розібратися в тому, що сталося з гетьманом Іваном Мазепою, 
звідки походить міф про його зраду, і взагалі ким був цей вуса-
тий дядько, портрет якого прикрашає десятигривневу купюру.

Історія гетьмана Івана Мазепи подана через сприйнят-
тя сучасних школярів, які разом з учителем прагнуть з’ясувати 
складні обставини тієї доби.

 Як зберегти шкіряний виріб до наступного сезону? 
Шкіру протерти лимоном, потім змастити гліцерином і можна 
ховати на літо в шафу. 

 Білий слід, що з’явився на полірованій поверхні меблів 
через те, що на неї поставили якийсь гарячий предмет, можна 
ліквідувати, протерши вовняною ганчіркою, змащеною спир-
том з олією. 

 Коміри піджаків і жакетів, забруднені через тривале 
носіння, змочіть водою, ретельно протріть щіткою, змоченою 
в нашатирному спирті, потім знову мокрою ганчіркою. 

 Нове взуття рекомендується протерти зсередини три-
процентним розчином оцту. 

Корисні порадиКорисні поради

 Світло проходить середню відстань від Землі до Сонця 
(150 мільйонів кілометрів) за 8 хвилин.

 300 сонячних днів на рік буває в Марокко, Ніцці, Бріс-
бені (Австралія), Монте-Карло, Уссурійську.

 Спалахи блискавок також можна помітити на Венері, 
Юпітері, Сатурні й Урані.

 При ударі блискавки в пісок він перетворюється на 
скло. Після грози можна виявити скляні смуги в піску.

 Твердження, що блискавка ніколи не вдаряє в одне 
місце двічі, неправильне. Блискавки часто вдаряють в те 
саме місце по кілька разів.

 Найбільш дощові місця планети відчувають нестачу 
води взимку. Після сезону дощів настає настільки посушлива 
зима, що жителям доводиться купувати воду в інших місцях.

 Людина може залишитися під дощем абсолютно су-
хою, якщо перебуває в пустелі. Насправді дощі в пустелі бу-
вають, але про дощ неможливо дізнатися, тому що краплі 
просто не долітають до землі, випаровуючись під впливом 
гарячого повітря.

 Жителів Уганди не злякаєш громом: дощ із грозою тут 
йде 250 разів на рік.

 У Португалії дощ є поважною причиною не виходити 
на роботу.

Золотий фонд української естради

Улюблені пісні 

Ãóöóëêà Êñåíÿ
Музика і вірші — Ярослав Барнич 
(за іншою версією — Роман Савицький)

Темна нічка гори вкрила,
Полонину всю залила,
А в ній постать сніжно-біла —
Гуцул Ксеню в ній пізнав.
Він дивився в очі сині,
Тихо спершись на соснині,
І слова ніжні любові
Він до неї промовляв:
«Гуцулко Ксеню,
Я тобі на трембіті
Лиш одній в цілім світі
Розкажу про любов.
Душа страждає,
Звук трембіти лунає,
А що серце кохає,
Бо гаряче, мов жар.
Вже пройшло гаряче літо,
Гуцул іншу любив скрито,
А гуцулку чорнобриву
Він в останню ніч прощав.
В Черемоші грали хвилі,
Сумували очі сині,
Тільки вітер на соснині
Сумну пісню вигравав:
Гуцулко Ксеню,
Я тобі на трембіті
Лиш одній в цілім світі
Розкажу про свій жаль.
Душа страждає,
Звук трембіти лунає,
А що серце кохає,
Бо гаряче, мов жар.

Äâà êîëüîðè
Музика: Олександр Білаш
Вірші: Дмитро Павличко

Як я малим збирався навесні
Іти у світ незнаними шляхами,
Сорочку мати вишила мені
Червоними і чорними,
Червоними і чорними нитками.
Приспів:
Два кольори мої, два кольори —
Оба на полотні, в душі моїй оба.
Два кольори мої, два кольори:
Червоне — то любов, а чорне — 

то журба.

Мене водило в безвісті життя,
Та я вертався на свої пороги.
Переплелись, як мамине шиття,
Щасливі і сумні мої,
Щасливі і сумні мої дороги.

Приспів.

Мені війнула в очі сивина,
Та я нічого не везу додому,
Лиш згорточок старого полотна
І вишите моє життя,
І вишите моє життя на ньому.

Приспів.

Олександр БІЛАШ
Композитор Олександр Білаш 

(1931 – 2003) народився у містеч-
ку Градизьк, що на Полтавщині. Ази 
професійної музичної освіти 16-річ-
ний О. Білаш отримав у Київській му-
зичній школі для дорослих. Учителями 
були земляки-полтавці — композито-
ри-брати Платон і  Георгій Майбороди. 

Потім Олександр вступив до Житомирського музичного 
училища, а згодом і до Київської консерваторії. 

Серед поетів, на чиї вірші писав пісні Білаш, — А. Ма-
лишко, Д. Павличко, Л. Забашта, М. Ткач, І. Драч, М. Стель-
мах, Є. Гуцало, Б. Олійник. Пісні й солоспіви писалися і 
на тексти класиків (Т. Шевченко, Л. Українка, І. Франко, 
О. Олесь, О. Фет, С. Єсенін та ін.). 

Іншими жанрами, в яких творив композитор, були опе-
ра, оперета, моноопери, музика для дітей. 

Білаш створив музику до ряду кінофільмів, зокрема: 
«Катя-Катюша», «Роман і Франческа» (тут звучить популяр-
на пісня «Впали роси на покоси»), «Сон», «Бур’ян», «Вир», «Не-
безпечна гастроль».

Відомий і як поет. У період між 1977 та 2001 рр. ство-
рив десять поетичних збірок.

Найзнаменитішою піснею Білаша є «Два кольори» на 
вірші Дмитра Павличка, що нарівні з «Піснею про рушник» 
стала музичною візитною карткою України. А ще — «Ясени», 
«Сніг на зеленому листі», «Цвітуть осінні тихі небеса», багато 
інших чудових пісень.

Серед виконавців його пісень — Д. Гнатюк, К. Огнє-
вий, М. Кондратюк, А. Мокренко, Ю. Гуляєв, Р. Кириченко, 
Є. Мірошниченко, Н. Матвієнко, В. Зінкевич і, звичайно, 
люба дружина та мати двох їхніх доньок Лариса Остапенко. 

Ансамбль 
«Кобза»

В о к а л ь н о - і н -
струментальний ан-
самбль «Кобза» почав 
діяльність у 1971 році 
у складі «Укрконцер-

ту». Від 1970-их років «Кобза» отримує нагороди престиж-
них фестивалів і конкурсів в Україні та за кордоном. 

Починався ансамбль як інструментальний фольклор-
ний колектив. Його створили наприкінці 1960-их студенти 
Київської консерваторії, бандуристи Костянтин Новиць-
кий і Володимир Кушпет. Очолив колектив теж студент 
консерваторії, майбутній композитор Олександр Зуєв. 

1973 року до «Кобзи» прийшло перше офіційне ви-
знання — на Всесоюзному конкурсі вокально-інструмен-
тальних ансамблів у Мінську колектив розділив третє лау-
реатське місце з ансамблем «Москвичі». Перше тоді одер-
жали «Песняры», друге не було присуджено нікому.

У 1978 році вийшов другий диск-гігант «Кобзи». Про-
граму склали обробки українських народних пісень та піс-
ні молодих, а також відомих українських композиторів.

У 1980-их роках серед колективів «Укрконцерту» ан-
самбль найбільше гастролював, даючи понад 200 кон-
цертів на рік. Географія поїздок охоплювала весь колиш-
ній Радянський Союз, західні країни (Канада, Фінляндія, 
Італія, Японія тощо). 

Нині ВІА «Кобза» на чолі з художнім керівником, на-
родним артистом України Є. Коваленком продовжує ак-
тивну творчу й гастрольно-концертну діяльність.

  Із сайту http://www.uaestrada.org/

Дмитро Гнатюк
Видатний український спі-

вак Дмитро Гнатюк народив-
ся в с. Мамаївцi, що на Буко-
вині, в сім’ї простих селян 28 
березня 1925 року. 

Восени 1946 року Дми-
тро став студентом Київської 
державної консерваторiї. 
1951 року почав працю-
вати солiстом столичного 
оперного театру. Гнатюк ви-
конав бiльше ніж пiвсотнi 
складних i великих опер-
них ролей. Серед них — Сул-

тан у «Запорожцi за Дуна-
єм», Еней в «Енеїдi», Остап 
у «Тарасові Бульбi», Фiгаро 
в  «Севiльському цирульни-
ку», а також у виставах «Бог-
дан Хмельницький», «Вiйна 
i мир», «Загибель ескадри», 
«Пiкова дама», «Iоланта», 
«Травiата», «Демон», «Аїда», 
«Рiголетто», «Трубадур», 
«Весiлля Фiгаро», «Кармен», 
«Абесалом i Етерi».

Дмитро Гнатюк знахо-
див час i для концертної та 
гастрольної дiяльностi. У 
репертуарi Дмитра Михай-
ловича — сотнi творiв укра-
їнських композиторів: С. Во-
робкевича, С. Гулака-Арте-
мовського, М. Леонтовича, 
М. Лисенка, О. Нижанкiвського, 
Д. Сiчинського, зарубіж-
них — О. Бородiна, М. Глiнки, 
С. Рахманiнова, М. Римського-
Корсакова, П. Чайковського, 
Р. Вагнера, Дж. Вердi, А. Дво-
ржака, Дж. Россiнi, Ф. Шуберта.

Нiкого не могли залиши-
ти байдужим виконання ним 
популярних народних пісень: 
«Ґандзя», «Із сиром пироги», 
«Їхав козак за Дунай», «Мав 

я раз дiвчиноньку», «Нiч яка 
мiсячна», «Ой кум до куми за-
лицявся», «Ой у полi три кри-
ниченьки».

1960 року в репертуа-
рі Дмитра Гнатюка з’явилася 
знаменита «Пiсня про руш-
ник» Платона Майбороди на 
слова Андрiя Малишка. 

Потім були гастролі десят-
ками країн усіх континентів. 

У 1975-ому Дмитро Гна-
тюк закінчив державний ін-
ститут театрального мисте-
цтва ім. Карпенка-Карого 
за спеціальністю «режисер». 
Того ж року став режисером 
державного (тепер — націо-
нального) академічного теа-
тру опери та балету ім. Шев-
ченка. З 1988 року — голо-
вний режисер цього театру.

У 2005 році удостоє-
ний звання Героя України. 
Окрiм творчо-мистецької ро-
боти, на його плечi лягали й 
адмiнiстративнi клопоти, гро-
мадська дiяльнiсть. Тричi оби-
рався депутатом до Верхо-
вної Ради СРСР, мав мандат і 
народного депутата України 
(1998 – 2002).


