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Триває  передплата 
на ІІ півріччя 2015 року

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. 

Президент Порошенко 
підписав закони 

про декомунізацію
Президент України Петро Порошенко 15 травня підпи-

сав чотири закони: «Про засудження комуністичного та на-
ціонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів 
в Україні та заборону пропаганди їх символіки», «Про доступ 
до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарно-
го режиму 1917 –  1991 років»,«Про увічнення перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років» і «Про 
правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалеж-
ність України у ХХ столітті».

Документами забороняється радянська символіка, 
засуджується комуністичний режим, відкриваються архі-
ви радянських спецслужб та визнаються борцями за не-
залежність України УПА й інші організації.

Ці закони були ухвалені народними депутатами на за-
сіданні Верховної Ради 9 квітня 2015 року.

«Підписуючи зазначені закони, Порошенко заявив, що 
найближчим часом до Верховної Ради буде подано проект 
закону, спрямований на вдосконалення норми щодо від-
повідальності за порушення закону про статус борців за 
незалежність України у ХХ столітті», — повідомила прес-
служба Президента.

Згідно з інформацією, законопроектом, який ініціював 
Порошенко, пропонується усунути колізії, які можуть бути 
використані для зловживання нормами законодавства, по-
рушення прав і свобод людини і громадянина, зокрема в 
частині свободи наукових досліджень і міжнародної спів-
праці та діалогу.

Група опозиційних активістів і журна-
лістів, очолювана Іллею Яшиним, завер-
шила роботу над доповіддю Бориса Нєм-
цова про участь військових РФ у конфлікті 
на Донбасі. Яшин упевнений, що доповідь 
«Путін. Війна» справить вражаючий ефект: 
«Наша мета — викрити брехню. Вони (вла-
да РФ) кажуть, що в Україні немає росій-
ських військ. Ми говоримо, що є. Для Пу-
тіна завжди дуже неприємно бути спійма-
ним на брехні».

Велика частина інформації в цьому 
документі зібрана з відкритих джерел, як 
і у восьми попередніх доповідях Нємцова 
— про корупцію у владі та про підготовку 
Олімпійських ігор у Сочі.

Перший тираж доповіді становить 3 ти-
сячі примірників, також документ розміще-
но в Інтернеті. За словами Яшина, плану-
ється розпочати збір коштів на публікацію 
додаткового тиражу, «хоча практика пока-
зує, що поширення таких матеріалів стика-

ється з дуже серйозними труднощами».
У Москві днями презентували доповідь 

Бориса Нємцова про участь Росії в кон-
флікті в Україні. Представили її лідери опо-
зиції Ілля Яшин та Михайло Касьянов.

Інтернет-газета «Українська 
правда» 12 травня опублікувала 
повний текст доповіді Нємцова. 
Друкуємо главу, що стосуєть-
ся окупації Росією Криму. 

Півтора року Майдану

Рівно півтора року 
тому, 21 листопада 2013 
року, постав другий у на-
шій новітній історії Май-
дан — протест громадян 
України проти нездарної, 
більше того — злочинної 
влади. 

Нагадаємо хронологію. 
Саме того дня влада держа-
ви (конкретно — уряд) зро-
била заяву, що відмовляєть-
ся від підписання Угоди про 
асоціацію з Євросоюзом, що 
було заплановане на саміті 
«Україна – ЄС» у Вільнюсі 27 
листопада. Угоди, про яку так 
багато говорилося, яка озна-
чала значно більше, ніж пер-
спектива вступу України до 
Євросоюзу, не просто еконо-
мічні, торговельні моменти. 
Це означало остаточний ви-
бір Української держави — чи 
ми й далі залишатимемося в 
орбіті Росії з її планами стягу-
вання новітніх імперій на руї-
нах СРСР і далі балансувати-
мемо по уявній «багатовек-
торності», як досі, чи нарешті 
чітко оберемо шлях європей-
ської цивілізації. 

Тодішня влада, холоп Ро-
сії, під її тиском вибір зроби-
ла — назад, до імперії. Народ 
зробив інший вибір — зміни-
ти цю антиукраїнську владу. 

Так постав Майдан. Зно-

ву, як і 9 років тому, в час По-
маранчевої революції, — в 
центрі Києва. Але Майданом 
знову стала вся Україна. Сим-
волічно, що першою на Май-
дан вийшла молодь, студенти, 
які вже точно не хочуть жити 
в пострадянській конюшні. І 
саме на них була спрямована 
перша атака злочинної влади. 

Далі було кілька місяців 
гострого протистояння з пер-
шими жертвами в Києві й об-
ластях. Завершилося воно 
кривавими штурмами бари-
кад 18 і 20 лютого 2014 року, 
коли захисниками режиму 
було вбито в центрі столиці 
понад сто людей, оту саму Не-
бесну Сотню. Далі, як і 2004-
го, ініціативу взяв у свої руки 
парламент, три опозиційні 
фракції якого і їхні політичні 
сили й були мотором револю-
ції, підтримані народом. 

Усе це — коротка історія 
Майдану. Далі — постмай-
данна історія. Окупація Росі-
єю Криму, перше за 70 пово-
єнних років у Європі відверте 
загарбання чужої території, 
при немічності нашої нової 
влади, байдужості світової 
спільноти. Далі — заколот се-
паратистів на Донбасі, війна 
і фактична окупація частини 
нашої території сепаратиста-
ми, яким відверто допомагає 
і керує ними та ж Росія.

Сила ворога — в нашій 
слабкості. Ця стара істина 
підтвердилася повністю. За 
15 місяців нової влади так і 
не вдалося оновити країну, 
втілити в життя ідеї і вимоги 
Майдану. 

Досі не розслідувано най-
тяжчий злочин — убивство 
людей на Майдані, не покара-
ні злочинці. Не розслідувано 
багаторічних злочинів проти 
безпеки держави, щодо роз-
валу і розкрадання її оборон-
них структур, зокрема армії. 
Не розслідувано фінансових 
злочинів попередньої влади, 
які призвели до пограбуван-
ня країни.

Очищення влади теж про-
ходить украй повільно і дивно. 
Гучно задекларована люстра-
ція обертається насправді ко-
лотнечею і гризнею за місця у 
владі, біля її корит.

Якщо вже робити глиб-
ший аналіз, то треба розібра-
тися, як у центрі Європи в де-
мократичній начебто ж дер-
жаві взагалі міг постати такий 
злочинний режим, який до-
велося змітати кров’ю грома-
дян. І тут не обійтися без ана-
лізу фактичної поразки пер-
шого Майдану, Помаранче-
вої революції, постмайдану, 
після яких чомусь виник ре-
жим регіоналів. Яка «заслуга» 
в цьому нашої політичної еліти? 

Майдан начебто сколих-
нув громадянську свідомість, 
але й тут ще далеко до бажа-
ного. Громадські організації й 
далі прислужуються партіям 
та олігархам, а партії, в свою 
чергу, просто в жалюгідному 
стані і є філіями олігархів. 

До непокараних колиш-
ніх злочинів додалися нові. 
Йдеться про злочини проти са-
мої держави, коли окупантам 
здавали Крим і Донбас. Про 
це, зокрема, йдеться в публі-
кації на стор. 5 цього номера.

Додалися величез-
ні провали нової влади в 
економіці й небачений на-
ступ на права, життєвий рі-
вень громадян України. Не-
вже до цього закликав 
Майдан? 

Отже, Майдан триває. В 
умовах неоголошеної війни, 
економічної кризи, спротиву  
нашому поступу замаскова-
них апологетів імперії і тота-
літаризму. 

Майдан триває. Його не-
зримі, але реальні барикади 
зараз у кожному регіоні, кож-
ному місті й селі України. Ду-
маймо, аналізуймо, намагай-
мося бачити, розрізняти, де 
облуда, а де паростки демо-
кратичних європейських пе-
ремін.

Петро АНТОНЕНКО
Фото  з Майдану — автора

Півтора — від початку, півтора, як він триває, адже ідеї, 
вимоги Майдану, Революції Гідності не втілено досі

Публікуємо доповідь Нємцова «Путін. Війна»
Соратники Нємцова надрукували його доповідь про агресію Росії проти України
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Коли ж відродиться 
Тарасова церква в Ніжині?

Цими днями відзнача-
ється 154-а річниця перепо-
ховання Тараса Шевченка в 
Україні. 22 травня 1861 року 
він був похований у Каневі. А 
перед цим труну з тілом Коб-
заря везли Україною, почи-
наючи із  Сумщини. Останній 
шлях Кобзаря проходив і міс-
тами й селами Чернігівщини. 
Зокрема, в Ніжині його від-
співували в старовинному 
козацькому Спасо-Преобра-

женському храмі, який відтоді ніжинці й називають Тара-
совою церквою. 

На жаль, нині вона в напівзруйнованому стані, в яко-
му опинилося за радянських часів чимало храмів. Уже не 
перше десятиліття триває реставрація національної свя-
тині, що нині є діючим храмом Київського патріархату. 
Коштів у самих вірян недостатньо для таких значних ро-
біт. Дещо допомогли свого часу меценати. Але храм досі 
так і не відреставрований повністю.

Днями питання реставрації знову порушила гро-
мадськість міста. Традиційно тут відбулося вшануван-
ня пам’яті Шевченка з нагоди річниці його перепохо-
вання в Україні. Панахиду по Тарасу відслужив насто-
ятель храму отець Віталій Філозоф. Міський голова Ні-
жина Анатолій Лінник підкреслив, що слово Шевченка 
робить нас свідомими українцями. А капелан ДУК «Пра-
вий сектор» Залізняк (о. Микола) розповів про важли-
вість слова Тараса і українського слова взагалі в ході 
цієї російсько-української війни. Виступив дитячий хор 
під керівництвом Сергія Голуба, школярі та студенти 
читали свої поезії.

Виступивши на вшануванні, просвітянин, голова бла-
годійного фонду «Ніжен» Микола Шкурко заявив, що гро-
мадськість рішуче налаштована цього літа завершити 
реставрацію храму. Фонд «Ніжен» оголосив збір коштів, 
першими на цей заклик відгукнулися члени асоціації 
«Об’єднання підприємств Ніжинщини».

Зв’язок області: лідирують 
мобільні телефони
В області послуги електрозв’язку надають біль-

ше 40 підприємств. Найпотужнішими є Чернігівські фі-
лії «Укртелеком», «Київстар», «МТС», ТОВ «АСТЕЛІТ» і ТОВ 
«Основа-ТВ». 

У I кварталі надано 15,1 млн міжміських телефонних 
розмов, у т.ч. 0,8 млн — міжнародних. Щодо стаціонарно-
го телефонного зв’язку: є 251,9 тис. основних телефонів, 
з них 20,7% — у сільській місцевості. Домашніх телефо-
нів 219 тис., на кожні сто сімей — по 49 (у міських посе-
леннях — 66, у сільській місцевості — 26).

На 1 квітня п.р. в області налічувалося 1461 тис. або-
нентів мобільного зв’язку. Це 137% загальної кількості 
населення. Абоненти «надзвонили» за квартал 177,4 млн 
грн.

У всіх районах області є можливість використовува-
ти комп’ютерний зв’язок, є 84,3 тис. абонентів, у т.ч. 77,3 
тис. — у домашніх умовах.

Послугами кабельного телебачення користується 
80,3 тис. абонентів.

Яка зарплата в області
На підприємствах, в установах та організаціях Черні-

гівщини (з кількістю працівників 10 осіб і більше) у січні 
– березні 2015 р. працювали 194,9 тис. осіб. Номіналь-
на заробітна плата штатних працівників у середньому 
становила 2837 грн, що проти 1 кварталу попереднього 
року складає 113,7%.

Утім, реальний рівень зарплат, з урахуванням 
зростання цін, тарифів і податків, склав 79% проти 
торішнього.

За рівнем оплати праці наша область випереджає 
7 областей країни. 

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

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

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

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

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

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

Шевченка, 9, м. Чернігів, 14000.
Редакція: шеф-редактор Олекса Пекур, журналісти 
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Традиційно третьої неділі травня 
в Україні відзначається День пам’яті 
жертв політичних репресій комуністич-
ного режиму. Про людей, знищених ре-
жимом, нагадує пам’ятний знак «Жерт-
вам сталінських репресій 30 – 40-х — 
початку 50-х років ХХ століття» поблизу 
с. Халявин Чернігівського району. Його 
встановлено на місці братської моги-
ли, де наприкінці 30-х років ХХ століття 
були поховані тисячі наших репресова-
них земляків. 

17 травня біля пам’ятного знака 
пройшов жалобний захід із вшануван-
ня пам’яті жертв політичних репресій, 
у якому взяли участь голова обласної 
державної адміністрації Валерій Ку-
ліч, голова обласної ради Микола Звє-
рєв, інші представники влади, громад-
ськість. 

На превеликий жаль, на цьому міс-
ці й далі єдиним «меморіалом» зали-
шається скромний пам’ятний камінь, 
встановлений ще понад 20 років тому 
за ініціативи національно-демокра-
тичних сил, передусім Народного Руху. 
Третє десятиліття тривають балачки 

про створення тут справжнього мемо-
ріалу, зі стелами, на яких могли б бути 
викарбувані імена жертв. Бодай відо-
мі, адже багато що вже відкрито в на-
ших раніше засекречених архівах. Од-
нак справа ніяк не зрушить з місця. 

У Ніжині вшанування пам’яті 
жертв репресій традиційно відбуло-
ся біля пам’ятного знака у дворі ко-
лишньої тюрми НКВС. Квіти покла-
ли міський голова Анатолій Лінник, 
представники громадськості. Жалоб-
ні пісні виконав кобзар із Дрогобича 
Василь Кирилич. 

Коли крадуть 
воду…

Органами прокуратури Чернігівської 
області розпочато 7 кримінальних проваджень 
за ст. 240 Кримінального кодексу України 
(порушення правил охорони або використання 
надр) щодо фактів незаконного та безоплатно-
го викачування підземних вод для комерційно-
го використання. 

Мова йде про добування комерційними струк-
турами питної води з артезіанських свердловин 
без будь-яких дозволів, з перевищенням вста-
новлених лімітів і з порушенням санітарних та 
протиепідемічних норм. Безоплатно отримані під-
земні води використовувалися як для власних ви-
робничих потреб, так і для продажу фізичним та 
юридичним особам через укладення договорів 
про водопостачання. Унаслідок таких незаконних 
дій бюджетами різних рівнів недоотримано понад 
3 млн грн. 

Санкція статті Кримінального кодексу в роз-
початих провадженнях передбачає відповідаль-
ність аж до обмеження волі на строк до двох ро-
ків або позбавлення волі на той самий строк. 

За результатами досудового розслідуван-
ня та встановлення винних осіб органами про-
куратури буде вирішено питання про стягнен-
ня заподіяних державі збитків у судовому по-
рядку.

На запрошення нашої газети 
«Світ-інфо» до Чернігова приїздить у 
середу, 27 травня, делегація універ-
ситету міста Перемишль (Польща), 
найбільш східного вищого закладу 
країни, який знаходиться на прикор-
донні з Україною і активно співпра-
цює з нашою державою. 

Основна мета візиту — підготовка до 
підписання угоди про співпрацю з Черні-
гівським національним педагогічним уні-
верситетом. Такі угоди університет Пере-
мишля має з кількома вузами України, пе-
реважно західного регіону. Тепер поляки 

хотіли б почати співпрацю й з іншими об-
ластями України. Ці угоди передбачають 
обмін студентами й викладачами, спіль-
ні наукові конференції, семінари, видав-
ничу діяльність. Також зараз польський 
університет долучається до програми на-
вчання і стажування студентів у країнах 
Євросоюзу, куди можуть потрапити й чер-
нігівські студенти. 

Очолюють делегацію доктор політич-
них наук, директор Польського бюро міс-
та Малгожата Кузьбіда, полька, котра до-
бре володіє українською мовою, а також 
референт ректорату університету, украї-
нець Василь Козяр. 

У програмі візиту — знайомство з іс-
торичними пам’ятками Чернігова, запис 
програм на обласному телебаченні і ра-
діо. Також прес-конференція для журна-
лістів Чернігова і області. Вона пройде в 
культурно-мистецькому центрі «Інтермец-
цо» (вул. Шевченка, 9) о 15.00. Гості не 
лише розкажуть про сучасну Польщу, на 
цій зустрічі буде обговорена можливість 
поїздок груп чернігівських журналістів на 
прес-тури до Перемишля. Тож запрошу-
ються всі колеги.

Програму візиту організовують наша 
газета «Світ-інфо», Суспільна служба 
України і КМЦ «Інтермеццо».

Наша газета неодно-
разово писала (зокрема, в 
№ 50)  про дивну для держав-
ної установи ситуацію, коли 
навіть у свята на ній чомусь 
не вивішували державного 
прапора України. Йшлося про 
історичний факультет Черні-
гівського національного пе-
дагогічного університету, від 
певного часу трансформова-
ний в Інститут історії, етно-
логії та правознавства імені 
О. М. Лазаревського. Тепер 
же прапор нарешті з’явився…

Ми попросили прокомен-
тувати ситуацію відомого чер-
нігівського історика, доктора 
історичних наук, професора 
Сергія Леп’явка.

Дійсно, над історичним фа-
культетом (що зараз назива-
ється інститутом історії) в Чер-
нігові понад рік не було дер-
жавного прапора. Це помітили 
сотні чернігівців, які вислов-
лювали з цього приводу і зди-
вування, і обурення. Пояснен-
ня, що прапор украли, а я чув 
таку байку кілька разів, смішне 
і безглузде. Не знаю, як кому, 
а особисто мені було соромно 
за факультет, але колектив ви-
кладачів і студентів у даному 
випадку не винен. 

Усі, хто знає внутрішню 
кухню історичного факуль-
тету, так само добре знають, 
що на факультеті все вирішує 
його керівник Олександр Ко-
валенко. За своїм типажем він 
є дрібним чиновником з кому-
ністичної номенклатури часів 
розпаду СРСР, який отримав 
факультет у довічне «кормлін-
ня» і зберігає на ньому зви-
чаї колишнього обкому КПРС. 
Тому рішення не вивішувати 
українського прапора, а потім 
і рішення все-таки його вивіси-
ти, приймав особисто він. 

Чому цілий рік не вивішу-
вав? О. Коваленко відповів на 

це сам у розмові зі студента-
ми, не визнавши себе патріо-
том України. Розмова відбулася 
перед телекамерою ще у груд-
ні 2013 р., на початку відомих 
подій. Логічно, що не патріот 
України не визнає українсько-
го прапора. Пригадаймо, як на-
весні минулого року всі будин-
ки в Чернігові й уся Україна по-
крились українськими прапора-
ми. Люди, які стихійно піднімали 
прапори, засвідчували, що їхні 
будинки і двори, мости і парка-
ни, машини і велосипеди, дере-
ва і поля є частиною України. 
Факт є фактом: у центрі Черніго-
ва будинок інституту історії був 
єдиним, на якому не майорів 
український прапор. Понад те, 
О. Коваленко зневажливо про-
ігнорував похорони випускників 
факультету, які загинули на війні, 
хоча завжди з пафосом заявляв, 
що факультет — одна сім’я, і що 
він патріот факультету. 

Чому тепер прапор усе-
таки піднятий? І чому тепер 
цей чоловік почав говорити 
про вшанування полеглих ви-
пускників? Хотілось би віри-
ти, що це пов’язано з тиском 
громадськості чи пробуджен-
ням патріотизму в О. Ковален-
ка. Можливо, й так, але на-
справді є інші пояснення. По-

перше, Україна вистояла, і на-
стало перемир’я на Донбасі. 
По-друге, місяць тому в області 
нарешті з’явився офіційно при-
значений голова облдержад-
міністрації. Тепер для О. Кова-
ленка, який завжди рівнявся 
на обласне начальство, почи-
нається нова гра — за доступ 
до «першої особи». І в ній бажа-
но підстрахуватися, бо раптом 
хтось побачить, що на інсти-
туті, а це державна установа, 
немає державного прапора. І 
треба напоказ скромно стати 
головним патріотом області. 
Віртуозне вміння цього чоло-
віка влазити в довіру до облас-
них керівників є місцевою ле-
гендою. Отримавши підтримку 
зверху, він протягом багатьох 
років страждав на манію ве-
личі, дозволяв собі зневажа-
ти і принижувати залежних від 
нього «маленьких українців».

Але нині вийшла зовсім 
інша історія. Ставлячи себе по-
над спільнотою, О. Ковален-
ко сам опинився поза спіль-
нотою. Наприклад, цей чоло-
вік зараз обходить більшість 
закладів культури, двері яких 
він відчиняв ногами ще кілька 
років тому. Його ж нібито ав-
торитет на факультеті трима-
ється насамперед на заляку-

ванні викладачів, щоб вони не 
насмілювалися висловлювати 
власну думку. 

Коваленко став найбіль-
шою антирекламою інституту 
історії. У публічному просторі 
це почалося ще три роки тому, 
відтоді, коли він уявив себе 
«славою Чернігова». Чи заслу-
говує на повагу дрібний чи-
новник від освіти, який взяв 
участь у конкурсі з визначен-
ня найвідоміших чернігівців за 
тисячу років існування Сівер-
ського краю і пробував запха-
тися в один ряд з давньорусь-
ким князем Мстиславом, геть-
маном Павлом Полуботком чи 
режисером Олександром До-
вженком? Чоловік має диплом 
історика і мав би розуміти, що 
такі пізнавальні конкурси-шоу 
за жанром стосуються відомих 
осіб, які вже повмирали, тобто 
він узяв участь у конкурсі мер-
ців. Та ще й проштовхувався 
між ними на перші місця. 

Сумно лише, що ця особа 
досі займається вихованням 
підростаючого покоління. Але 
молодь різна, і її мудра частина 
може отримати корисний до-
свід від спілкування з особою, 
яка довгим сидінням на одній 
посаді вже дійсно увійшла в іс-
торію нашої корпорації. Раджу 
студентам уважно вивчати всі 
особливості поведінки «слави 
Чернігова», адже іншого живо-
го носія духу комуністичної но-
менклатури часів її загнивання 
вони вже не побачать ніколи.

Разом з тим повернемося 
до головного. Над інститутом 
історії в Чернігові піднято дер-
жавний прапор, і це є добрим 
знаком. Темні сили украли пра-
пор, темні сили не давали йому 
зайняти своє місце, темні сили 
чекали, чи не прийде якась інша 
влада з іншим прапором, але 
тепер їм довелося відступити. 
Тож вітаю з цією подією всіх ко-
лег і студентів. Слава істфаку!

Вшанували жертв репресій. 
Усе на тому ж убогому «меморіалі»

Гості з Польщі

Нарешті! Прапор над інститутом історії
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Бліц-інформ

рМілліцейська ххронііка

Чернігівщина — Латвія
Оздоровлення дітей учасників АТО в Латвії, обмін виклада-

чами і  студентами, допомога прибалтійських колег у розвитку 
туристичного бізнесу та багато цікавих культурних проектів. Усе 
це запропонувала під час зустрічі з головою обласної державної 
адміністрації Валерієм Кулічем Почесний консул Латвії у Черні-
гові Олена Вишнякова. Латвія сама визначила наш регіон пріо-
ритетним для співробітництва. В Україні зараз Почесні консули є 
лише у двох областях — Львівській та Чернігівській.

Незважаючи на нестабільну економічну ситуацію, латвій-
ські інвестори готові вкладати кошти в економіку регіону, про-
те лише за наявності конкретних проектів. Також Олена Вишня-
кова запропонувала для вивчення досвіду провести обмін ди-
ректорами загальноосвітніх шкіл, учнями, студентами, керівним 
складом вузів. Балтійські партнери мають свої пропозиції і щодо 
розвитку туризму в нашій області. 

У свою чергу Валерій Куліч зазначив, що для Чернігівщини 
співпраця із країнами Балтії є стратегічно важливою.

СБУ вилучила зброю 
та боєприпаси
Бойовий пістолет, гранату «РГД-5», сотню набоїв до АК та 

штик-ніж незаконно зберігав у своєму помешканні мешканець 
Прилуцького району. Цю зброю, за власним зізнанням, він пла-
нував продати.

За матеріалами СБУ органами міліції проводиться досудове 
розслідування за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.1 
ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами 
або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. 
Ця стаття передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

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
 

Книгу Павла Штепи «Московство» 
в перекладі Левка Лук’яненка 
поширили в  Росії 
Більше сотні примірників книги «Московство» Павла Штепи 

поширили прикордонними районами Чернігівщини та Брянської 
області Російської Федерації активісти Чернігівської «Самообо-
рони Майдану».

Книгу переклав на ро-
сійську мову і за власний 
кошт надрукував уродже-
нець Городнянщини, Герой 
України Левко Лук’яненко. 

Дослідження П. Ште-
пи були передані район-
ним організаціям «Само-
оборони», а ті передали їх 
до районних бібліотек та 

поширили серед гостей Чернігівщини — уродженців Брянщини. 
У книзі на багатому історичному матеріалі, фактах, свідченнях 

численних російських та закордонних авторів аналізуються пере-
думови, витоки, закономірності виникнення, розвитку і занепаду 
Російської імперії. Автор з позицій патріота України всебічно роз-
глядає історичне підґрунтя визвольних змагань свого народу за 
здобуття незалежності, створення Української держави, проро-
кує переможне завершення визвольних змагань. 

Прес-служба «Самооборони Майдану»
 Чернігівської області

Музеї області
На початок 2015 р. в області налічувалося 35 самостійних 

музеїв. Архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародав-
ній», історико-культурні заповідники «Качанівка» та «Гетьман-
ська столиця» в Батурині мають статус національних.

Основний фонд музеїв на початок року складав 469,9 тис. 
експонатів, з яких 40,2% — речові предмети, 21,3% — писем-
ні, 16,6% — фото, 5,4% — образотворчі. У науково-допоміжному 
фонді знаходилося 271,8 тис. предметів.

У 2014 р. експозиції відвідали 745,9 тис. осіб, з них майже 
половина — учні та студенти.

За рік працівники музеїв підготували й видали 541 наукове 
видання та публікації.

Крім самостійних, в області існує 27 музеїв, створених у 
складі підприємств, установ, організацій, навчальних закладів. 

 

Фестиваль «Десна туристична» 
запрошує

Він відбудеться в Чернігові 23 трав-
ня. Мета заходу — нагадати чернігівцям 
і жителям усієї України про туристичний 
і природоохоронний потенціал красуні-
Десни. Захід готують громадські акти-
вісти, представники туристичної сфери 
за підтримки обласної і міської влади.

У програмі фестивалю — парад 
плавзасобів (плавдачі, яхти, плоти, бай-
дарки, човни-дракони, еко-плоти тощо), 
безкоштовне катання на них, пригощан-
ня рибною юшкою, показові виступи 
спортсменів, концерт. 

Упродовж дня на березі Десни (база «Хімік» за пішохідним 
мостом) працюватиме містечко активних і екстремальних видів 
туризму та відпочинку, дитячий майданчик. 

ЧеЗаРа працюватиме 
на оборону України

15 травня на виконання доручення Президента 
України відбулася перевірка готовності чернігівських 
підприємств оборонної промисловості до співпраці з 
державним концерном «Укроборонпром». 

Керівник Державного управління справами Сер-
гій Березенко, генеральний директор державно-
го концерну «Укроборонпром» Роман Романов, а та-
кож перший заступник Секретаря РНБО України Олег 
Гладковський ознайомилися з потужностями ПАТ «Че-
ЗаРа». 

ПАТ «ЧеЗаРа» самостійно розробило та виготов-
ляє сучасні системи управління вогнем «Трек-М» і 
«Тандем-2», панорамний прилад «Панорама-2П». Про-
те нині підприємство не має державного оборонного 
замовлення, лише обіцянки отримати його. 

За словами генерального директора Анатолія 
Свириденка, підприємство має значний потенціал з 
виготовлення продукції спецпризначення та апарату-
ри зв’язку, яка може використовуватися  для потреб 
оборони країни. Нині на заводі працює 1100 людей. 
Гостро стоїть проблема таких робітничих професій, як 
токар, фрезерувальник, інженер-конструктор. 

Як підкреслив Сергій Березенко, сьогодні основне 
завдання — домовитися, щоб ПАТ «ЧеЗаРа» отримало 
державне оборонне замовлення. А це, у свою чергу, 
має призвести до збільшення робочих місць та зрос-
тання рівня заробітної плати. Він зазначив: 

«На жаль, в країні війна. Зараз намагаємося замі-
щати імпортну продукцію з Росії, з якою до того десят-
ки років кооперувалися. 

Сьогодні Укроборонпром входить до першої десят-
ки у світі з експорту продукції оборонного комплексу. 
Президентом поставлено завдання увійти до п’ятірки. 
Наша мета — вийти на той рівень, коли не треба зале-
жати від російських деталей. 

«ЧеЗаРа» — унікальне підприємство, яке ми має-
мо зберегти і дати йому друге дихання». 

Прес-служба облдержадміністрації 

Білорусам доводиться 
розвивати усну історію

Білоруський архів усної історії було презентовано на засіданні 
обласного прес-клубу «Ділове слово». 

Як зазначив доктор історичних наук, професор Інституту сла-
вістики Польської академії наук Алесь Смалянчук, паперові доку-
менти, що зберігаються в архівах, не можуть претендувати на ціл-
ковиту об’єктивність. Адже їх створювали люди з певними політич-
ними поглядами і життєвими переконаннями, які мали перед со-
бою ту чи іншу мету.

На початку своєї наукової діяльності кандидат історичних наук, 
доцент Андрій Кіштимов був переконаний, що його життя як істори-
ка пройде в архівних сховищах та бібліотеках. Проте відповідей на 
свої запитання науковець так там і не знайшов. Офіційні докумен-
ти не відкривали правди про життя простих людей, про те, як на-
справді жив народ. Тому дослідник почав шукати правди у живих 
свідків історії. 

У Білоруському архіві усної історії вже зібрано понад 900 за-
писів очевидців різних подій з білоруської історії. Наприклад, спо-
гади про події 1939 року, коли Західна Білорусь була приєднана до 
СРСР, свідчення про події Другої світової війни чи наслідки аварії 
на ЧАЕС. Зареєструвавшись на сайті www.nashapamiac.org, журна-
лісти, науковці, дослідники, всі, кого цікавить історія Білорусі, мо-
жуть послухати чи прочитати розповіді очевидців подій. 

Департамент інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

У райцентрі Городня увіковічнили в 
граніті пам’ять трьох українських патріо-
тів, які віддали своє життя за Батьківщи-
ну. Серед них міліціонер батальйону па-
трульної служби міліції особливого при-
значення «Чернігів» Олександр Найдьон.

Поштовхом до створення пам’ятної 
алеї стала ініціатива Чернігівської об-
ласної організації ветеранів міліції. «Ми 
звернулися до міської влади із пропози-
цією встановити меморіальну дошку на 
школі, в якій навчався, а згодом деякий 
час і працював наш герой Олександр 
Найдьон, — згадує голова ради ветеран-
ської організації Павло Скнар. — Город-
нянський міський голова дуже схвально 
оцінив нашу пропозицію, навіть вніс зу-
стрічну: створити ще й пам’ятний комп-
лекс у центрі міста. Усе фінансування 

проекту міська влада взяла на себе».
Дата урочистого відкриття обох 

пам’ятних об’єктів недаремно збіглася в 
часі з відзначенням Дня пам’яті і прими-
рення, із 70-ю річницею Перемоги над 
нацизмом у Європі.

Троє молодих городнянців зі зброєю 
в руках боронили свою землю від воро-
жої навали. Серед героїв — двоє військо-
виків і міліціонер Олександр Найдьон.

У заходах узяли участь заступник на-
чальника Управління МВС у  Чернігівській 
області Роман Пицків, командир спецба-
тальйону «Чернігів» Віталій Костюченко 
та голова ради ветеранів органів вну-
трішніх справ Чернігівщини Павло Скнар. 
Учні місцевих шкіл провели велопробіг 
на честь героїв. Після відкриття алеї Ге-
роїв громада відкрила пам’ятну дошку на 
школі №2, де вчилися загиблі герої. 

Переселенці з Донбасу — 
в музеї історії міліції

За ініціативи співробітників криміналь-
ної міліції у справах дітей УМВС у Чернігів-
ській області група із 30 учнів восьмих кла-
сів міської школи № 3 відвідала музей істо-
рії міліції Чернігівщини. Серед екскурсантів 
переважали переселенці з Луганщини і До-
неччини. 

Музей діє від 1984 року, це одне з улю-
блених місць екскурсій для школярів.

Директор музею, ветеран органів вну-
трішніх справ із 30-річним стажем Мико-
ла Федорович Савченко розповів школя-
рам, як створювалася і гартувалася міліція 
Чернігівського краю. Продемонстрував уні-
кальні експонати: документи, обмундиру-
вання, зброю і технічні засоби міліції Черні-
гівщини від її витоків до сучасності.

СЗГ УМВС України 
в Чернігівській області

У Слов’янській школі-ін-
тернаті для сліпих та слабо-
зрячих дітей відбувся кон-
церт, присвячений Дню Пе-
ремоги. До числа почесних 
гостей заходу увійшли спів-
робітники зведеного загону 
міліції Чернігівської області, 
які охороняють тут громад-
ський порядок і безпеку мир-
них жителів.

Концерт організували 
педагоги та учні школи-ін-
тернату, в його репертуа-
рі —  пісні, танці, театральні 
замальовки. До концертної 
програми також увійшов ви-
ступ духового оркестру шко-
ли-інтернату (до речі, єдино-
го такого шкільного оркестру 
в Донецькій області). 

Представник зведеного 
загону, офіцер прес-служби 
міліції УВС у  Чернігівській 
області Віталій Копистко ска-
зав: «Правоохоронці запро-
шення на концерт прийняли 
із задоволенням. У подару-
нок дітям ми принесли цілий 
ящик глиняних фігурок, які 
виробляють у Слов’янську в 
гончарному цеху. Коли гон-
чарі довідалися, для чого мі-
ліціонери збираються купи-
ти глиняні вироби, подарува-
ли їх».

А діти подарували бійцям 
і глядачам концерту малюн-
ки та власноруч виготовле-
ні вироби з дерева, паперу, 
тканини, інших матеріалів.

У Слов’янську на Донбасі чернігівських правоохоронців 
запросили на дитячий концерт 

У Городні відкрито алею Героїв
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Бліц-інформ
Область прихистила понад 
11 тисяч переселенців
До підрозділів облдержадміністрації та інших тери-

торіальних органів влади звернулися і отримали кон-
сультативну допомогу більше 11 тисяч громадян, які 
переїхали з тимчасово окупованої території та зони 
проведення АТО. Спільно з Управлінням Верховного 
комісара ООН у справах біженців в області реалізо-
вано проект з надання фінансової допомоги пересе-
ленцям. 350 родин отримали матеріальну допомогу на 
суму 1,8 мільйона гривень. Обласне відділення Дитя-
чого фонду України надало матеріальну допомогу 32 
родинам з дітьми, які прибули зі Сходу країни. За ра-
хунок місцевих бюджетів здійснюється також надан-
ня матеріальної допомоги переселенцям. На це вже 
спрямовано майже 213 тисяч гривень. Громадські ор-
ганізації, підприємці, жителі області пропонують пере-
селенцям свої оселі для тимчасового проживання, за-
безпечують продуктами харчування та одягом.

Тиждень сім’ї 
Завершився Всеукраїнський тиждень планування 

сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я. В об-
ласті громадська організація «Жменя» запросила на 
такі акції: флеш-моб «Усвідомлене батьківство — щас-
ливе дитинство»; вікторини для молоді у навчальних 
закладах Чернігова, Мени та Ніжина; вуличний квест 
«Відповідальне майбутнє» команд студентів та учнів 
Чернігова; фотозони «Щаслива пара». Усі учасники 
отримали брошури, сувеніри від організаторів.

Поставити особисті питання на вищевказані теми і 
отримати відповіді можна на сайті програми «Здоров’я 
жінок України»  — www.planA.org.ua. Крім того, свої пи-
тання можна поставити фахівцям по телефону гаря-
чої лінії: 0-800-50-27-57. Телефон міської організації 
«Міський молодіжний центр «Жменя»: 066-209-55-05 
(Регіна Гусак). 

У Прилуках правнуки 
ветеранів представили 
історії своїх родин

Одинадцяти-
класниця Кате-
рина Каревіна 
стала перемож-
ницею конкурсу 
учнівських пре-
зентацій «Історія 
великого життя», 
який відбувся у 
Прилуцькій місь-

кій центральній бібліотеці імені Любові Забашти. Учні 
гімназії №1 імені Георгія Вороного представили сімей-
ні розповіді про те, як їхні діди і прадіди пережили ли-
холіття Другої світової війни. Додали документи й фото 
із сімейних архівів. 

Катерина Каревіна представила моновиставу про 
свою прабабусю Любов Микитівну Рослик, яка пере-
жила три роки жахіть у концтаборі Равенсбрюк на тери-
торії Німеччини. Друге місце поділили дев’ятикласники 
Оксана Рогальова і Артем Ягодка. Їхні історії — про 
прадідів, які дійшли до Берліна, але в кожного цей шлях 
був по-своєму складним і героїчним. 

Директор бібліотеки Людмила Трошина подяку-
вала всім учасникам конкурсу за участь і вручила 
пам’ятні подарунки. 

На честь Федора Проценка
Ім’я Федора Даниловича Проценка вперше повер-

нулося із забуття після виходу його «Мистецьких спо-
минів» 1993 року старанням Ніжинського товариства 
української мови імені Тараса Шевченка «Просвіта». 
Широка культурницька громадськість Ніжина дізнала-
ся про духовне життя міста за 1880 – 1930 роки. 

Майже відразу місцева інтелігенція на чолі з мис-
тецтвознавцем Оленою Кавунник заговорила про не-
обхідність увічнення пам’яті про людину, яка дуже ба-
гато зробила для розвитку культури міста. 

І ось днями на будин-
ку, де жив видатний діяч, 
з’явилася меморіальна до-
шка. А перед тим колишній 
провулок Шкільний отри-
мав нову назву — Федора 
Проценка. 

Обережно на воді! 
Уранці 7 травня у ставку села Поділ Срібнянсько-

го району виявлено тіло 63-річного місцевого жителя, 
який напередодні ввечері пішов на риболовлю. Пото-
пельника знайшла його дружина, яка вранці розпоча-
ла пошуки зниклого чоловіка. За попередньою версі-
єю, причиною трагічного випадку стало те, що в заму-
леному ставку чоловік заплутався в риболовецьких 
сітках, які сам же і ставив. Через алкогольне сп’яніння 
рибалка не зміг самостійно вибратися з води.

Того ж дня о 10.00 у річці Остер у Ніжині батьки ви-
явили потонулим свого 30-річного сина, який напередод-
ні з двома друзями відпочивав біля водойми. Пірнання 
у нетверезому стані для чоловіка виявилося фатальним.

Управління ДСНС у Чернігівській області

Чернігівська «Ковбасна революція» у 
січні 1990 року вважається початком на-
ціонально-демократичної революції на 
Чернігівщині, в той час як її завершен-
ням, мабуть, слід вважати формуван-
ня у квітні – травні 1992 року нової об-
ласної державної адміністрації на чолі з 
В. Мельничуком. 

Отже, тільки більш як два роки від-
діляють стихійний протест чернігівців і 
прихід до влади в області, як тоді здава-
лося, керівників нової генерації. 

Як це відбулося? Хто і як намагався ре-
алізувати вимоги «Ковбасної революції» 
безпосередньо в органах державної вла-
ди на Чернігівщині? 

Безумовно, чільне місце в цьому по-
сідає демократична депутатська група 
«Чернігів», що загартувалася саме 20 ро-
ків тому під час гострих суперечок на 1-ій 
сесії Чернігівської міської ради народних 
депутатів 21-го скликання, яка відбувала-
ся, на відміну від звичних до того одноден-
них сесій, протягом 4, 5, 6, 12 квітня та 10, 
11 травня 1990 року. 

А почалося все з вимоги групи народ-
них депутатів провести першу сесію після 
обрання повного складу міськради (на час 
відкриття 1-ої сесії було обрано лише 108 
із 150 депутатів). Але цю вимогу більшіс-
тю, контрольованою міськкомом Компар-
тії, було проігноровано. Під час проведен-
ня сесії з’ясувалося, що рішення ухвалю-
ються чомусь більшістю лише у 55 голосів, 
а не 76. Десять депутатів, які не погоди-
лися з цим, залишили сесійну залу і від-
мовились реєструватися до обрання по-
вного складу міськради. Наприкінці сесії, 
11 травня 1990 р., коли депутатів-бунтів-
ників підтримали інші народні депутати, 
і було вирішено утворити демократичну 
депутатську групу «Чернігів». До депутат-
ської групи зголосився увійти 41 народ-
ний депутат, що представляли 19 підпри-
ємств і організацій міста (найбільше — від 
виробничого об’єднання «Чернігівський 
радіоприладний завод» — 19). Серед них: 
інженерно-технічних працівників — 12, 
робітників — 11, керівників — 1, учителів 
— 5, наукових працівників — 2, військо-
вослужбовців — 2 і навіть один праців-
ник міліції. Щодо партійного складу: члени 
КПРС — 17, ВЛКСМ — 2, Руху — 4. 

Подальші події у міській раді були фак-
тичним втіленням у життя «Ковбасної ре-
волюції». Логічним стало і переростання 
гасла «Ковбасної революції» «Обком — у 
відставку!» у «Владу — радам, а не парт-
комам!». 

Про це, безумовно, свідчить і практич-
на діяльність демократичної депутатської 
групи «Чернігів» (голова координаційної 
ради — Ю. Філіппов, секретар — С. Соло-
маха), а саме: 

– висування кандидата від демокра-
тичних сил на посаду голови міськради 
(Т. Яхеєва проти члена бюро обкому КПРС 
А. Лисенка); 

– прийняття міськрадою рішення про 
транслювання засідань сесії перед міськ-
радою; 

– розслідування фальсифікації під час 
проведення виборів у виборчому окрузі 
№ 62 та незатвердження на підставі цьо-
го депутатських повноважень директора 
школи № 30 В. Колесника; 

– незатвердження на посадах деяких 
членів виконкому та начальників управ-
лінь і відділів міськвиконкому; 

– висунення і послідовне відстоюван-
ня вимог щодо передачі реальної влади в 
місті Чернігівській міськраді народних де-
путатів, ліквідації поділу його на райони; 

– декрет про владу і статус міста Чер-
нігова, концепція його розвитку; 

– прийняття регламенту міськради, 
що надавав можливість поіменного голо-
сування за вимогою 1/5 від складу народ-
них депутатів (це дало, наприклад, змо-
гу вперше за період 1990 – 1994 рр. на 
Чернігівщині сприйняти рішення про знят-
тя депутатської недоторканності з дирек-
тора Чернігівської ТЕЦ, депутата Новоза-
водської райради Козирєва); 

– висунення та реалізація вимоги 
щодо припинення сумісництва А. Лисен-
ком посад голови Чернігівської міськради 
та директора в/о «Хімволокно» (жовтень 
1990 року); 

– ініціювання прийняття рішення 
міськ ради щодо заборони забудови за-
плави Десни в районі Лісковиці; 

– ініціювання у грудні 1990 року по-
іменного голосування про підняття наці-
онального прапора над міськрадою (під-
тримане лише 22 депутатами); 

– опозиція прокомуністичній обласній 
раді та райрадам Чернігова шляхом заяв, 
звернень, виступів у засобах інформації; 

– недопущення фальсифікації виборів 
при спробі обрання 1-го секретаря міськ-
кому КПУ І. Леонова депутатом міськради; 

– ініціювання заснування міськрадою 
газети «Чернігівські відомості», міського 
радіо і телебачення; 

– ініціювання повернення історичного 
герба Чернігову; 

– створення комісії з числа членів де-
путатської групи «Чернігів» з перевірки до-
тримання правил торгівлі в магазинах та 
інших громадських закладах харчування 
міста; 

– ініціювання та опечатування чле-
нами депутатської групи «Чернігів» примі-
щень обкому та міськкому КПРС після за-
борони КПРС в Україні Верховною Радою 
(серпень 1991 року); 

– ініціювання створення депутатської 
комісії міськради з розслідування «ГКЧП» 
у Чернігові та затвердження доповіді комі-
сії міськрадою; 

– обрання на посаду заступника голо-
ви міськради представника демократич-
них сил Г. Ракова (єдиний випадок на Чер-
нігівщині); 

– висування та підтримка міськрадою 
кандидатури В. Мельничука на посаду го-
лови Чернігівської облдержадміністрації 
(на противагу голові облради О. Лисенку). 

Мабуть, закономірно, що деяких чле-
нів демократичної депутатської групи 
«Чернігів» запросили до першої постко-
муністичної облдержадміністрації 1992 – 
1994 рр… Вони були призначені на такі 
посади: В. Бабич — голова регіонально-
го відділення Фонду державного майна 
України, К. Титаренко — заступник голо-
ви регіонального відділення Фонду дер-
жавного майна України, С. Касперович 
— представник комітету захисту прав 
військовослужбовців, С. Соломаха — на-

чальник облуправління в справах сім’ї та 
молоді, І. Чех — начальник облуправлін-
ня в справах захисту прав споживачів, 
М. Зінченко — начальник відділу облуправ-
ління в справах захисту прав споживачів, 
Ю. Філіппов — начальник регіонального 
відділення інноваційного фонду України. 

Від часу 1-ої сесії Чернігівської міської 
ради народних депутатів 21-го скликан-
ня минуло двадцять п’ять років. Сьогодні 
жодного з  колишніх членів демократичної 
депутатської групи «Чернігів» немає серед 
депутатів місцевих рад, як і не залишило-
ся їх серед численної армії чиновників, що 
нині розбудовують «суверенну і незалеж-
ну, демократичну, соціальну, правову дер-
жаву» (стаття 1 Конституції України). 

Однак саме завдяки спробам членів 
демократичної депутатської групи «Черні-
гів», які намагалися 25 років тому на прак-
тиці реалізувати більшовицьке гасло «Вла-
ду — радам», було остаточно розвіяно під-
ступний комуністичний міф про «совєтскую 
власть» як народну. Колоніальна компар-
тійна номенклатура зрозуміла: потрібні 
зміни. Пізніше це знайшло відображення 
у статті 6 (!!!) Конституції України, згідно з 
якою «державна влада в Україні здійсню-
ється на засадах її поділу на законодавчу, 
виконавчу та судову», а не через систему 
рад, тотальний диктат над якими Компартія 
втратила 1990 року вже на перших більш-
менш демократичних місцевих виборах. 

І останнє. У тому, що Чернігівська місь-
ка рада народних депутатів, що працю-
вала у 1990 – 1994 рр., сьогодні офіцій-
но вважається радою першого, а не 21-го 
скликання, є заслуга і членів демократич-
ної депутатської групи «Чернігів». 

Переконаний, що сьогодні саме від 
складу місцевих рад, вибори яких повинні 
відбутися в жовтні цього року, залежить 
майбутнє України. Тому обрання депутатів, 
спроможних утворити чи не в кожній міс-
цевій раді після цих виборів демократич-
ні проєвропейські коаліції, на кшталт де-
мократичної групи «Чернігів», гарантує по-
дальший європейський розвиток України. 

Сергій СОЛОМАХА 

Місцеве самоврядування: перші кроки
25 років тому створено демократичну депутатську групу «Чернігів»

Січень 1990 року. Знаменита чернігівська «Ковбасна революція». Саме її гасла і 
вимоги невдовзі почала втілювати демократична депутатська група «Чернігів». 

Біля каменя «Борцям за волю України» під час відзначення 20-річчя Руху за 
перебудову (2009 р.)  члени демократичної  групи «Чернігів» у 1990 – 1994 рр.: 
зліва направо — В. М. Молочко, М. О. Зінченко, М. О. Дудко, Ж. І. Лозанюк, С. В. Соло-
маха, А. Т. Бабкін, І. З. Чех, В. І. Бабич, А. А. Баранов. 
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Торгаші у владі планують 
злочин проти України — 

його можна зупинити!
Анатолій ГРИЦЕНКО, 

український політик, міністр 
оборони (2005 – 2007), 

голова Комітету ВР України 
з питань нацбезпеки і оборони 

(2007 – 2012), доцент Києво-
Могилянської академії, 

полковник запасу 

Звертаюся публічно до лідерів правлячої коаліції — Пе-
тра Порошенка, Арсенія Яценюка, Андрія Садового, Олега 
Ляшка і Юлії Тимошенко.

Шановна пані і шановні панове! Утворений вами уряд 
планує вчинити злочин. Проти українського народу. В інтере-
сах купки олігархів. Злочин ціною в сотні мільярдів гривень. 
Цей злочин ви можете зупинити. Ви повинні його зупинити!

Обставини злочину. Вчора, 12 травня, утворений вами 
уряд видав Постанову Кабміну № 271 під цинічно-красивою 
назвою «Про проведення прозорої та конкурентної привати-
зації у 2015 році», якою затвердив перелік підприємств, які 
він, уряд, планує виставити на продаж у 2015 році. До списку 
включено підприємства, загальна вартість яких, при ниніш-
ньому курсі валют, складає сотні мільярдів гривень.

При тому, що Законом про Державний бюджет-2015 за-
фіксовано на порядок менші доходи від приватизації — 17 
млрд грн. Лише Одеський припортовий завод удвічі дорож-
чий. А в урядовому продажному списку, крім Одеського при-
портового, виставлено на вибір цілий «шведський стіл»: Су-
михімпром, «Свема», купа обленерго, купа міськгазів, купа 
вугільних шахт, Укрторф, Укрбуд, купа елітно-селекційних 
аграрних підприємств з десятками тисяч гектарів найродю-
чішої землі, купа нерухомості в центрі столиці та в обласних 
центрах, внесли на продаж навіть стратегічні морські пор-
ти!!! І от цей клондайк із 300 підприємств ваш уряд швидень-
ко, за півроку, хоче продати, причому лише за 17 мільярдів 
гривень?! Це злочин проти України.

При тому, що винесеної в назву Постанови Кабміну «про-
зорої та конкурентної» приватизації — не буде, ви це добре 
знаєте. Чому не буде? Бо дотепер не призначено керівника 
Фонду державного майна, і сам ФДМ не вичищено від тор-
гашів попередньої влади. Дотепер не призначено керівника 
Антимонопольного комітету і АМК так само не очищено від 
тих, хто там роками захищав монопольні інтереси олігархів. 
Головне — за 15 місяців після Майдану не зроблено жодно-
го дієвого кроку, аби здійснити демонополізацію, аби дій-
сно запровадити «прозорість» і «конкурентність» в економі-
ці. За таких умов продаж сотень крупних підприємств пере-
твориться на їх скуповування все тими ж, відомими зі спис-
ку «Форбс», кількома родинами, включно із президентською.

При тому, що обвал гривні втричі за рік, збільшений по-
датковий тиск і шалена (не менша, ніж за Януковича) коруп-
ція практично зупинили економіку, підприємства не мають 
оборотних коштів, не мають доступу до кредитів, масово 
згортають виробництво, масово переходять у тінь або про-
сто закриваються. Хто за таких умов може викласти круп-
ну суму, щоб купити підприємства з вашого списку? Ті самі 
кілька родин олігархів плюс високі посадовці у владі, які 
контро люють Нацбанк і його «прозорі» схеми багатомільярд-
ного р ефінансування. Всё те же, до боли знакомые лица... 
Тож яка «конкурентність»? Жодної. Обіцяна деолігархізація? 
Навпаки, подальша олігархізація! Це злочин проти України.

При тому, що продавати підприємства в умовах глибо-
кої кризи — це продавати їх утричі, вп’ятеро дешевше, ніж 
за умови стабільності. Це ви теж розумієте. Хто не розуміє, 
запитайте Порошенка, він вам розкаже, чому продавати 
«Рошен» і всі інші родинні рошени в умовах кризи йому не-
вигідно. А продавати 300 державних підприємств — вигід-
но? Напевно,  лише тим, у владі й серед придворних олігар-
хів, хто сам уже намилився їх скупити за безцінь. І, напевно, 
скупить, якщо ви, шановні лідери коаліції, цей злочин проти 
України не зупините!

P.S. Якщо ви, лідери коаліції, не знаєте, де знайти необ-
хідні для балансу бюджету 17 мільярдів без такої злочинної 
приватизації, я вам підкажу: на митниці, в податковій, у про-
куратурі, в судах, у військкоматах, на блокпостах у пунктах 
перетину зони АТО, на Чонгарі при в’їзді до Криму... Набагато 
більше там знайдете.

«Українська правда», 13.05.2015

А тим часом «покращення» триває…

Подорожчали й послуги пошти
1 травня «Укрпошта» ввела нові тарифи на універсальні 

послуги поштового зв’язку. 
«У середньому тарифи на пересилання простої та реко-

мендованої письмової кореспонденції без оголошеної цін-
ності зростуть на 19,5%. Діючі тарифи національного опера-
тора поштового зв’язку на пересилання письмової корес-
понденції в межах України не змінювалися з 2012 року, на 
посилки без оголошеної цінності — з 2013 року», — йдеться 
у повідомленні «Укрпошти».

Тепер вартість листа масою до 20 г становитиме 2,40 
грн, плюс ще ПДВ. Відправити посилку масою 1 кг без оголо-
шеної цінності в межах України коштуватиме 9,60 грн, плюс 
ПДВ.

Що ж, залишається лише «подякувати» пошті за підви-
щення тарифів приблизно на 20, а не на 300 чи 400 відсот-
ків, як деякі інші тарифи. А що ці тарифи не підвищувалися 
«аж» 2 чи й 3 роки — таке враження, що коли в нас тарифів 
рік-два не підвищують, то вони вже для відповідних служб 
«застарілі» й «недостатні».

Шановний пане 
Президенте України!
Перетворіть Ви укра-

їнську оборонну війну в 
інтернаціональну війну 
проти московської імпе-
рії зла!

Українці 280 років допома-
гали московитам будувати Росій-
ську імперію і змушені були брати 
участь у її загарбницьких війнах 
та в придушуванні національно-
визвольних рухів народів Кавка-
зу й Середньої Азії. Тепер Москва 
мобілізовує чеченців, калмиків, 
якутів та чоловіків інших підкоре-
них народів для війни проти Укра-
їни з метою повернути Україну під 
владу Кремля.

Повернення України під 
владу Кремля означатиме 
відновлення великої Росій-

ської імперії.
Відродження Російської ім-

перії загрожує свободі всіх су-
сідніх із нею народів, загрожує 
миру в усьому світі.

Свого часу великі політи-
ки, як, наприклад, Отто фон 
Бісмарк, казали, що без Укра-
їни велика Російська імперія 
неможлива. І не може імперія 
існувати без воєн за розши-
рення імперії — бо мир і демо-
кратія об’єктивно збільшують у 
суб’єктів РФ прагнення до ви-
ходу з-під влади Москви.

Після Другої світової війни 
утвердилась і розширилась 
міжнародна норма права — 
право націй на самовизначен-
ня. Панування московитів над 
колись підкореними народами 
Поволжя й Зауралля, Серед-
ньої Азії й Кавказу суперечить 
міжнародному праву.

Росія зухвало ставить себе 
над міжнародним правом і со-

вістю світу. Коли Ічкерія про-
голосила була свою незалеж-
ність, Москва застосувала 
проти чеченців усі види зброї, 
окрім атомної, — і розчавила 
Ічкерію. Невдовзі спровокува-
ла війну проти Грузії й відчахну-
ла від неї Абхазію й Осетію.

Минуло п’ять років, і Мо-
сква напала на Україну.

Їй мало своєї великої наці-
ональної території. Вона — ім-
перський хижак і намагається 
все більше й більше захоплю-
вати чужих земель. Розмахую-
чи атомною бомбою, залякує 
цивілізований світ і нав’язує 
йому свою волю.

Російська Федерація — 
зменшена імперія зла — уві-
йшла в суперечність із тех-
нічними, гуманітарними й мо-
ральними реаліями 21 століття 
й має бути демонтована.

Пане Президенте,
Задля реальної свободи 

України, задля національної 
свободи Ічкерії, Татарстану, 
Башкортостану та інших наро-
дів, що перебувають у москов-
ському колоніальному ярмі, — 
почніть мобілізацію (на добро-
вільній основі) людей різних 
національностей, передусім 
громадян колишнього СРСР і 
країн так званої народної де-
мократії, до української армії!

Закличте уряди й народи, 
що дорожать національною 
свободою, до спільної бороть-
би проти імперії зла за звіль-
нення московських колоній і 
вільного їх розвитку.

Воля народам! Воля — лю-
дині!

Левко ЛУК’ЯНЕНКО,
учасник бойових дій 

у ІІ світовій війні, 
Надзвичайний 

і Повноважний посол 
України, Герой України

Минув рік від дня про-
ведення злочинних рефе-
рендумів на Донеччині та 
Луганщині. Уже всі зви-
кли до думки, що місцеві 
жителі «самі накликали на 
себе біду — бо прийшли 
тоді на референдум».

1. Що робила 
українська влада?

Так, справді, складно уяви-
ти такий плебісцит в інших ре-
гіонах України. Але я нагадаю, 
що, за даними МВС та україн-
ських експертів, які працюва-
ли на той момент у регіоні, у так 
званому референдумі взяло 
участь лише 24% в Луганській 
області та 32% — в Донецькій.

Тобто кликали біду далеко 
не всі. От ті, хто не кликали, ма-
ють повне моральне і юридич-
не право почути відповідь від 
української влади: а що вона 
зробила, аби референдум не 
відбувся? Адже референдум 
технічно організовували гро-
мадяни України на території 
України, на якій були: україн-
ські Збройні сили, українська 
міліція, Служба безпеки Украї-
ни, прокуратура, представники 
виконавчої влади та обрані за 
законами України місцеві ради. 
Що робили всі ці представники 
влади на Донбасі рік тому? Які 
команди з Києва вони отриму-
вали, і чи отримували взагалі?

2. Чи покарані 
винні?

Друге, не менш важливе, 
питання без відповіді: чи поне-
сли відповідальність зрадники і 
сепаратисти, що представляли 
державну владу в Донецькій і 
Луганській областях на момент 
захоплення території та прове-
дення формального референ-
думу? Безперечно, до цього 
ряду варто додати і представ-
ників державної влади, які пе-
рейшли на бік окупанта в Кри-
му та сприяли анексії.

Адже на сьогоднішній день 
абсолютно очевидно, що з боку 
великої кількості громадян 
України було вчинено як міні-
мум два злочини проти основ 
національної безпеки — дер-

жавна зрада та посягання на 
територіальну цілісність нашої 
держави.

Найбільшої шкоди завдано 
злочинними діями не простих 
громадян, а тих, хто обіймав 
державні посади в окупованих 
регіонах та від кого на момент 
окупації залежало дуже багато.

Де ці люди тепер? Частина 
з них працює на тих самих поса-
дах у терористичних організаці-
ях ДНР/ЛНР та в Криму. А інша 
частина зрадників продовжує 
працювати на Україну.

Чомусь ніхто із правоохо-
ронців у Фейсбуці не розпо-
відає, як склалася доля депу-
татів Донецької та Луганської 
обл рад, які підтримали злочин-
ний сепаратистський референ-
дум і повідомили про це на сво-
їх офіційних сайтах. Як, власне, 
невідома й доля на той час на-
родних депутатів України, які 
публічно закликали до сепа-
ратизму. Докази таких дій досі 
зберігаються в Інтернеті в за-
гальному доступі.

Отже, які результати при-
тягнення до відповідальнос-
ті осіб, що своїми діями сприя-
ли окупації окремих територій 
України, ми маємо через рік 
після вчинення злочинів?

3. Кого засудили 
за сепаратизм?

Від часу анексії Криму та 
окупації частини Донбасу по 
сьогоднішній день — тобто біль-
ше ніж за рік — судами Украї-
ни винесено 33 вироки за по-
сягання на територіальну ціліс-
ність України.

Набули чинності поки що 
лише 18 вироків. Незважаю-
чи на мізерну кількість виро-
ків, їхня географія досить крас-
номовна: 11 винесено судами 

Харківської області, 3 — Доне-
цької, 2 — Сумської і по одному 
— в Києві та Полтаві.

Незважаючи на те, що час-
тину Луганської області контро-
лює Україна і там працюють 
українські правоохоронні органи 
та суди,  за рік так і не засудили 
жодної особи за очевидні злочи-
ни. Так само дивують усього три 
вироки по Донецькій області — 
це теж майже нічого на тлі масш-
табів співпраці місцевих жителів 
з окупантом і  терористичними 
організаціями ДНР/ЛНР.

Але найцікавіше, що з 18 
засуджених осіб немає жодно-
го представника державної 
влади, який на момент прове-
дення референдумів та окупа-
ції самоусунувся від своїх пря-
мих обов’язків або сприяв се-
паратистам і окупантам.

Серед засуджених — прак-
тично всі безробітні, за винят-
ком  священика УПЦ МП, прес-
секретаря Слов’янського осе-
редку Компартії та пари робіт-
ників. Частина засуджених не 
просто співпрацювала з ДНР/
ЛНР і допомагала провести ре-
ферендум, а навіть воювала на 
їхньому боці.

А тепер тримайтесь міцні-
ше: з 18 засуджених протягом 
року окупації за посягання на 
територіальну цілісність Украї-
ни 17 звільнені від відбування 
покарання з випробуванням.

Тобто вони не знаходяться 
в місцях позбавлення волі, а 
живуть своїм звичайним жит-
тям. І лише одна особа знахо-
диться за ґратами, відбуваючи 
покарання у вигляді трьох років 
позбавлення волі.

Незважаючи на те,  що Вер-
ховна Рада визнала ДНР/ЛНР 
терористичними організація-
ми, та й назва «АТО» формаль-
но не залишає сумнівів у цьому,  

не всі суди так вважають. У ви-
роках найчастіше зустрічають-
ся такі визначення: «самопро-
голошена республіка ДНР/ЛНР» 
або «незаконне збройне фор-
мування ДНР/ЛНР». Лише у двох 
вироках по Сумській області се-
паратисти названі сепаратис-
тами, а ДНР/ЛНР — терористич-
ними організаціями.

Ще гірша ситуація із при-
тягненням до відповідальнос-
ті за державну зраду — лише 
4 вироки від березня минуло-
го року. Серед засуджених за 
зраду Україні ви також не по-
бачите генералів чи колишніх 
депутатів, бо серед них тради-
ційно прості люди:  директор 
сільської школи, голова ОСББ, 
солдат Нацгвардії і  старший 
лейтенант ЗСУ.

4. Наслідки 
безкарності

Україна знаходиться в стані 
постійної загрози окупації на-
ступних територій. АТО (читай — 
війна) триває. Ворог продовжує 
схиляти на свій бік українських 
громадян та їхніми руками руй-
нує нашу державу.

Саме зараз вкрай важли-
во, аби сепаратистів і зрадників 
притягали до відповідальності.

І справа не лише в карі. 
Справа в позиції влади, яку 
вона транслює суспільству. Жо-
ден державний службовець — 
сепаратист чи зрадник — не по-
караний. Натомість притягнуто 
до відповідальності півтора де-
сятки безробітних, про людське 
око, а потім їх звільнено від від-
бування покарання.

Влада своєю млявістю та 
нейтралітетом щодо сепаратис-
тів і зрадників просто збільшує 
їх кількість. Адже до них долу-
чаться ті, хто, проживаючи на 
контрольованій Україною тери-
торії, утримувався від активної 
допомоги ДНР/ЛНР через те, що 
наївно боявся кримінальної від-
повідальності та переслідувань.

Виходить, боятися нема 
чого...
Анна МАЛЯР, 

кандидат 
юридичних 

наук, експерт-
кримінолог

«Українська 
правда», 

14.05.2015

Левко Лук’яненко: 

«Перетворити українську 
оборонну війну — 
в інтернаціональну!»

Рік після «референдумів». 
Чи покарані винні?
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Бліц-інформ
Народний рух критикує 
владу і заявляє, 
що йде на вибори
16 травня в Українському домі столиці відбу-

лися 24-ті всеукраїнські збори (з’їзд) Народного 
руху України (НРУ). У заході взяли участь понад 
500 делегатів партії з усіх областей України. 

Також до участі були запрошені представники 
дипломатичних місій, політичних партій та громад-
ських організацій.

На з’їзді ухвалили рішення про підготовку до 
участі у виборах до представницьких органів міс-
цевого самоврядування. Також під час з’їзду роз-
глянули низку заяв, які стосуються чинної політич-
ної ситуації в Україні, процесу реформування дер-
жави та люстрації.

Переобраний головою Народного руху Ва-
силь Куйбіда закцентував увагу на тяжкій політич-
ній ситуації в країні. Він зазначив, що сподівання 
на нову демократичну владу виявилися марними: 
жодних позитивних зрушень у  реформуванні кра-
їни не відбулося.

Водночас, за його словами, є очевидною про-
блема лідерства: державні керманичі не здатні 
взяти на себе відповідальність та продемонстру-
вати сильну єдину позицію.

«НРУ сьогодні готовий взяти управління дер-
жавою у свої руки, що підтверджують численні 
за останні кілька місяців експертні поради фа-
хівців-рухівців. Серед членів Руху є достатньо 
висококваліфікованих фахівців, що здатні, як і 
колись, вивести державу з кризи. Ми гідні того, 
щоб відродити знову нашу країну!» — наголосив 
Куйбіда.

Економіка котиться вниз
Падіння валового внутрішнього продукту 

України за підсумками першого кварталу 2015 
року порівняно з першим кварталом минулого 
року становило 17,6%. Про це йдеться в повідом-
ленні Держстату.

Порівняно з четвертим кварталом 2014 року, 
з урахуванням сезонного фактора, падіння вало-
вого внутрішнього продукту становило 6,5%.

Національний банк прогнозував зниження ВВП 
у 1 кварталі на 15%, у 2 кварталі — на 10,2%, в 3 
кварталі — на 5,7% і зростання на 2% в 4 кварталі.

Державний бюджет на 2015 рік розрахова-
ний, виходячи з оптимістичного сценарію Кабінету 
Міністрів розвитку ситуації, що передбачає падін-
ня ВВП на 5,5% при інфляції 26,7%.

Генеральна прокуратура 
України  оголосила підозру 
в державній зраді 
144 кримським прокурорам
Про це повідомив заступник генпрокурора –

головний військовий прокурор Анатолій Матіос. 
«Встановлено, що ці працівники прокуратури всу-
переч вимогам законодавства України, порушую-
чи присягу, після анексії Російською Федерацією 
півострова Крим перейшли на службу до незакон-
но створеної прокуратури Республіки Крим та ви-
конують вказівки і розпорядження так званих ке-
рівників зазначеної прокуратури».

Він також зазначив, що 51 прокурорський 
працівник залишився вірним Україні і після анек-
сії Криму. Прокуратура оприлюднила на сайті спи-
сок зрадників. 

Як відомо, санкція ч. 1 ст. 111 ККУ передбачає 
покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 
12 до 15 років із конфіскацією майна.

Мер Ірпеня «засвітив»
у декларації 67 квартир
За кількістю нерухомості міський голова Ірпе-

ня, міста неподалік Києва, Володимир Карплюк з 
легкістю посів би перше місце серед мерів: у ньо-
го аж 67 квартир (загальна площа — понад 7 тисяч 
квадратних метрів), які він придбав у 2013 році й 
заплатив за них майже 21 мільйон. Про це йдеть-
ся в декларації мера, яку детально проаналізував 
Громадський рух ЧЕСНО.

Крім того, за мером числиться 4 садових бу-
динки. Іще 11,8 млн гривень декларант витратив 
на придбання нежитлової нерухомості.

На додачу до всього Карплюк у 2013 році по-
клав 4 млн гривень на рахунок у банку. Цікаво, що 
утримання всієї згаданої нерухомості чомусь не 
коштувало Карплюку начебто ні копійки — при-
наймні він не зазначив цієї суми в декларації.

Для порівняння: у власності столичних депута-
тів, з-поміж яких є мільйонери-забудовники, мак-
симум — 6 квартир і 5 будинків.

З декларації Карплюка випливає, що він сис-
темно скуповує нерухомість саме в Бучі. Також він 
скуповує землю, яку, ймовірно, збирається вико-
ристати під забудову.

Идея этого доклада принадлежит Бори-
су Немцову. Однажды он зашёл в партийный 
штаб и громко сообщил: «Я придумал, что де-
лать. Надо написать доклад «Путин. Война», 
издать его огромным тиражом и раздавать на 
улицах. Расскажем, как Путин развязал эту 
войну. Только так мы победим пропаганду». 

С начала 2015 года Борис стал собирать 
материалы для доклада. Он много работал 
с открытыми источниками, находил людей, 
которые могли поделиться информацией. Не-
мцов верил, что попытка остановить войну 
— это и есть настоящий патриотизм. Война 
с Украиной — подлое и циничное преступле-
ние, за которое наша страна расплачивается 
кровью своих граждан, экономическим кри-
зисом и международной изоляцией. Никому 
в России эта война не нужна, кроме Путина и 
его окружения.

Борис не успел написать текст докла-
да. 27 февраля он был убит на Большом Мо-
скворецком мосту, прямо у стен Кремля. За-
вершить дело Немцова взялись его сорат-
ники, друзья и люди, которые считали эту 
работу важной. В основу доклада легли те 
материалы, которые подготовил Борис. Со-
держание, рукописные заметки, документы 
— всё, что он оставил, было использовано 
при подготовке текста.

Наша задача — рассказать правду о вме-
шательстве Кремля в украинскую политику, 
которое привело к войне между нашими на-
родами. Привело к войне, которую надо не-
медленно остановить.

Глава 3

Как забирали Крым 
4 марта 2014 года Владимир Путин, отве-

чая во время встречи с журналистами на во-
прос корреспондента агентства Bloomberg, 
кем были люди в военной форме, похожей 
на российскую, которые блокировали укра-
инские воинские части в Крыму, сказал: «Это 
были местные силы самообороны«. И пояс-
нил, откуда у них может быть российская во-
енная форма: «Вы посмотрите на постсовет-
ское пространство. Там полно формы, кото-
рая похожа... Пойдите в магазин вот у нас и вы 
купите там любую форму».

Однако, спустя полтора месяца, 17 апреля 
2014 года, в ходе «прямой линии с народом», 
сам Владимир Путин несколько приоткрыл 
двери «магазина», из которого вышли 
экипированные и вооружённые, как спец-
наз, «зелёные человечки»: «Я и не скрывал 
(хотя до того момента именно скрывал — 
прим.), что наша задача заключалась в том, 
чтобы обеспечить условия для свободного 
волеизъявления крымчан... Поэтому за спи-
ной сил самообороны Крыма, конечно, вста-
ли наши военнослужащие».

О том, кто и с какого момента «сто-
ял за спиной свободного волеизъявления 
крымчан», впоследствии рассказали в интер-
вью сайту «Медуза» сами российские воен-
нослужащие.

Вспоминает Олег Терюшин (23 года, сер-
жант 31-й отдельной Ульяновской гвардей-
ской десантно-штурмовой бригады, которую 
в полном составе откомандировали в Крым): 

«На Крымском полуострове мы оказались 
одними из первых, 24 февраля [2014 года]. 
За два дня до этого нас подняли по тревоге 
в казарме. Сформировали в батальонно-так-
тические группы и отправили на самолётах в 
Анапу. Из Анапы на «КамАЗах» нас перебро-
сили в Новороссийск, откуда на большом де-
сантном корабле мы отплыли в Севастополь.

Как только мы сошли с корабля на зем-
лю, нам приказали снять всю государствен-
ную символику и знаки отличия войск. Всем 
нам раздали зелёные балаклавы, тёмные 
очки, наколенники и налокотники. [...] Ду-
маю, мы были одними из первых, кого начали 
называть «вежливыми людьми». В Севастопо-
ле мы провели всего несколько дней. В каче-
стве основной задачи нам поставили распо-
ложиться и быть готовыми к выполнению лю-

бого задания. Вскоре наша бригада перееха-
ла в посёлок Перевальное, рядом с которым 
мы разбили палаточный лагерь. В нём прожи-
вали преимущественно ульяновские десант-
ники — около двух тысяч человек. Такое ко-
личество было необходимо для демонстрации 
силы российских войск».

Вспоминает Алексей Каруна (20 лет, в 
2013 – 2014 гг. проходил срочную службу в 
авиации Черноморского флота, награждён 
медалью «За возвращение Крыма»): 

«О планах по присоединению Крыма я 
впервые услышал в начале февраля [2014 
года]. В то же время на территорию Крыма 
начали активно заходить наши военные. Они 
создавали укрепления и организовывали па-
трули, чтобы, не дай Бог, здесь не началось 
Майдана. Накануне референдума нас преду-
предили, что будет объявлена тревога и не-
обходимо быть наготове. Но всё прошло пре-
дельно спокойно, потому что на такой малень-
кий клочок земли из России пригнали такое 
количество войск! Один Черноморский флот 
— 15 тысяч человек. Ещё тысяч 20 солдат на 
суше. Плюс ещё спецслужбы, которые находи-
лись в городе. Любое сопротивление закида-
ли бы шапками».

Официальным, хотя и косвенным под-
тверждением того, что в Крыму имела место 
спланированная войсковая спецоперация, 
стало учреждение весной 2014 года минис-
терством обороны РФ (поначалу тайное — ин-
формацию об этом то выкладывали в Интер-
нете, то удаляли) медали «За возвращение 
Крыма».

Первые такие награды были вручены 
уже 24 марта 2014 года. Их из рук министра 
обороны РФ Сергея Шойгу получили россий-
ские морские пехотинцы, офицеры из коман-
дования Черноморского флота ВМФ России, а 
также военнослужащие Центрального и Юж-
ного военных округов. Факт существования 
награды тогда подтвердил сотрудник пресс-
службы ЦВО Ярослав Рощупкин, отметивший, 
что «действительно, ряд военнослужащих 
награждены этими медалями». Впрочем, он 
тут же оговорился, что «военнослужащие не 
находились в Крыму», а «помогали, осущест-
вляя на территории России связь, транспорт-
ное обеспечение и прочее».

Государственная ложь об аннексии 
Крыма продержалась в таком виде около 
года. Завеса «военной тайны» резко начала 
подниматься с января 2015-го — по мере при-
ближения юбилейных торжеств, связанных с 
«добровольным возвращением Крыма в со-
став России».

О том, насколько оно было добровольным, 
рассказал 22 января 2015 года в программе 
«Полит-Ринг», выходящей на Интернет-кана-
ле «Нейромир-ТВ», бывший министр обороны 
самопровозглашённой Донецкой народной 
республики Игорь Гиркин, который, по его 
словам, прибыл в Крым 21 февраля 2014 
года: «Я не увидел никакой поддержки орга-
нов государственной власти в Симферополе, 
где я конкретно находился. Депутатов [Верхо-
вного Совета Автономной Республики Крым] 
собирали ополченцы, что уж там говорить. 
Чтобы загнать их в зал, чтобы они приняли 
[решение о проведении референдума о вхож-
дении Крыма в состав России]».

Отметим, что описанные Гиркиным 
(Стрелковым) события происходили 27 фев-
раля 2015 года — сразу после того, как в 
ночь с 26 на 27 февраля российским спецна-
зом был взят под контроль ряд стратегичес-
ких объектов в Крыму, включая здание пар-
ламента, где под дулами автоматов, в отсут-
ствии прессы и предусмотренной законом 
видеотрансляции заседания, депутаты якобы 
проголосовали за проведение референдума.

Первым высокопоставленным россий-
ским чиновником, который публично раскрыл 
подробности российской операции в Крыму, 
стал экс-командующий Черноморским фло-
том РФ адмирал Игорь Касатонов. Вот что он 
рассказал 13 марта 2015 года в интервью РИА 

«Новости»: «Черноморский флот подготовил 
плацдарм, офицеры знали, что творится во-
круг, где расположены украинские части, сце-
нарии развития событий прорабатывались на 
картах. То есть Черноморский флот со свои-
ми задачами справился — были доставлены 
«вежливые люди», с 27 на 28 февраля взят 
Верховный Совет Крыма», — заявил Касато-
нов, пояснив, что «вежливые люди» являлись 
армейским спецназом, который доставлялся 
в Крым по воздуху и морем.

Практически сразу после заявлений ад-
мирала Касатонова появилось и откровенное 
признание Владимира Путина.

В интервью для документального фильма 
«Крым. Путь на Родину», показ которого состо-
ялся на государственном телеканале «Россия 
1», Президент РФ прямо признался, что лич-
но руководил действиями российских войск в 
Крыму. А также рассказал, когда и при каких 
обстоятельствах им был отдан приказ о нача-
ле аннексии.

Вот три ключевые цитаты Путина: 
«Это была ночь с 22 на 23 февраля, за-

кончили [совещание] около 7 часов утра, и я 
всех отпустил и пошёл спать в 7 утра. И, рас-
ставаясь, не скрою, расставаясь, перед тем 
как все разошлись, я всем моим коллегам, 
а их было четверо, сказал, что ситуация раз-
вернулась таким образом на Украине, что мы 
вынуждены начать работу по возврату Крыма 
в состав России». 

«Чтобы блокировать и разоружить 20 
тысяч человек, хорошо вооружённых, нужен 
определённый набор личного состава и не 
просто по количеству, но и по качеству. Нужны 
были специалисты, которые умеют это делать. 
Поэтому я дал поручения и указания Минис-
терству обороны, чего скрывать, под видом 
усиления охраны наших военных объектов в 
Крыму перебросить туда спецподразделения 
Главного разведуправления и силы морской 
пехоты, десантников». 

«Наше преимущество, знаете, в чём за-
ключалось? В том, что я занимался этим лич-
но. Не потому, что я там всё правильно делал, 
а потому, что, когда это делают первые лица 
государства, исполнителям легче работать». 

Этими публичными заявлениями Путин 
фактически расписался в аннексии Крыма и 
обозначил свою персональную ответствен-
ность в этом событии. Важно отметить, что, 
проведя военизированную спецоперацию в 
Крыму и присоединив полуостров к РФ, ру-
ководство России пошло на преднамеренное 
нарушение трёх ранее заключённых нашей 
страной международных договоров:

1. «Будапештского меморандума» от 
5 декабря 1994 года, одна из статей кото-
рого гласит: «4.1. Российская Федерация, 
Соединённое Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии и Соединённые Штаты 
Америки подтверждают Украине своё обяза-
тельство в соответствии с принципами За-
ключительного акта СБСЕ уважать независи-
мость, суверенитет и существующие границы 
Украины».

2. «Договора о дружбе, сотрудничестве 
и партнёрстве между Российской Федера-
цией и Украиной», подписанного в Киеве 31 
мая 1997 года: «Статья 2. Высокие Догова-
ривающиеся Стороны в соответствии с по-
ложениями Устава ООН и обязательствами 
по Заключительному акту Совещания по без-
опасности и сотрудничеству в Европе уважа-
ют территориальную целостность друг друга 
и подтверждают нерушимость существующих 
между ними границ».

3. «Договора между Российской Феде-
рацией и Украиной о российско-украинской 
государственной границе», подписанного в 
Киеве 28 января 2003 года, согласно которо-
му Крым был и остаётся неотъемлемой час-
тью Украины.

«Українська правда», 
12.05.2015, www.pravda.com.ua

Доповідь Нємцова: 
Путін. Війна

«Задача оппозиции сейчас — 
просвещение и правда.  

А правда в том, 
что Путин — это война и кризис».

Борис Немцов, запись в Facebook 
от 31 января 2015 года
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«Кобзар» Шевченка, руш-
ник та ікону — ось що брали з 
собою в дорогу перші пересе-
ленці з України, що вирушали 
в пошуках кращої долі світ за 
очі ще наприкінці XIX століття. 
За ними були мільйони інших 
— друга, третя, четверта хви-
лі еміграції. Історію світово-
го українства і творчі здобут-
ки діаспори збирає, вивчає 
та експонує унікальний київ-
ський Музей культурної спад-
щини. Про історію закладу, 
найцікавіші експонати й  ам-
бітні плани Музею культурної 
спадщини розповідає його 
очільниця Оксана Підсуха.

— Пані Оксано, розка-
жіть, будь ласка, з чого і коли 
починався музей.

— Музей було створено 
1999 року. У 90-ті роки, після 
десятиріч повної ізоляції укра-
їнців світу від Батьківщини, в 
них нарешті з’явилась можли-
вість відвідати рідну землю та 
ознайомити народ України зі 
своїм творчим доробком. З ін-
шого боку, молода держава 
також була зацікавлена в по-
верненні мистецьких та істо-
ричних пам’яток українців на 
Батьківщину. «Хрещеним бать-
ком» музею став талановитий 
український художник Олек-

са Булавицький зі США, який 
подарував Україні 40 зі своїх 
малярських робіт. Велика час-
тина переданої колекції — це 
написані з натури українські 
поселення в Канаді, в провін-
ції Манітоба, де селилися укра-
їнці першої хвилі еміграції. Ці 
мальовничі пейзажі — канад-
сько-українські церкви, стодо-
ли й хутори із суто українськи-
ми назвами «Хутір Сірка» чи 
«Хутір Нью-Київ» — і стали по-
чатком колекції, яка нині налі-
чує близько 8000 експонатів.

— Чи збереглася історія 
про найперших українських 
емігрантів? Хто були ці люди?

— Серед найперших відо-
мих іммігрантів-українців істо-
рики називають Агапія Гонча-
ренка, уродженця Київщини. 
Він був ченцем Києво-Печер-
ської лаври і мав виразні ан-
тикріпосницькі погляди, був 
знайомий із Тарасом Шевчен-
ком та Миколою Кулішем. Уті-
каючи від переслідувань цар-
ської влади, 1865 року  Агапій 
виїхав на прощу на Афон, а по-
тім емігрував до США. Меш-
кав у Бостоні, потім — у Нью-
Йорку і Сан-Франциско, де 
врешті придбав собі садибу, 
назвавши її «Україна». У нашо-
му музеї зберігається книжка 
спогадів цієї непересічної лю-
дини, відданого патріота.

— У який спосіб поповню-
валася колекція?

— За кожним полотном, 
книгою чи документом музею 
стоїть неймовірна життєва істо-
рія, найчастіше драматична. У 
нас експонується ряд живопис-
них полотен Людмили Морозо-
вої, яка народилася і виросла в 
Києві, навчалася у Федора Кри-

чевського і була яскравою зір-
кою, що сходила на українсько-
му мистецькому олімпі ще до 
Другої світової війни. Морозова 
захоплювалася сакральною ар-
хітектурою, була набожною лю-
диною. Тож, коли в 1930-ті роки 
радянська влада безжально 
руйнувала храми, дівчина пере-
живала це як особисту драму і, 
як могла, чинила супротив цьо-
му варварству. Під час Другої 
світової Людмила спочатку пе-
реїхала до Львова, потім опи-
нилася в Ді-Пі таборах і, наре-
шті, знайшла свою другу домів-
ку в США. Усе своє американ-
ське життя мисткиня сумувала 
за Україною, Києвом і понад 
усе мріяла, аби в Києві були від-
новлені християнські святині — 
Успенський та Михайлівський 
собори. Повернулася Людмила 
додому вже після смерті. Згідно 
із заповітом, її поховано в рід-
ному місті, на міському цвинтарі 
Берківці, а полотна мисткині пе-
редані як дарунок художниці до 
нашого музею.

Перед тим, як потрапити 
до музею, неймовірно довгий і 
складний шлях пройшов твор-
чий доробок і славетної динас-
тії Кричевських. Три покоління 
митців цього надзвичайно об-
дарованого роду після Другої 
світової війни і драматичних 
поневірянь післявоєнною Єв-
ропою опинилися в різних ку-
точках світу — Франції, США, 
Венесуелі. Здавалося, Україна 
назавжди втратила безцінний 
творчий скарб Кричевських. 
Однак після здобуття Україною 
незалежності онуки Федора і 
Василя Кричевських переда-
ли в дарунок Батьківщині до-
сить вагому частину родинно-

го творчого спадку. Завдяки 
онучці Катерині Кричевській-
Росандич (США) в нашому музеї 
опинилися справжні перлини 
— ескізи Василя Кричевсько-
го, живописні роботи Миколи 
Васильовича Кричевського та 
чудові акварелі самої Катери-
ни Кричевської-Росандич.

— А яким життям зараз 
живе музей?

— Музей, як і вся культур-
на галузь, вочевидь, зараз 
переживає надскладні часи. 
Державний бюджет на культу-
ру скорочений в рази, заробіт-
ки працівників галузі мізерні, 
якщо не сказати  жебрацькі. Од-
нак, попри це, ентузіазм у нас 
надзвичайний. Ми усвідомлю-
ємо свою належність до укра-
їнського культурного «фронту», 
де перемога сьогодні не менш 
важлива, ніж на інших фронтах. 
Адже саме культура формує на-
ціональну свідомість, сприяє 
ототожненню себе зі своїм на-
родом, зі своєю державою, ви-
ховує патріотизм та впливає на 
громадянську позицію. 

Разом із тим ми бачимо і зу-
стрічний процес — як активно 
тягнуться сьогодні люди до куль-
тури, мистецтва. Тож ми радо 
відчиняємо двері нашого музей-
ного дому для всіх, кого цікавить 
історія України і вітчизняна куль-
тура, втілюємо в життя різнома-
нітні мистецькі проекти, про-
понуємо киянам концертні, ви-
ставкові та лекційні програми, 
влаштовуємо благодійні куль-
турні акції та майстер-класи.

Торік ми започаткували ве-
ликий культурно-мистецький 
проект під назвою «Гостини у 
діаспори». До участі залучили 
волонтерське об’єднання «На-

родний тил», разом із яким вла-
штували дві грандіозні вечірки 
з метою збору коштів на при-
дбання кровоспинного препа-
рату Celox для бійців нашої ар-
мії. «Гостини» охоплювали ціка-
ву мистецьку програму, до якої 
долучилися відомі українські 
митці, були виставки-продажі 
творів майстрів української ке-
раміки та аукціон молодих укра-
їнських художників «Дебют». 
Цього року «Гостини у діаспо-
ри» відбуватимуться у  форма-
ті вечірок, присвячених різним 
країнам, де активно представ-
лена українська діаспора. Уліт-
ку 2015 року ми плануємо аме-
риканський вечір, присвячений 
100-річчю створення «Федера-
ції українців в Америці», восени 
— канадійський, до 140-річчя 
видатного хормейстера Олек-
сандра Кошиця.

— Чи підтримує музей 
стосунки з діаспорними ор-
ганізаціями та українцями за 
кордоном? 

— На жаль, останніми ро-
ками музей майже втратив 
контакт зі світовим україн-
ством. Зараз ми почали актив-
но надолужувати згаяне. Од-
ним із ключовим завдань, яке 
музей ставить перед собою, є 
пошук і повернення в Україну 
творів мистецтва та особистих 
архівів видатних українців сві-
ту, а також збирання докумен-
тів і  артефактів, що відобра-

жають історію еміграції укра-
їнців. Ми пам’ятатимемо, ви-
вчатимемо і збережемо цей 
безцінний скарб для нащадків. 

Перші кроки вже були 
здійснені. Нещодавно створе-
но «Міжнародний благодійний 
фонд світових українців «Діа-
спора», який має на меті спри-
яти культурним зв’язкам укра-
їнців світу та поверненню їх-
ньої спадщини додому, а саме 
— в наш музей. Фонд очолює 
киянка Юлія Ковальська, па-
тріотка, надзвичайно активна 
і порядна людина. 

— У вашому музеї пред-
ставлені персоналії, що опи-
нилися в різних куточках 
світу і мали різні долі. Що 
об’єднує цих людей?

— Усі вони народилися на 
українській землі й до остан-
нього подиху несли в собі 
Україну, де б вони не жили і 
якою б мовою не розмовляли. 
Тут доречно згадати епізод із 
життя Сержа Лифаря, коли на 
одному з урочистих прийомів 
сам Шарль де Ґолль пропону-
вав йому французьке грома-
дянство. Французький прези-
дент сказав: «Весь світ вва-
жає Вас великим французом. 
Чи не час стати французом і за 
паспортом?» На це Серж від-
повів: «Щиро дякую, пане пре-
зиденте, але моя Батьківщина 
— Україна й улюблений Київ».

  Укрінформ

Український документальний фільм «Жива 
ватра» режисера Остапа Костюка здобув спеці-
альний приз журі на Канадському міжнародно-
му фестивалі документального кіно HotDocs у То-
ронто.

Картина — про життя карпатських вівчарів. 
«Це фільм про людське покликання. Про щоденну 
працю без вихідних і права на слабкість. Про гар-
монійний світ, який ми втратили, прагнучи ком-
форту, і дитинство, яке залишаємо, начепивши на 
себе ролі дорослих», — розповідає Остап Костюк.

«Над фільмом працювала велика команда, це унікальний для України проект за 
складністю і кількістю зйомок. Увагу до фільму глядачів ми відчули під час перших 
показів на фестивалях «Молодість» і Docudays UA, а ось тепер фільм побачив і оці-
нив міжнародний глядач. В український прокат картина вийде восени 2015 року», — 
розповіла Ольга Безхмельніцина, виконавчий продюсер фільму.

У легендарному примор-
ському місті Ґданськ відбу-
деться відкриття пам’ятника 
Володимиру Великому з наго-
ди 1000-ліття смерті великого 
князя, хрестителя Київської 
Русі-України, який впровадив 
Україну-Русь у простір євро-
пейської християнської цивілі-
зації у 988 році. 

Австралія, Аргентина, Кана-
да, Велика Британія, Україна (Київ 
і Крим), а тепер ще й у Польщі буде 
пам’ятник хрестителю Русі-України. 
Чернігівському скульпторові Ген-
надію Єршову, який своїми рідними 
містами тепер вважає і Чернігів, і 
Ґданськ, де живе останніми рока-
ми, доводилося робити різні скуль-
птури: гетьманів (Іван Мазепа), по-
етів (Тарас Шевченко), компози-
торів (Фридерик Шопен), політиків 
(Лєх Валенса), священиків (Генрик 
Янковський, Патріарх Філарет), му-
зикантів (Кен Генслі), але «постать 
Володимира Великого дуже масш-
табна, не кожному скульптору вда-
ється виконати подібну роботу за 
життя», — наголошує Єршов.

Міська рада Ґданська ухвали-
ла постанову про встановлення в  
легендарному місті «Солідарнос-
ті» пам’ятника Великому князеві 
України-Русі Володимиру. У пові-
домленні Ґданського телебачен-
ня підкреслювалося: «Святий Во-
лодимир має корону, в лівій руці 
тримає трираменний київський 
хрест, у правій — мініатюру Де-
сятинної церкви, яку збудував у 
Києві 996 року. Це екуменічний 
князь, він просякнутий європей-
ськістю». 

Голова Ради міста Ґданська 
Боґдан Олєшек від імені депутатів 
наголошує: «Ґданськ — місто від-

крите, і ми будемо підтримувати 
такі ідеї, це символічно, що саме 
такий пам’ятник постане в місті 
свободи». 

А депутат Ґжеґож Стшельчик 
акцентує на заслугах Володимира 
Великого: «Для становлення і зміц-
нення християнства дії Володими-
ра можна порівняти до заслуг місі-
онера Св. Войцєха, який 997 року 
прибув до нашого краю і похрес-
тив велику кількість ґданщан». 

Гроші на спорудження 
пам’ятника Володимирові Вели-
кому зібрала українська громада 
Польщі, в першу чергу віряни міс-
цевої греко-католицької церкви 
Святого Варфоломія у Ґданську. 

23 травня на площі перед 
цією церквою Святого Варфоло-
мія відбудеться урочисте відкрит-
тя і посвячення пам’ятника.

А 16 травня у Ґданську, в Єв-
ропейському центрі солідарності, 
відбувся міжнародний симпозіум, 
присвячений незвичайній осо-
бистості, яка вже в середньовіччі 
впровадила Київську Русь до Єв-
ропи. Серед учасників конферен-
ції «Спадщина святого Володи-

мира Великого, хрестителя Київ-
ської Руси-України» — науковці з 
Києва, Харкова, Москви, Варша-
ви, Ґданська, Кракова. 

Володимир ПРЯДКО, 
TVP Gdansk, Польське радіо

На фото: Геннадій Єршов 
біля пам’ятника гетьману 
Івану Мазепі в Чернігові. 

Таким є пам’ятник 
Володимиру Великому.

У Києві, в приміщенні Укрінформу, 
відбулося представлення тритомного 
фотоальбому «Майдан. Революція Гід-
ності» та календаря Небесної сотні. Пре-
зентацію провів автор ідеї і керівник 
проекту, незмінний комендант Євромай-
дану, а нині представник Президента у 
Верховній Раді Степан Кубів.

Видання містить сотні унікальних фо-
тодокументів, що висвітлюють чи не кож-
ний день Революції Гідності. Були при-
сутні Євген Нищук — незламний голос 
Майдану, Тамара Швець — голова спіл-
ки родин Героїв Небесної Сотні, багато 
учасників тих буремних днів.

Приємно, що Степан Кубів і органі-
затори відзначили спеціальним сертифі-
катом подяки Українську всесвітню ко-
ординаційну раду  за особливі заслуги в 
сприянні Революції Гідності й фінансову 
підтримку родин Героїв Небесної Сотні.

«Розцінюємо це як відзнаку закор-
донного українства, що через УВКР чи 
безпосередньо активно підтримувало 
Євромайдан і допомагало родинам Не-
бесної Сотні, а зараз — воюючій Укра-
їні», — зазначив голова УВКР Михайло 
Ратушний. 

108 родин Героїв Небесної Сотні 
отримають фотоальбоми «Майдан: Рево-

люція гідності». Загалом уже видрукова-
но майже тисячу примірників фотоліто-
пису. Їх передадуть активним учасникам 
Майдану, в тому числі студентам, та в бі-
бліотеки навчальних закладів, науково-
дослідні інститути, школи. 

Видання тритомника здійснювалося 
виключно за кошти меценатів і  громад-
ських організацій. Літопис видано укра-
їнською мовою, до друку готується ан-
гломовна, а згодом з’явиться і електро-
нна версія фотоальбому.

На фото: Михайло Ратушний
 і Степан Кубів на презентації.

Фотоальбом «Майдан. Революція гідності» 

Український фільм здобув приз 
Канадського кінофестивалю 

У Польщі  відкривають пам’ятник 
Володимиру Великому роботи 

чернігівського скульптора Геннадія Єршова

Культурний спадок перших українських 
емігрантів: музейні скарби
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Бліц-інформ
Верховна Рада посилила 
відповідальність за дії 
проти журналістів
Законодавчим актом встановлюються додатко-

ві гарантії безпеки законної професійної діяльності 
журналістів, зокрема посилено кримінальну відпо-
відальність за вчинення злочинів проти журналістів.

Документ доповнює Кримінальний кодекс низ-
кою спеціальних складів злочинів, якими передба-
чена кримінальна відповідальність за такі злочинні 
діяння, як: погроза або насильство щодо журналіста 
(стаття 345-1), умисне знищення або пошкодження 
майна журналіста (стаття 347-1), посягання на життя 
журналіста (стаття 348-1), захоплення журналіста як 
заручника (стаття 349-1).

Закон також встановлює компенсаційні випла-
ти в разі загибелі або поранення журналістів під час 
виконання ними професійних обов’язків.Відповідні 
доповнення внесено до Закону «Про державну під-
тримку засобів масової інформації та соціальний за-
хист журналістів».

За умисне заподіяння журналісту, його близьким 
родичам чи членам сім’ї побоїв,тілесних ушкоджень у 
зв’язку зі здійсненням ним законної професійної ді-
яльності каратиметься, залежно від тяжкості діянь, 
обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або по-
збавленням волі на строк аж до 12 років.

Погроза вбивством, насильством або знищен-
ням чи пошкодженням майна з боку працівника 
правоохоронного органу, іншої службової особи 
щодо журналіста, його близьких родичів чи членів 
сім’ї у зв’язку зі здійсненням цим журналістом за-
конної професійної діяльності також карається по-
збавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти 
років.

Убивство або замах на вбивство журналіста, 
його близьких родичів чи членів сім’ї у зв’язку зі здій-
сненням ним законної професійної діяльності кара-
ються позбавленням волі на строк від 8 до 15 років 
або довічним позбавленням волі.

Також тепер передбачено покарання за якесь 
невизначене і аморфне досі «перешкоджання», а за-
кон прямо вказує, що ним вважається «незаконне 
вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених 
журналістом матеріалів і технічних засобів, якими 
журналіст користується у зв’язку зі своєю професій-
ною діяльністю».

Отже, за розбитий мікрофон або відібрану карто-
чку з відеорядом тепер можна сісти до в’язниці.

Президентські вибори 
в Польщі
Перший тур виборів президента в Польщі 10 

травня очікувано не виявив переможця, котрий 
набрав би більше половини голосів. З невеликою 
перевагою, набравши 34 відсотки, переміг пред-
ставник опозиційної партії «ПіС» («Право і справед-
ливість») Анджей Дуда. На відсоток відстав ниніш-
ній президент Польщі Броніслав Коморовський, 
який представляє правлячу партію «Громадянська 
платформа». До речі, саме представник цієї партії 
Дональд Туск донедавна був прем’єром Польщі, а 
нині обраний головою Європарламенту. 

Обидві партії — із середовища колишнього по-
тужного профспілкового об’єднання «Солідарність», 
яке йшло на чолі боротьби з комуністичним режимом 
і за відродження демократичної Польщі. В останнє 
десятиліття ці партії чергуються на політичному олім-
пі держави. Попереднім президентом Польщі був 
представник «ПіС» Лєх Качинський, який трагічно за-
гинув у квітні 2010 року в авіакатастрофі під росій-
ським Смоленськом разом із політичною елітою сво-
єї країни. 

Другий тур виборів — 24 травня. Тут багато за-
лежатиме від того, за кого віддадуть голоси вибор-
ці, які в першому турі дали аж 20 відсотків незалеж-
ному кандидатові, відомому рок-музиканту Павлу 
Кукізу. 

Утім, обидва переможці першого туру єдині в рі-
шучій підтримці України. 

Восени в Польщі пройдуть також чергові парла-
ментські вибори. 

Росія програла суд 
щодо газу проти Чехії 

Російський газовий монополіст «Газпром» про-
грав суд проти Чехії в усіх інстанціях. Компанія ви-
магала в чехів півмільярда доларів компенсації 
за невиконання контрактних зобов’язань. Чесь-
кий партнер росіян не викупив частини замовле-
них кубометрів, а «Газпром» усе одно хотів отрима-
ти обіцяні кошти. Судова справа, починаючи з Між-
народного арбітражного трибуналу у Відні, трива-
ла п’ять років.

Нагадаємо, що в Євросоюзі після довгого розслі-
дування російську компанію визнали порушником 
антимонопольного законодавства. А Польща почала 
судитися з російськими газовиками за несправедли-
вий тариф.

Україна і Польща 
обмінялися тисячами 

документів часів 
Другої світової війни

Між архівами Служби безпеки Укра-
їни та Польського інституту національної 
пам’яті відбувся наймасовіший за 20-річну 
співпрацю обмін документами — близько 
15 тисяч сторінок.

Українська сторона передала 6527 
електронних копій документів про розстрі-
ли польських військовополонених 1940 
року в Старобільську, матеріали про про-
відних діячів ОУН і командирів УПА, а також 
документи про діяльність радянської дивер-
сійної групи «Арсенал» проти Армії Крайової. 
Водночас польська сторона передала копію 
кримінальної справи керівника німецької 
окупаційної адміністрації в Україні рейхско-
місара Еріха Коха.

Обмін документами відбувся в рам-
ках роботи українців та поляків з підготов-
ки серії науково-документальних видань 
«Польща та Україна у 30-х – 40-х роках XX 
століття. Невідомі документи з архівів спе-
ціальних служб». На сьогодні в цій серії опу-
бліковано 8 томів документів українською 
і польською мовами, а також дві книги ан-
глійською. Цього року з друку вийде 9 том — 
про боротьбу органів безпеки Польської На-
родної Республіки проти українського під-
пілля у 1944 – 1947 рр.

Торік відновлено вільний доступ до роз-
секречених у 2008 – 2010 роках докумен-
тів колишньої радянської спецслужби — ЧК-
НКВС-КДБ, які зберігаються в архіві СБУ.

Помер видатний 
український кінематографіст 

Вадим Іллєнко
На 84-му році 

життя помер ві-
домий україн-
ський кіноопе-
ратор, режисер 
і сценарист Ва-
дим Іллєнко,один  
з останніх живих 
п р е д с т а в н и к і в 
легендарного по-
коління україн-
ського кіно.

Ряд фільмів, що їх Іллєнко зняв як опе-
ратор, стали еталоном операторської май-
стерності, піднесли на новий щабель шко-
лу українського візуального мистецтва: 
«Олекса Довбуш» (1959), «За двома зайця-
ми» (1961), «Вечір на Івана Купала» (1967), 
«Поштовий роман» (1969), «Білий башлик» 
(1975).

А такі картини, як «Передай далі» (1988), 
«Останній  бункер» (1991), «Геллі і Нок» (1995) 
та інші дають підстави говорити про нього як 

про зрілого високопрофесійного режисера-
постановника і сценариста.

Вадим був старшим серед братів-кіно-
режисерів — Юрія (помер 2010 року) і Ми-
хайла Іллєнків.

Уродженець Одеси 
організував у Голлівуді 

фестиваль українського кіно
Німий фільм 1926 року «Беня Крик», сце-

наристом якого був Ісаак Бабель, показали 
в Голлівуді у рамках Першого голлівудського 
фестивалю кращих українських фільмів.

Повнометражні українські фільми різ-
них років протягом тижня з 8 по 14 трав-
ня показували в одному з кінотеатрів 
Беверлі-Хіллз. Загалом на фестиваль по-
трапили 17 кінострічок, велика частина з 
яких знята за радянських часів, і лише чо-
тири створені в період Незалежності. Се-
ред останніх — фестивальний хіт «Плем’я», 
«Брати. Останнє визнання», «Той, хто прой-
шов крізь вогонь» і документальний фільм 
про Ларису Кадочникову.

Ідея заходу належить продюсерові Ана-
толію Фрадісу, уродженцеві Одеси, що біль-
ше тридцяти років тому емігрував до США. 
Організаторами фестивалю є European Film 
Services Corporation і Союз кінематографіс-
тів України.

На червону доріжку Music Hall вийшли: 
народна артистка України Лариса Кадочни-
кова, актор Дмитро Ступка, Міс українська 
діаспора Уляна Фенін і відомий кінорежисер 
Михайло Іллєнко.

Список фільмів фестивалю: «Беня Крик», 
«Тіні забутих предків»,  «Білий птах з чор-
ною ознакою», «Джерело для спраглих», «Зе-
лений фургон», «Весна на Зарічній вулиці», 
«За двома зайцями», «У бій ідуть одні стари-
ки»,  «Кам’яний хрест», «Польоти уві сні і на-
яву», «Короткі зустрічі», «Лебедине озеро. 
Зона», «Розпад», «Брати. Останнє визнання», 
«Плем’я», «Той, хто пройшов крізь вогонь», 
«Лариса Кадочникова. Автопортрет».

Олексій Горбунов знявся 
у фільмі про Майдан

Чесно, а 
головне захо-
плююче. Про 
тих, хто одні-
єї миті вирі-
шив ризикнути 
власним жит-
тям, хто має 
ставати геро-
ями легенд і 
фільмів, українські кінематографісти зняли 
художній серіал «Гвардія». Це перше художнє 
осмислення подій, які відбуваються просто 
на наших з вами очах. Серіал присвячений 
Революції Гідності, подіям на Майдані, АТО. 

Створили кіно спільно телеканал «2+2» і 

студія «Президент фільм Україна» на основі 
реальних подій і реальних персонажів.

У головній ролі — улюбленець мільйонів 
Олексій Горбунов. Уродженець Києва, Гор-
бунов нині один з найпопулярніших акторів 
російського кіно. Він однозначно підтримав 
Майдан, Революцію Гідності, на знак про-
тесту проти агресії Росії в Україні відмовив-
ся зніматися в російських серіалах. У фільмі 
також знімалися актор і кінорежисер Ахтем 
Сейтаблаєв та онук Богдана Ступки Дмитро 
Ступка. Сценарій написав Микола Рибалка, 
відомий за фільмом «Хайтарма». Режисер — 
молодий і талановитий Олексій Шапарєв.

Прем’єра серіалу «Гвардія» — в суботу, 
23 травня, о 20.00 на телеканалі «2+2».

У Нью-Йорку картину 
Пікассо продали за рекордну 

ціну — майже $180 млн
На аукціоні в Нью-Йорку картина Пабло 

Пікассо«Алжирські жінки (Версія О)» прода-
на за $179,4 мільйона. Зазначають, що при-
дбала «Алжирських жінок» невідома особа.

1997 року цей твір Пікассо продали на 
аукціоні за $31,9 мільйона.

До цього найдорожчою картиною був 
триптих Френсіса Бекона «Три начерки до 
портрета Люсьєна Фрейда», проданий за 
$142,4 мільйона на аукціоні Christie’s у лис-
топаді 2013 року.

На 20-доларовій купюрі 
вперше в історії хочуть 

надрукувати портрет жінки

На нових 20 доларах США замість сьо-
мого президента країни Ендрю Джексона 
планують надрукувати портрет Гаррієт Таб-
мен — американки, яка у ХІХ столітті боро-
лася з рабством у Сполучених Штатах. Цьо-
го року в США святкують 100-у річницю 
від моменту надання жінкам права голосу. 
Тому випуск оновленої купюри приурочений 
саме до цієї події. 

Портрета жінки на американській і сві-
товій валюті давно домагалися жіночі ор-
ганізації США. Вони організували онлайн-
голосування, в якому взяли участь понад 
600 000 тисяч осіб. 

Табмен набрала найбільше голосів, ви-
передивши таких кандидаток, як колишня 
перша леді США Елеонора Рузвельт, герої-
ня руху за громадянські права Роза Паркс 
і Вілма Менкіллер — перша жінка-вождь 
черокі.

Визначилися фіналісти 
двох головних клубних фут-
больних турнірів континенту — 
Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

У півфіналі головного тур-
ніру — Ліги чемпіонів — гра-
ли чотири імениті клуби, які су-
марно вибороли аж 20 Кубків 
чемпіонів. Рекордсмен, «Реал» 
зі столиці Іспанії Мадрида, має 
10 перемог у турнірах і був ді-
ючим клубним чемпіоном Єв-
ропи, тобто переможцем ми-
нулорічної Ліги. Ще одна іспан-
ська команда — «Барселона» 
— має 4 перемоги. Стільки ж 
— у німецької «Баварії» з Мюн-
хена, у складі якої грає чимало 
діючих чемпіонів світу, гравців 
збірної Німеччини. Нарешті, 
два  Кубки чемпіонів у послуж-
ному списку «Ювентуса» з іта-
лійського Турина.

Італійці у двох матчах півфі-
налу перемогли грізний «Реал»: 
удома виграли 2:1, у гостях зі-
грали внічию 1:1. 

«Барселона» вдома розгро-
мила баварців 3:0, і хоч у гос-
тях програла 2:3, але за сумою 
двох матчів вийшла до фіналу. 

Фінал Ліги чемпіонів про-
йде в Берліні 6 червня. «Барсе-
лона» вважається найсильні-

шою командою світу останньо-
го десятиліття. На цей період 
припали три її останні виграші 
Ліги чемпіонів: у 2006, 2009 і 
2011 роках. У складі команди 
грає  багато футболістів збір-
ної Іспанії, в тому числі чемпіо-
ни світу 2010 року і діючі чемпі-
они Європи 2008 і 2012 років: 
Хаві, Ін’єста, Піке, Бускетс. А ще 
рекордсмен за здобутими «Зо-
лотими м’ячами» кращого фут-
боліста Європи (їх у нього аж 4) 
аргентинець Ліонель Мессі. 

«Ювентус» востаннє вигра-
вав Кубок чемпіонів 1996 року. 
У складі команди — кращий во-
ротар світу останнього десяти-
ліття Джанлуїджі Буффон, крім 
нього, чемпіонами світу 2006 
року є Пірло і К’єлліні. Варто 
додати, що «Ювентус» щойно 
виграв чемпіонат Італії, вчет-
верте підряд (!), і продовжує 
бути рекордсменом своєї кра-
їни, маючи 32 перемоги в цих 
турнірах. 

У другому за рангом тур-
нірі — Лізі Європи — маємо 
приємну сенсацію: фіналістом 
став дніпропетровський «Дні-
про» (головний тренер Мирон 
Маркевич).

У півфіналі він грав з одним 

із відомих клубів Італії —  «На-
полі». У гостях була нічия 1:1, 
у домашньому матчі в столиці 
України Києві дніпряни пере-
могли 1:0. Обидва м’ячі у на-
шій команді забив Євген Се-
лезньов. Крім нього, гравцями 
збірної України в команді є Рус-
лан Ротань, Євген Коноплянка,  
Роман Зозуля, Артем Федець-
кий, ще ряд гравців.

Другим фіналістом стала 
іспанська «Севілья», яка і вдо-
ма (3:0), і в гостях (2:0) перемо-
гла італійську «Фіорентину», до 
речі, той клуб, який у чвертьфі-
налі «вибив» із турніру київське
«Динамо». 

Фінал Ліги Європи про-
йде в середу, 27 травня (поча-
ток — о 21.45), у столиці Поль-
щі Варшаві, на Національному 
стадіоні, де відбувався старто-
вий матч чемпіонату континен-
ту Євро-2012. 

Суперник у дніпрян різний. 
«Севілья» неодноразово вигра-
вала Лігу Європи. Дніпропе-
тровці ж уперше вийшли до фі-
налу  єврокубків. 

Нагадаємо, що свого часу 
київське «Динамо» стало пер-
шою командою України і СРСР, 

яка виграла євротурнір, пе-
ремігши  1975 року в Кубку 
володарів Кубків. Потім кия-
ни повторили цей успіх у 1986 
році. За кілька років цей тур-
нір виграло «Динамо» (Тбілісі). 
З колишнього Союзу, вже після 
його розпаду, Кубок УЄФА (нині 
це Ліга Європи) виграли мос-
ковський ЦСКА і петербурзь-
кий «Зеніт», капітаном якого, 
між іншим, був і нинішній його 
гравець, капітан збірної Украї-
ни Анатолій Тимощук. 

У незалежній Україні пер-
ший і єдиний раз єврокубок — 
Кубок УЄФА — виграв у 2009 
році донецький «Шахтар». 

Побажаймо ж успіху «Дні-
пру», адже він нині представляє 
в Європі всю футбольну Украї-
ну. Переможець Ліги Європи 
зустрінеться в матчі за Супер-
кубок Європи з переможцем 
нинішньої Ліги чемпіонів. А та-
кож отримає напряму путівку 
до  Ліги чемпіонів нового се-
зону. Причому не в груповий 
турнір, як було досі, а одразу в 
матчі плей-оф. 

Фінал єврокубків: 
грає і наш «Дніпро»
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Депортація кримських татар, 
розпочата 18 травня 1944 року, — 
один з найбільших злочинів радян-
ського режиму. Понад 20 років у  
СРСР повністю заперечувався зло-
чинний характер цих дій.

Хоча ще 1967 року Верховна 
Рада Радянського Союзу визнала 
необґрунтованими звинувачення 
всіх кримських татар у співпраці з 
німцями, вони до самого краху ко-
муністичного тоталітаризму так і не 
отримали права повернутися на іс-
торичну батьківщину.

Анексія Криму Російською Фе-
дерацією у березні 2014 року  ак-
туалізувала проблему боротьби 
кримських татар за свої права. 
Окупаційна адміністрація Криму 
вперше в новітній історії заборо-
нила проведення 18 травня тради-
ційного траурного мітингу в центрі 
Сімферополя, тож 70-і роковини 
депортації кримські татари відзна-
чали в місцях компактного прожи-
вання в оточенні загонів поліції та 
під наглядом гелікоптерів.

Протягом 2014 року понад 150 
кримських татар зазнали  «вибірко-
вого правосуддя», 21 зник безвісти 
або був убитий, а Меджліс позбав-
лений як будинку, так і можливості 
вести діалог із державними орга-
нами т.зв. «Республіки Крим».

Історична довідка
Операція радянських військ з 

вигнання нацистських окупантів із 
території Кримського півострова 
почалася 8 квітня 1944 року і за-
вершилася в ніч на 13 травня. Ще 
до завершення боїв, 22 квітня, в 
доповідній записці на ім’я Лаврен-
тія Берії кримські татари були зви-
нувачені в масовому дезертирстві 
з лав Червоної армії. 10 травня 
Берія в листі Сталіну повторив по-
передній закид, додавши до ньо-
го «зрадницькі дії кримських татар 
проти радянського народу» та «не-
бажаність подальшого проживання 
кримських татар на прикордонній 
околиці Радянського Союзу». Також 
у листі була сформульована пропо-
зиція виселити все кримськотатар-
ське населення до Узбекистану. 

11 травня 1944 року була 
ухвалена цілком таємна Постано-
ва  Державного комітету оборони 
№ 5859сс «Про кримських татар». У  
ній наводилися попередні претензії 
до кримськотатарського населен-
ня — начебто масове зрадництво 
та масовий колабораціонізм, які 
стали обґрунтуванням депортації. 
Насправді жодних доказів «масо-
вого дезертирства» кримських та-
тар не існує, а абсолютна більшість 
колабораціоністів загинула в боях 
чи була засуджена в індивідуально-
му порядку.

Депортація кримськотатар-
ського населення розпочалася о 3 
годині ранку 18 травня 1944 року і 
завершилася 20 травня. До опера-
ції було залучено 32 тисячі співро-
бітників НКВС. Депортованим да-
вали на збори від кількох хвилин 
до півгодини, дозволяли брати із 
собою особисті речі, посуд, побуто-
вий інвентар та провізію в розра-
хунку до 500 кг на родину. Насправ-
ді ж могли зібрати в середньому 20 
– 30 кг речей та продуктів, абсо-
лютна більшість майна залишала-
ся і була конфіскована державою. 
Зафіксовано численні випадки ма-
родерства. Протягом 2 днів крим-
ських татар звозили машинами до 
залізничних станцій Бахчисарая, 
Джанкоя та Сімферополя, звідки 
ешелонами відправляли на Схід.

Під час головної хвилі депор-
тації (18 – 20 травня) виселено 
180 014 осіб, для перевезення 
яких було використано 67 ешело-
нів. Крім того, 6 тисяч мобілізова-
них військкоматами протягом квіт-
ня – травня кримськотатарських 
юнаків окремо відправлено на на-
ряди Головного управління форму-
вання резервів до Гур’єва (Атирау, 
Казахстан), Куйбишева та Рибін-
ська, а ще 5 тисяч кримських татар 
заслано на роботи до таборів трес-
ту «Московвугілля». Разом вигнано 
з Криму за перші два дні 191 044 
особи. Окремо 5989 осіб, звинува-
чених у співпраці з німцями, та ін-
шого «антирадянського елементу» 
заарештовано під час депортації. 
Вони потрапили до ГУЛАГу і в по-
дальшому не враховувалися в за-
гальних зведеннях про вигнанців.

Під час червневих депортацій 
болгар, вірмен, греків та «інозем-
них підданих» було додатково ви-
селено 3141 кримського татари-
на, яким пощастило врятуватися в 
травні. Таким чином, загальна кіль-
кість вигнаного з Криму корінно-
го народу склала: 183 тисячі осіб 
— на загальне спецпоселення, 
6 тисяч — у табори управління ре-
зервів, 6 тисяч — до ГУЛАГу, 5 ти-
сяч спецконтингенту — для Мос-
ковського вугільного тресту, а ра-
зом — 200 тисяч осіб. Серед дорос-
лих спецпоселенців знаходилося 
також 2882 росіян, українців, ци-
ган, караїмів та представників ін-
ших національностей, яких висели-
ли через належність до змішаних 
шлюбів.

Останній ешелон із депорто-
ваними прибув до Узбекистану 8 
червня, певна частина кримських 
татар у дорозі загинула.

Відразу після перемоги над 
нацизмом розпочалася тоталь-
на демобілізація кримських татар 
із лав Радянської армії. Протягом 
1945 – 1946 рр. до трудових та-
борів Сибіру та Уралу направили  
8995 військовослужбовців, яким 
лише через кілька років дозволили 
з’єднатися з родинами на заслан-
ні. Така сама доля спіткала і відзна-
чених воїнів — навіть двічі Герою 
Радянського Союзу Амет-Хану Сул-
тану не дозволили повернутися до 
Криму. В усіх спецпоселенців-вій-
ськових вилучали військові квитки, 
їм забороняли носити зброю. При 
цьому старші офіцери залишалися 
на службі, тоді як старших офіце-
рів-політпрацівників та співробіт-
ників карних органів відправляли 
на спецпоселення.

Постановою радянського уряду 
від 8 січня 1945 р. «Про правовий 
статус спецпоселенців» зазначало-
ся, що спецпоселенці користують-
ся всіма правами громадян СРСР, 
але при цьому вони не мали права 
самовільно залишати райони спец-
поселення, визначені для них, го-
лови родин повинні були щомісяця 
реєструватися в міліції, а про всі 
зміни в сім’ях мусили доповідати 
міліції у триденний термін.

Депортація мала катастрофіч-
ні наслідки для кримських татар у 
місцях заслання. Протягом року до 
завершення війни від голоду, хво-
роб та виснаження загинуло понад 
30 тисяч кримських татар. Не мен-
шої шкоди зазнало господарство 
Криму, позбавлене досвідчених 
працівників.

Після депортації радянський 
режим вдався до нівелювання іс-
торичної пам’яті про кримську дер-
жавність і кримських татар. 25 

червня 1946 року Крим був по-
збавлений статусу автономії та пе-
ретворений на звичайну область 
РРФСР, а протягом наступних двох 
років понад 80% оригінальної 
кримської топоніміки було заміне-
но на стандартні радянські назви.

Звичайним явищем були втечі з 
місць заслання. Особливого масш-
табу це явище набуло 1948 р., коли 
втекли 8692 кримські  спецпосе-
ленці, з яких було затримано 6295 
і притягнуто до відповідальності 
2645 осіб. Уряд 21 лютого 1948 р. 
спеціальною постановою «Про за-
слання, виселення і спецпоселен-
ня» зобов’язав  МВС встановити 
режим повного припинення втеч. 
28 листопада 1948 р. Президія 
Верховної Ради СРСР своїм Указом 
«Про кримінальну відповідальність 
за втечу з місць обов’язкового і по-
стійного поселення у віддалені ра-
йони Радянського Союзу в період 
Вітчизняної війни» встановлювала 
довічний термін виселення і при-
значала 20-річне покарання при-
мусовими роботами за втечу та 5 
років — за переховування.

Радянський уряд 5 липня 1954 
р. зняв з обліку спецпоселенців, 
які не досягли 16 років, а також мо-
лодь, прийняту на навчання до на-
вчальних закладів. 13 липня 1954 
р. Президія Верховної Ради СРСР 
скасувала свій указ від 26 листопа-
да 1948 р. про кримінальну відпові-
дальність за втечу з місць заслання.

Відселені з Криму кримські та-
тари були звільнені зі спецпосе-
лень на підставі указу Президії 
Верховної Ради СРСР від 28 квіт-
ня 1956 р. без права повернення 
в місця, звідки вони були вислані, 
та без повернення конфіскованого 
майна. Постанова Ради Міністрів 
УРСР від 15 грудня 1956 р. про 
розселення татар, німців, греків, 
болгар та вірмен, що раніше меш-
кали на території Кримської облас-
ті й  поверталися з місць поселен-
ня, визнавала неприпустимим їх 
повернення до Криму, а також вва-
жала «недоцільним» розселення їх 
у Херсонській, Запорізькій, Мико-
лаївській та Одеській областях.

Незважаючи на половинчас-
тість ухвалених рішень, вони все-
таки полегшили громадянське ста-
новище депортованих, позбавив-
ши їх принизливих формальностей 
обліку. Це давало можливість і для 
переселення до інших місцевостей 
СРСР, якою поодинокі депортовані 
змогли скористатися. 

Політичні акції кримських татар 
(петиційна кампанія, створення по-
літичних організацій, акції протес-
ту тощо) призвели до ще одного по-
літичного успіху. 5 вересня 1967 р. 
Президія Верховної Ради СРСР вида-
ла Указ «Про громадян татарської на-
ціональності, які проживали в Кри-
му», що скасовував звинувачення 
в зраді кримських татар, проте про-
голошував нібито повне укорінення  
кримських татар в Узбекистані. У січ-
ні 1974 р. Президія Верховної Ради 
СРСР скасувала заборону грекам, 
вірменам, болгарам та кримським 
татарам повертатися до Криму на ко-
лишні місця їх проживання.

У період після Указу 1967 р. 
державні органи СРСР та УРСР вда-
лися до іншої тактики проти по-
вернення депортованих народів 
до Криму. Основним знаряддям її 
став контроль за поверненням до  
Криму колишніх депортованих осіб 
за допомогою інституту прописки 
(реєстрації). Особам, які намага-
лися повернутися на законних під-

ставах, органи внутрішніх справ 
утруднювали або й унеможливлю-
вали придбання житла. Також вони 
ускладнювали процес прописки 
або відмовляли в ній. Будь-які про-
яви протесту, спровоковані цими 
діями, неухильно переслідувалися 
судовими органами.

Починаючи від 1968 р., розпо-
чався процес організованої репа-
тріації кримських татар до Криму. 
Наприкінці 1960-их — на початку 
1970-их рр. цим шляхом поверну-
лися додому понад 200 родин, ще 
стільки прибули самостійно. До по-
чатку масового повернення напри-
кінці 1980-их рр. у Криму проживало 
приблизно 7 тисяч кримських татар.

14 листопада 1989 р. Верхо-
вна Рада СРСР ухвалила Деклара-
цію «Про визнання незаконними 
і злочинними репресивних актів 
проти народів, які зазнали приму-
сового переселення, та забезпе-
чення їх прав», а 7 березня 1991 
року — Постанову «Про скасуван-
ня законодавчих актів у зв’язку з 
Декларацією Верховної Ради СРСР 
від 14 листопада 1989 року «Про 
визнання незаконними та злочин-
ними репресивних актів проти на-

родів, які зазнали примусового пе-
реселення, та забезпечення їхніх 
прав». Отже,  відновлення за раху-
нок держави майнового та іншого 
стану репатріантів, яким цей стан 
був до моменту депортації, набува-
ло необхідної легітимності.

Україна ніколи не відмовляла-
ся від визнання актів органів ко-
лишнього СРСР щодо відновлен-
ня прав депортованих, а від часу 
проголошення незалежності взяла 
на себе повну відповідальність за 
долю всіх своїх громадян, включно 
з тими, що повертаються на її тери-
торію з місць депортації. 

20 березня 2014 р. Верховна 
Рада України ухвалила Постано-
ву № 1140-18 «Про… гарантії прав 
кримськотатарського народу у 
складі Української Держави», якою 
визнала кримських татар корінним 
народом України та гарантувала 
їхнє право на самовизначення в 
складі України.

Український інститут 
національної пам’яті

На фото: кримські татари, виселені 
в Сибір і на Урал, на лісозаготівлі

 і лісосплаві. 1948, 1950 роки.

Депортація
Виселення цілого кримськотатарського народу — 

ще один злочин комуністичного режиму
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У 1901 р. молодий студент Пол-
тавської духовної семінарії Симон 
Петлюра, який навчався на остан-
ньому курсі, був виключений з цьо-
го закладу за участь в українському 
національно-культурному русі. Тоді ж 
він вступив до першої української по-
літичної організації — Революційної 
Української Партії (РУП), яка виникла 
за рік до того. Після залишення семі-
нарії цілковито присвятив себе неле-
гальній роботі. Його активна політич-
на діяльність привернула увагу міс-
цевої поліції. Аби уникнути арешту, 
ви їхав на Кубань до м. Катеринода-
ра, де розпочав учительську кар’єру 
в міській школі. На жаль, на цій по-
саді не затримався надовго, оскіль-
ки владі стало відомо про його не-
легальну діяльність. Відтак випадко-
во С. Петлюра став співробітником 
відомого статистика й історика, чле-
на-кореспондента Російської Акаде-
мії наук Федора Щербини, який зби-
рав матеріали до великої праці з іс-
торії кубанського козацтва. Однак 
наукова робота не зупинила політич-
ної діяльності молодого революціо-
нера. Вже через кілька тижнів після 
прибуття до Катеринодара Петлюра 
зміг організувати осередок РУП, який 
прибрав назву Вільної Чорномор-
ської Громади. 

У Катеринодарі Симон Петлюра 
робив також перші кроки на ниві по-
літичної публіцистики, співпрацюю-
чи з органом РУП «Добра новина», що 
видавався за кордоном у Львові, a 
згодом його спадкоємцем — газетою 
«Праця», а також місячником «Гасло», 
що з’являвся друком у Чернівцях. Ви-
соко цінуючи організаційні й публі-
цистичні здібності Петлюри й прагну-
чи якнайбільше впливати на поста-
ву кубанської громади, Революційна 
Українська Партія допомогла публі-
цисту-початківцю в облаштуванні в 
його помешканні невеличкої друкар-
ні, надавши в розпорядження гек-
тограф. Відтоді Симон Петлюра сам 
розпочав друкування партійних ча-
сописів й антицарських листівок. 

Ця діяльність не могла не при-
вернути увагу місцевої поліції — тим 
більше,  що Петлюра по закінчен-
ні співпраці з професором Щерби-
ною ніде не працював. Таємна полі-
ція почала стежити за його будинком, 
з’ясовуючи, чи не міститься там явка 
РУП. На початку грудня 1903 р. під 
час обшуку в помешканні, окрім гек-
тографа, виявили також різні листів-
ки і партійну літературу. Симон Пет-
люра був заарештований за обвину-
ваченням в антидержавній діяльнос-
ті. Вочевидь, він уже мав поважний 
авторитет серед місцевої громади, 
оскільки кубанські козаки зібрали 
відповідну суму для застави, й у бе-
резні 1904 р. суд погодився на замі-
ну ув’язнення на домашній арешт. Під 
поліційним наглядом мав чекати на 
судовий процес. Звільнений під за-
ставу, С. Петлюра зник з поля зору 
поліції і за допомогою партії таємно 
виїхав до Києва. Він сподівався, що в 
цьому великому місті матиме можли-
вість переховуватися від поліції, a та-
кож розраховував, що зможе навча-
тися в університеті св. Володимира. 

Оскільки це виявилося неможли-
вим, Петлюра цілковито присвятив 
себе партійній роботі, тісно співпра-
цюючи з одним із керівників Рево-
люційної Української Партії Миколою 
Поршем. Очевидно, брав настільки 
активну участь у нелегальному русі, 
що вже у жовтні 1904 р. по всій Ро-
сійській імперії було розіслано оголо-
шення про його розшук. Зміст оголо-

шення надзвичайно цінний не тільки 
з огляду на те, що є свідченням актив-
ної діяльності Петлюри, а й тому, що є 
єдиним докладним фізичним описом 
особи молодого революціонера. По-
ліція характеризувала його так: «[...] 
Зріст 166 см, середньої будови тіла, 
обличчя інтелігентне й статечне. Має 
звичку ставити уперед ліву ногу, три-
маючи руки попереду. Волосся світ-
лорусе, довге й пряме, зачісується на 
правий бік, вуса й брови також світ-
лорусі, борідка рідка, рудувата, очі 
сірі, великі, короткозорий, у сутінках 
читає за допомогою окулярів. Череп 
правильний, округлий, від потилиці 
до лоба – 28 см, окружність голови – 
33 см, чоло пласке висотою 7 см, ніс 
прямий, довжина – 6,25 см, ширина 
ніздрів – 3,5 см. Обличчя продовгува-
те, блідорожеве, губи малі шириною 
5 см, нижня губа ширша від верхньої, 
підборіддя загострене, вуха правиль-
ні, вушна раковина довжиною 7 см, 
хода важка, колір шкіри на тілі блі-
до-рожевий, ноги відносно тулуба 
не задовгі, на лівому бедрі невелика 
брунатна родима пляма, на правому 
плечовому суглобі трикутна блідо-ко-
ричнева, темно-червона пляма». 

Єдиним виходом з цієї ситуації 
для Симона Петлюри виявилася вте-
ча за кордон. Партійне керівництво 
вирішило, що скерує його до Львова 
з метою пожвавлення діяльності За-
кордонного комітету РУП, який пере-
бував там. Після отримання необхід-
них документів на ім’я Свято слава 
Тагона Симон Петлюра у другій по-
ловині листопада 1904 р. разом із 
товаришем, що також був виключе-
ний з Полтавської духовної семінарії, 
— Прокопом Понятенком — поблизу 
Крем’янця нелегально перетнув ро-
сійсько-австрійський кордон. Дістав-
шись до м. Броди, вони доїхали звідти 
потягом до Львова. 

Львів, який на той час був цен-
тром українського національного 
життя, справив на обох нелегалів ве-
лике враження. Місто, що було сто-
лицею Королівства Галичини й Лодо-
мерії, нараховувало 170 тисяч меш-
канців. Окрім зосереджених у ньому 
державних і самоврядних інституцій, 
у Львові діяла низка потужних науко-
вих, культурних і освітніх установ. По-
ряд з університетом функціонували: 
політехніка, рільнича й ветеринарна 
академії, дев’ять гімназій, бібліоте-
ка Оссолінських, кілька театрів і му-
зеїв, а також понад 100 різних това-
риств — польських, українських і єв-
рейських. В українському науковому 
і культурному житті величезну роль 
відігравало засноване у 1873 р. На-
укове товариство імені Шевченка. 
Тоді його очолював видатний історик, 
професор Львівського університету 
Михайло Грушевський, а до активних 
членів НТШ належали серед інших 
Іван Франко, Володимир Гнатюк, Іван 
Верхратський, Василь Левицький, 
Кость Левицький. У місті видавалося 
аж 45 українських часописів, на чолі 
зі славнозвісним щоденником «Діло», 
який друкувався від 1880 р. Широ-
чінь редакційних інтересів засвідчу-
вав хоча б той факт, що на шпальтах 
часопису подавалася поточна інфор-
мація про відносини, що панували в 
Наддніпрянській Україні. 

Петлюру й Понятенка прийняли 
діячі РУП, які вже певний час пере-
бували на еміграції у Львові. Разом з 
ними новоприбулі поселилися у квар-
тирі на вулиці Курковій, 10. Жили 
вони надзвичайно скромно. Серед 
тих, хто з ними спілкувався, був Ва-
силь Симович, згодом відомий мо-

вознавець, а тоді співробітник друко-
ваних у Чернівцях органів РУП «Гас-
ло» й «Селянин», який пізніше у своїх 
спогадах про те середовище напи-
сав: «Було їх із десяток і займали дві 
просторі кімнати, здається, на пер-
шому поверсі. Були якісь меблі, якісь 
ліжка, бідно поприкривані покрива-
лами, декілька крісел, здається, стіл 
під вікном. Еміґранти, здебільша, ту-
лились по кутках, книжки в руках та 
ґазети. Було зимно на дворі, було 
зимно і в кімнатах еміґрантів. Май-
же всі РУП-івці, пізніші українські со-
ціяльні демократи. В партії йшла тоді 
борня й колотнеча: змагалися «феде-
ралісти» з «автономістами». 

Найважливішим завданням но-
воприбулих була активізація діяль-
ності Закордонного комітету Рево-
люційної Української Партії, зокре-
ма  піднесення рівня вищезгаданого 
партійного органу «Селянин». Окрім 
того, вони мали підготувати партій-
ну конференцію, на якій планувало-
ся знайти спільну ідеологічну площи-
ну між згаданими прихильниками й 
противниками національного харак-
теру й самостійності партії. Разом 
із  Петлюрою й Понятенком до скла-
ду тогочасного львівського Коміте-
ту РУП входили Євген і Катерина Го-
ліцинські, Олександр Скоропис-Йол-
туховський, Мар’ян Меленевський, 
Петро Канівець, Михайло Ткаченко. 
Сталі контакти з Комітетом підтриму-
вали також інші українські соціаліс-
ти, які перебували у Франції, Швейца-
рії й Англії. На жаль, партійні супере-
чки надто давали про себе знати і в 
цьому вузькому середовищі. Фак-
тично в партії почали окреслювати-
ся три угруповання. Одні рішуче ви-
ступали за відмову від самостійності 
й повне об’єднання з Російською со-
ціал-демократичною робітничою пар-
тією, інші, так звана харківська гру-
па, якою керував один із засновни-
ків РУП Дмитро Антонович, так само 
прагнули до співпраці з російськими 
соціал-демократами, але з одночас-
ним збереженням автономності укра-
їнської партії. Треті, а серед них також 
Симон Петлюра, щонайбільше схиля-
лися до федералізації соціал-демо-
кратичного руху в Російській імперії. 

Керівництво РУП, намагаючись 
на загал обговорити справу в умо-
вах вільної дискусії, рекомендувало 
своєму закордонному представни-
цтву підготувати ідеологічну конфе-
ренцію у Львові. Вона відбулася під 
час Різдвяних свят 1904 р., але не 
тільки не усунула поділи, а й, по суті, 
призвела до розколу партії на дві 
фракції. Перша, в якій перебували 
ледь не всі представники львівсько-
го бюро на чолі з М. Меленевським, 
прагнула до повного об’єднання з Ро-
сійською соціал-демократичною ро-
бітничою партією (меншовиків). Про-
те більшість, у тому числі такі видат-
ні українські соціалісти, як М. Порш, 
А. Жук, В. Винниченко, П. Понятенко, 
В. Мазуренко, В. Баланін та М. Саха-
ров, визнавала об’єднання з росій-
ськими соціал-демократами можли-
вим лише за умови підтримки ними 
права України на національну авто-
номію, а також перебудови РСДРП 
на федеративних засадах. С. Петлю-
ра, реалістично оцінюючи ситуацію, 
також виступав з їхніх позицій. Тим 
більше, що зрештою до цієї фракції 
пристав і такий досвідчений діяч, як 
Д. Антонович. Однак це не поклало 
край бурхливій дискусії і гострим вза-
ємним обвинуваченням. Петлюра, 
побачивши, що емоції досягли апо-
гею, внаслідок чого виникла загро-

за розпорошення партійної власнос-
ті, спромігся на дуже сміливий, хоча 
ризикований крок, й «революційним 
способом» забрав із приватного по-
мешкання і зберіг партійну касу, не-
велику бібліотеку і архів. 

Після львівської конференції по-
зиції Петлюри в РУП значно зміцни-
лися. Тим більше, що відповідаль-
ні за видання партійних матеріалів 
М. Порш і Д. Антонович незабаром 
виїхали зі Львова (перший вирушив 
до Росії на з’їзд РСДРП, інший — в 
Україну, щоб запобігти подальшому 
розколу партії). Відтоді на Петлюру 
ліг основний тягар обов’язків із під-
готовки й видання партійних органів 
«Селянин» і «Праця». 

Вибух революції в Росії значно 
зміцнив «класові погляди» молодого 
революціонера. У ситуації, що поста-
ла, він схилявся до тісної співпраці 
з російськими соціалістами, бо тіль-
ки таким чином, як вважав, можна 
буде повалити царський режим. Піс-
ля цього, гадав, має настати демо-
кратизація політичного життя, а це, у 
свою чергу, відкриє шлях до політич-
ної автономії українських земель у 
Російській державі. На погляди Пет-
люри впливала, отже, як глибока віра 
в успіх революції, так і переконан-
ня про міць Російської держави, яку 
можна змінити зсередини, але зруй-
нувати неможливо. 

У Львові Петлюра дуже швидко 
налагодив товариські стосунки з ба-
гатьма діячами галицького соціаліс-
тичного руху. До кола його знайомих 
належали тогочасні лідери україн-
ських соціалістів — Володимир Гна-
тюк, Микола Ганкевич і Володимир 
Левицький. Зустрівся він також з Іва-
ном Франком. У своїх контактах не 
обмежувався винятково середови-
щем соціалістів. Серед його знайо-
мих був, між іншим, Лонгин Цегель-
ський — діяч Української національ-
но-демократичної партії. Товарись-
ке спілкування, зустрічі у львівських 
кав’ярнях, різноманітні партійні і на-
ціональні зібрання й урочистості, а 
особливо участь у дискусіях вирі-
шальним чином впливали на націо-
нальний і політичний світогляд моло-
дого революціонера. Варто зазначи-
ти, що галицькі політики не були над-
то відвертими з наддніпрянськими 
соціалістами, особливо їх турбували 
тенденції останніх до співпраці, на-
віть організаційної єдності з росій-
ськими соціалістами. Та частина РУП, 
яка йшла далі в національних праг-
неннях, трактувалася галицькими ді-
ячами доволі критично. Будь-які кон-
такти з Росією та російськими полі-
тичними організаціями тут вважали-
ся за зраду українських національних 
інтересів. Симон Петлюра витратив 
багато енергії, аби пом’якшити таке 
ставлення. І йому багато що вдалося 
в цьому завдяки насамперед таким 
рисам характеру, як щира доброзич-
ливість, безпосередність і легкість у 
налагодженні особистих стосунків. 

Завдяки цій діяльності він здо-
був симпатії серед галицьких діячів і 
навіть почав співпрацювати з орга-
ном Української соціал-демократичної 
партії — двотижневиком «Воля», з ре-
дактором якого, вищезгаданим ліде-
ром українських соціалістів М. Ганке-
вичем, його єднали особливо близькі 
стосунки. Це знайомство, зокрема, та-
кож спонукало молодого наддніпрян-
ського політика до зацікавлення поль-
ським соціалістичним рухом. Оскіль-
ки Ганкевич, крім керівництва україн-
ськими соціалістами, був прибічником 
щільної співпраці з Польською соці-

ал-демократичною партією Галичини 
й Тішинської Сілезії, до складу якої 
він входив (якийсь час був навіть ке-
рівником міського комітету ПСДП у 
Львові). Безперечно, обидва діячі му-
сили обговорювати польську темати-
ку, хоча б з огляду на те, що Ганкевич 
був прибічником близької співпра-
ці обох народів і навіть брав участь 
у польському незалежницькому русі. 

Попри потужну політичну заан-
гажованість, Симон Петлюра в той 
час насамперед прагнув заверши-
ти власну освіту. Політика була його 
пристрастю, однак фахово він ба-
жав присвятити себе науці або жур-
налістиці. Тому, перебуваючи у Льво-
ві, ймовірно, відвідував як вільний 
слухач університетські лекції. Однак 
щодо цього маємо доволі скупі дані, 
відомо лише, що його особливо ціка-
вили література й історія. Можливо, з 
цією метою емігрант вивчав польську 
мову, а також читав твори польських 
письменників. Згодом це відобрази-
лося в його статтях, де він цитував 
польських письменників і публіцис-
тів. Особливо сильне враження спра-
вила на нього творчість Станіслава 
Виспянського. На звістку про смерть 
поета у 1907 р. він вмістив розлогий 
некролог на шпальтах «Слова». «Ви-
спянський, — наголошував С. Пет-
люра, — гаряче любив свій край, свій 
рідний народ. Гаряче любив минуле 
народнє, але ніколи не шукав в ньому 
вказівок для сучасного. Він оглядався 
назад, у сиві віки минулої історії поль-
ського народу і милувався героїзмом 
народніх мас, їх активною любов’ю 
до рідної країни. І він любив ці маси. 
Любив за жертви, які приносили вони 
для щастя країни [...]. Він знав, що здо-
рове зерно народнього життя таїться 
в масах польського народу, і вірив, що 
ці маси стануть таки, нарешті, творця-
ми-діячами історії рідного краю». 

Як революціонер Петлюра наго-
лошував на тих мотивах у творчос-
ті Виспянського, в яких йшлося про 
любов до народу, особливо простого 
люду. Йому особливо імпонувала іде-
ологія чину великого польського по-
ета. Отже, стверджував: «Хто читав 
його «Wesele», той ніколи не забуде 
того захоплення, того хорошого ба-
дьорого почуття і бажання працюва-
ти на користь та добробут щастя на-
роднього, яким пройнятий кожен ря-
док геніяльної драми Виспянського! 
Хочеться взяти, знайти отой ріг, що 
загубив його «хлоп», і трубити, клика-
ти душі живі до живого життя. Хочеть-
ся не слів, не сліз, не «хлипання» за 
минулим, а будувати сучасне, хочеть-
ся втручатися «в гущу життя», нести 
жертви, руйнувати старе, спорохніле, 
все, що шкодить виростати і колоси-
тись буйним стеблинам нового, здо-
рового життя». 

Львівський період життя Симо-
на Петлюри мав величезний вплив 
на його знання вітчизняної історії та 
культури. Він систематично відвіду-
вав лекції на Курсах українознавства 
при університеті, які були організова-
ні за ініціативи Михайла Грушевсько-
го та Івана Труша під егідою Товари-
ства прихильників української науки, 
літератури і штуки. На цих курсах ви-
кладали чільні українські інтелектуа-
ли Галичини, серед них: Михайло Гру-
шевський (історія України), Кирило 
Студинський (історія Галичини), Іван 
Франко (українська література), Іван 
Брик (українська мова), Хведір Вовк 
(українська антропологія), Степан То-
машівський (історія Угорської Русі), 
Іван Раковський (онтогенез лю-
дини), Микола Ганкевич (со-
ціалістичний рух у ХІХ ст.). 

ЛЬВІВСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ 
СИМОНА ПЕТЛЮРИ
Вплив галицького середовища 
на молодого українського політика 
(листопад 1904 р. – грудень 1905 р.) 
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Музеї і заповідники Чернігівщини

Прилуцький краєзнавчий Прилуцький краєзнавчий 
музей ім. В.І. Масловамузей ім. В.І. Маслова

Музей «Ніжинська поштова станція»Музей «Ніжинська поштова станція»

Серед музеїв України од-
ним із найстаріших є Прилуць-
кий краєзнавчий. У його стінах 
зібрані археологічні, історич-
ні, природничі, етнографічні та 
мистецькі пам’ятки Прилуччини.

Наприкінці ХІХ століття на 
зборах повітового земства 22 
вересня (4 жовтня за новим 
стилем) 1894 року було одно-
голосно прийнято рішення про 
створення в Прилуках природ-
ничо-історичного музею.

Першим, хто почав актив-
но збирати місцеву старови-
ну, твори мистецтва, історич-
ні реліквії, був Іван Назарович 
Капустянський. Саме він від-
шукав і зберіг для нащадків 
безцінні рукописи творів ве-
ликого друга Т. Шевченка — 
Я. де Бальмена.

1927 року завідувачем 
окружного музею став профе-
сор Василь Іванович Маслов. 
Він створив у Прилуках один із 
найкращих на той час музеїв в 
Україні. Основою для створен-
ня нової експозиції була Гала-
ганівська приватна музейна 
збірка, яка складалася із ше-
деврів світового мистецтва: 
творів Т. Шевченка, Л. Жемчуж-
никова, В. Штернберга, І. Соко-
лова, К. Трутовського, О. Івано-
ва, І. Айвазовського, Л. Лаго-
ріо, М. Клода. Крім того, чудова 
колекція старовинних україн-
ських портретів і народних кар-
тин 17 – 19 століть, картини за-
хідноєвропейських майстрів, 
ікони, збірка італійських гра-
вюр, вази з коштовних гірських 
порід, колекції старовинних ме-
блів, бронзи, килимів, козаць-
кої зброї, монет та медалі. Це 
далеко не повний перелік того, 
що зібрав і зберіг В. Маслов зі 
своїми помічниками.

Вдалося зберегти музей-
не зібрання і в лихолітні 1932 

– 1933, 1937-ий та бурем-
ні роки Другої світової війни. 
Лише 1953 року, коли до спра-
ви взялися «ідейні» діячі, під 
приводом нестачі коштів і бра-
ку приміщення з музею вивез-
ли все найцінніше і найкраще 
до Чернігівського історичного 
музею.

Однак музей продовжував 
працювати. За цей час зібран-
ня краєзнавчого музею попо-
внилися художніми творами 
відомих українських худож-
ників, художників-прилучан. 
Була зібрана колоритна ко-
лекція декоративно-ужитко-
вого мистецтва, колекція ікон, 
нумізматична збірка.

Музей і краєзнавче това-
риство ім. В. І. Маслова ста-
ли ініціаторами випуску щомі-

сячного періодичного видання 
«Скарбниця».

За свій досить солідний 
вік музей відчув на собі до-
вгий і нелегкий шлях станов-
лення нашої держави. Протя-
гом існування музею повсяк-
час виникало питання відсут-

ності постійного приміщення 
під музейне зібрання.

2006 року за ініціативи 
міського голови Ю. Беркута 
і завдяки підтримці мецена-
та Ю. Коптєва під музей було 
надано будинок колишнього 
міського голови М. Кислов-
ського, зведений наприкінці 
ХІХ ст. у стилі модерн.

Тож музей розпочав нове 
життя. На першому поверсі 
розміщується експозиція від-
ділу флори і фауни Прилуччи-
ни, на другому — експозиції 
відділу історії, яка знайомить 
відвідувачів з історією При-
удайського краю від найдавні-
ших часів до сьогодення. 

Варто побачити: сід-
ло гетьмана Данила Апосто-
ла, зброю періоду козаччи-
ни з галаганівської колекції, 
іконопис.

Адреса: 17500, м. Прилуки, 
вул. Київська, 277;

zotsta@ukr.net
Тел.факс: +38 (04637)

3-12-48; +38(04637) 7-12-40;
тел. філіалу: +38 (04637)

3-32-15;
замовлення екскурсій за 

тел.: +38 (04637) 3-12-48.
Музей працює з 8.00 

до 17.00, вихідні — неділя, 
понеділок.

Унікальний для України музейний 
заклад, присвячений розвитку пошто-
вої справи — як місцевої, так і на тери-
торії країни в цілому в XVII – на почат-
ку XX століть.

Місто має славні поштові традиції, 
тут зберігся комплекс будівель пошто-
вої станції — історико-архітектурна 
пам’ятка ХVІІІ століття. Через Ніжин-
ську поштову станцію свого часу про-
лягали шляхи видатних людей:  тут, зо-
крема, зупинялися на перепочинок 
Михайло Ломоносов, Олександр Пуш-
кін, Олександр Грибоєдов, Тарас Шев-
ченко, Володимир Даль, Євген Гребін-
ка. У ХVІІ – ХVІІІ століттях Ніжин було 
одним з найбільших торговельних міст 
Лівобережної України, через нього 
пролягали головні поштові тракти на 
Київ, Москву, Санкт-Петербург, Ригу, 
Полтаву, в Крим.

1992 року уродженець Ніжина, 
краєзнавець і меценат Олександр Ми-
колайович Лазаренко передав рідно-
му місту унікальну колекцію предметів 
дорожнього побуту й документів з іс-
торії вітчизняних доріг та кінної пошти 
XVIII – XIX століть, яку збирав протя-
гом тривалого життя. На її основі був 
створений музей «Ніжинська поштова 
станція», який відкрився 1993 року і 
відтоді є одним з найцікавіших екскур-
сійних об’єктів Ніжина.

У музеї експонується понад 500 
предметів, пов’язаних із розвитком 
поштової справи в Ніжині та Україні 
в цілому.

Експозицію побудовано за архівни-
ми документами про Ніжинську пошто-
ву станцію, що збереглися в Держав-
ному історичному архіві Києва і  Цен-

тральному історичному архіві Санкт-
Петербурга. Концепцією «Поштової 
станції» враховано використання ланд-
шафтного методу оформлення експо-
зиції, не в останню чергу цьому сприяє 
й те, що приміщення музею — єдиний 
в Україні подібний комплекс, який збе-
рігся майже повністю. Музейна експо-
зиція покликана створити у відвідува-
ча враження повернення в ХІХ століт-
тя Ніжина. Але тут також можна дізна-
тися і про більш ранні свідчення щодо 
поштової справи України — про те, як 
у давнину гінці доставляли князівські 
грамоти, як козаки везли донесення 
війська Запорізького, про роль гетьма-
нів у розвитку пошти України.

У двох залах-кімнатах розташу-
валася експозиція — макет станції 
ХІХ століття, марки, конверти, лис-
тівки і старовинні речі подорожнього 
побуту: чорнильниці, лампи, дзвони-

ки під дуги, свічники.
У другій залі відтворено кімнату 

станційного наглядача — на стіні ви-
сить карта поштових трактів, розміщені 
старовинний стіл, лави, скрині, дорож-
ні валізи. Також тут є куточок для подо-
рожувальників з відповідною атрибу-
тикою — самоваром, чайним посудом.

У цій же будівлі комплексу Ні-
жинської поштової станції 25 жов-
тня 1860 року в сім’ї поштаря наро-
дився і провів дитячі роки видатний 
український художник-баталіст, ака-
демік Микола Семенович Самокиш. 
В експозиції представлені різнома-
нітні матеріали про життя і творчість 
художника та його учнів.

Адреса: 16600, Чернігівська 
область, м. Ніжин, вул. Поштова, 5.

Тел.: +38(04631) 2-54-95.
Працює з понеділка по п’ятницю 

з 9.00 до 16.00.
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Відновлений Михайлівський храм 

Храм Чудотворця Миколая, збудований 1763 року, 
 — зразок української козацької архітектури

Віктор Моренець 
— про нашу 

невідому історію
За іні-

ц і а т и в и 
місцево-
го осе-
р е д к у 
Всеукра-
ї н с ь к о -
го об’єднання «Свобода» 
в Коропі історик-свобо-
дівець Віктор Моренець 
провів презентацію ілю-
строваної книги-дослі-
дження «Чернігівський 
процес». 

Видання містить сте-
нограми та світлини із су-
дового процесу над угор-
ськими військовими, які, 
будучи союзниками на-
цистської Німеччини, чи-
нили злочини на нашій 
землі. 

Книга, як і інші видан-
ня автора, вийшла за під-
тримки обласної організа-
ції «Свобода». 

Також Віктор Море-
нець представив присут-
нім свої попередні видан-
ня: 

«Просвіта інкогніта». 
У книзі розповідається 
про зародження та діяль-
ність на теренах Прилуч-
чини в 1917 – 1922 ро-
ках «Просвіт» — громад-
ських культурно-освітніх 
організацій. Внесок при-
луцьких просвітян досі 
був невідомий і неоці-
нений. Саме Прилуцька 
«Просвіта» видала пер-
ший на теренах Украї-
ни «Українсько-москов-
ський словник», «Корот-
ку граматику української 
мови» влітку 1917 року 
та часопис для молоді 
«Гасло» 1919 року. Також 
представлені докумен-
ти Чернігівської «Просві-
ти» періоду 1907 – 1909 
років. 

Брошура «Микола 
Міхновський: публіцис-
тика та вірші». Біографія, 
публіцистичні твори і неві-
дома до цього часу збірка 
вір шів «Лірика». 

«Невідома спадщина». 
Спогади, статті, щоденни-
ки старшин Армії УНР ро-
дом із міста Прилуки та 
Прилуцького району Чер-
нігівської області. 

«Ічнянці в армії УНР». 
Матеріал до літопису бо-
ротьби українців проти 
російської окупації у пер-
шому десятиріччі після 
більшовицького заколо-
ту 1917 року. Книгу Віктор 
Моренець створив у спів-
авторстві з дослідником 
Віталієм Шевченком. 

«Земля, полита 
кров’ю». Про повстан-
ський рух на півдні Чер-
нігівської області 1919 
– 1923 рр. Розповідає 
про життєвий і бойовий 
шлях старшин і козаків 
Армії Української Народ-
ної Республіки — вихідців 
із Прилук та Прилуцького 
повіту. 

Прес-служба 
Чернігівської обласної 

організації ВО «Свобода»

28 січня 1930 року голова Орга-
нізації Українських Націоналістів Єв-
ген Коновалець у листі до секрета-
ря Проводу Українських Націоналіс-
тів (ПРУН) Володимира Мартинця так 
описує свої враження від заочного 
(через листування) знайомства з од-
ним українським патріотом: «Взагалі 
з його листа я бачу, що це є надзви-
чайно розумна людина. ...натомість 
був би я затим, щоб його по можно-
сті ближче притягнути до праці само-
го Проводу, а зокрема, щоб його по-
бут в Римі використати так для пропа-
ганди української справи, як теж для 
нав’язання тісніших зв’язків між ПРУН 
і теперішніми панами Італії. Інакше ка-
жучи, я був би за тим, щоб після тісні-
шого його зв’язання з ОУН назначи-
ти його представником ПРУНу на Іта-
лію і при його допомозі начати певну 
акцію на тамошньому ґрунті. [...] Для 
цього треба особистого побачення, і я 
дійсно думаю після переїзду в Швей-
царію по їхати відтак на декілька днів 
до Риму». Так і сталося. Згаданий укра-
їнський патріот став членом керівни-
цтва ОУН та найближчим співробітни-
ком Коновальця. 

З 29 вересня 1943 року до 18 жов-
тня 1944 року український журналіст 
в еміграції після німецької окупації 
Італії був ув’язнений нацистами. При-
чина, чому його прізвище опинилося 
в короткому списку ворогів Третього 
Рейху, яких гітлерівській держбезпеці 
треба було невідкладно заарештувати 
в Римі, — статті проти Гітлера та його 
агресивної державної політики, які 
друкував у європейській пресі. Він від 
початку 1930-их років аргументовано 

критикував расистську теорію нацист-
ської ідеології. 

У 1990-ті роки відомий київський 
історик Віктор Коваль згадував, що 
в комуністичні часи в Інституті історії 
України Академії наук, де він працю-
вав, була якась «Українська мала ен-
циклопедія». Вона мала підвищений 
попит серед наукових співробітників, 
проте на неї, через підозріло «націона-
лістично-буржуазне» походження, від-
критих посилань ніхто з істориків не 
робив. Отже, цінували, використову-
вали і мовчали… 

У всіх трьох фактах йдеться про 
одну й ту ж людину — Євгена Дометі-
йовича Онацького.

13 січня 1894 року він народив-
ся у м. Глухові Чернігівської губернії 
в родині історика Дометія Онацького. 
1904 року сім’я Онацьких переїхала 
до Кам’янця-Подільського, де Євген 
навчався в гімназії, яку закінчив 1912 
року зі срібною медаллю.

У 1912 – 1917 роках Євген Она-
цький навчався на історико-філософ-
ському факультеті Київського універ-
ситету імені святого Володимира і був 
членом Наукового товариства імені 
Т. Шевченка. Під час навчання брав ак-
тивну участь у суспільно-громадській 
роботі й у 1917 – 1918 роках став про-
відним членом в об’єднаному керівни-
цтві всіх вищих шкіл Києва — Головної 
Студентської Ради. У 1917 році також 
увійшов до складу Української Цен-
тральної Ради як представник укра-
їнського студентства і невдовзі був 
призначений до її секретаріату. Євген 
Онацький брав активну участь у Все-
українському Національному Конгре-
сі, що був скликаний Центральною Ра-
дою в Києві 17 – 24 квітня 1917 року.

У березні 1918 року Онацький 
тимчасово відійшов від політичної ді-
яльності, але вже 1919 року був у 
складі урядової делегації Української 
Народної Республіки на Мирній кон-
ференції в Парижі.

Після Української революції (1917 
– 1920) Онацький разом із дружиною 
переїхав до Рима, де очолив пресове 

бюро української дипломатичної мі-
сії та був редактором її часопису «La 
voce del Ucraina». У міжвоєнний пері-
од співпрацював з українськими пе-
ріодичними виданнями «Розбудова 
нації» (був провідним співробітником 
цього головного теоретичного орга-
ну ОУН), «Новий клич», «Новий шлях», 
редагував бюлетень «Голос України», 
був кореспондентом часописів «Діло», 
«Свобода», «Новий час», «Український 
голос» та ін.

У 1930 році Онацький, близько 
познайомившись із головою Проводу 
ОУН, полковником Євгеном Коноваль-
цем, став одним із найближчих його 
співробітників та дорадників і неза-
баром —  представником ОУН в Італії. 
Від 1930 року Онацький (псевдоніми 
«Дометенко», «Винар», «Італ», «Тарас») 
стає постійним співробітником націо-
налістичного журналу «Розбудова на-
ції», який видавався у Празі Миколою 
Сціборським та Володимиром Мар-
тинцем.

У 1936 – 1940 роках професор 
Онацький викладає українську мову 
у Вищому Східному інституті в Неапо-
лі, а від 1940 року і аж до арешту на-
цистською держбезпекою викладає в 
Римському університеті.

Досі затребуваними є його пра-
ці того часу: «Українська теоретич-
но-практична граматика для італій-
ців» (1937), «Studi di Storia e di Cultura 
Ucraina» (1939), «Словник українсько-
італійський» (1941), «Основи суспіль-
ного ладу», «Чарівне коло та ритуальне 
оголення» (1938) та інші.

Маловідомим є факт, що профе-
сор Онацький активно допомагав мо-
лодим українцям з України вступати 
до вищих навчальних закладів Італії, 
підшукував їм на перший час житло, 
матеріально допомагав, просив на-
дати талановитим юнакам стипендії 
тощо. Він сприяв Олександру Бандері, 
брату тодішнього керівника Крайової 
організації ОУН на західноукраїнських 
землях Степана Бандери. 1933 року 
Олександр за рішенням ОУН виїхав до 
Італії, де навчався у Римській вищій 

школі економічно-політичних наук, за-
хистив докторську дисертацію. 

29 вересня 1943 року німецька 
окупаційна адміністрація в Італії за-
арештувала Онацького. Визначного 
українського націоналістичного діяча 
взяли на приціл за його постійне кри-
тичне ставлення до німецького націо-
нал-соціалізму в європейській пресі: 
був в ув’язненні спочатку в Італії, по-
тім — у Берліні та Оранієнбурзі.

Після закінчення Другої світової 
війни Онацький емігрував до Аргенти-
ни, де заснував Спілку українських на-
уковців, митців та літераторів.

У 1947 році став редактором і ди-
ректором тижневика «Наш клич», аль-
манаху «Відродження» та щомісячника 
«Дзвін» і одним із засновників Спілки 
українських науковців, митців і літера-
торів у  Буенос-Айресі. Особисто уклав 
у 1957 – 1967 роках «Українську малу 
енциклопедію», яка налічувала 8 томів.

У 1953 році професора Онацько-
го обрано головою Української Цен-
тральної Репрезентації (українського 
координаційного центру) в Аргентині, 
а у 1960 – 1963 роках очолював її Го-
ловну Раду.

У повоєнний час, крім інтенсив-
ної діяльності як науковця, журналіс-
та, громадського діяча, він видає над-
звичайно цінні публіцистичні праці, 
щоденники та спогади: «Завзяття чи 
спокуса самовиправдання» (1956), 
«Очима душі — голосом серця» (1956), 
«Записки українського журналіста і 
дипломата за 1918 – 1921 рр.» (1964, 
1967), «Портрети в профіль» (1965), «У 
вічному місті» та інші.

Помер професор Онацький 27 
жовтня 1979 року на 85-му році жит-
тя. Похований у Буенос-Айресі в Ар-
гентині.

Пам’ятаймо Євгена Онацького — 
українського патріота-націоналіста, 
науковця, журналіста, громадського 
діяча. 

Сергій БУТКО, 
Український інститут 
національної пам’яті

Від часу заснування в селі Городище на Менщині 
було споруджено дві церкви — Михайлівську та Мико-
лаївську.

Храм Архістратига Михаїла збудовано, ймовір-
но, ще наприкінці 50-их років ХІІ століття, серед квіту-
чої долини, звідки витікала річка Дягова, доплив річ-
ки Мени. За церквою та колишніми руїнами городища 
село тривалий час називалося Михайловим Городи-
щем, тепер — лише Городищем.

Упродовж століть церква не раз руйнувалася. І 
кожного разу відбудовувалася на тому ж місці. 1654 
року церква згадується як нова.

Із  Миколаївським храмом пов’язаний цікавий епі-
зод з біографії академіка-мистецтвознавця Григорія 
Логвина, про який читаємо у спогадах Віктора Вечер-
ського: «Десь 1985 року Науково-дослідний інститут те-
орії та історії архітектури в м. Києві (у цьому інституті 
Григорій Логвин пропрацював майже 50 років) органі-
зував автомобільну експедицію по Лівобережній Укра-
їні для вивчення і фіксації пам’яток архітектури. У скла-
ді експедиції були Григорій Логвин, Сергій Верговський 
— завідувач відділу «Полісся» Музею народної архітек-
тури та побуту України, водій і автор цих рядків. Доро-
гою з Чернігова на Новгород-Сіверський (якою Григорій 
Логвин їздив безліч разів) я запропонував звернути з 
траси й подивитися кілька дерев’яних церков XVIII сто-
ліття, які мені вдалося виявити під час своїх ще студент-

ських мандрів. … Заїхали в село Городище Менського 
району, до Миколаївської церкви 1763 року. З велики-
ми труднощами добились, щоб нам відкрили храм, у яко-
му тоді був склад комбікорму. … Ходимо, дивимось, фо-
тографуємо (у Логвина  — чудовий німецький фотоапа-
рат «Лінгоф», який усі сприймають за кінокамеру і який 
коштує більше, ніж наш автомобіль). Раптом Сергій Вер-
говський каже: «Дивись, як дід труситься!» І справді, 
наш «Никонович» продовжує фотографувати і при цьому 
весь аж тремтить від емоційного збудження і внутріш-
ньої напруги. Коли процес фотографування завершив-
ся, він нарешті заговорив. І стала зрозумілою причина 
його нервового збудження. Він сказав, що перед нами 
— досі незнаний шедевр архітектури світового рівня. 
Пояснивши дуже образно поетику архітектурних форм 
і архітектурного простору, він справді довів нам, що ми 
маємо справу з пам’яткою рівня афінського Парфенону. 
Я спіймав себе на думці про те, що і я бачив те ж саме, 
що і «Никонович», але зовсім не так поетично й емоцій-
но наснажено, як він (у свої 75 років!).

Після того упродовж понад 10 років мало не в 
кожній своїй статті, у кожному своєму виступі Гри-
горій Логвин співав натхненний дифірамб Микола-
ївській церкві в селі Городище як пам’ятці світового 
значення, не менше!»

У цій церкві 20 років працював священиком Фе-

дір Омелянович Кістяківський — родоначальник ці-
лої плеяди видатних українських учених, що відомі по 
всьому світу. У ній він, за його спогадами, хрестив усіх 
своїх дітей.

Нині церква перебуває в жалюгідному стані. І 
може бути втрачена. Звичайно, на повну реставрацію 
потрібні великі кошти. Держава їх сьогодні не має. Але 
конче необхідно законсервувати пам’ятку. Тобто поно-
вити дах і зачинити двері й вікна до кращих часів. Тож 
земляки-меняни звертаються до всіх небайдужих до-
помогти зберегти пам’ятку світового значення.

В інтер’єрі збереглася частина розписів і навіть 
якась скриня з церковним начинням.

Віктор ЯЦУХНО, 
член Менського відділення 

Чернігівського земляцтва в Києві

З когорти видатних українців: 
Євген Онацький

Церкви села Городище
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ВІД РЮРИКА ДО МИКОЛИ ІІ
НА ПРЕСТОЛАХ КИЄВА Й МОСКВИ

Перші два у XIX столітті ім-
ператори Росії правили зага-
лом більш як піввіку. Але оби-
два померли загадковою смер-
тю, таємниця  не розкрита по 
сьогодні. Прокляття династії 
Романових набирало обертів з 
кожним поколінням. 

Олександр I (23.12.1777 — 
01.12.1825) — російський імпе-
ратор від 1801 р. Старший син 
Павла I.

Виріс при дворі бабусі Катери-
ни ІІ, котра одразу ж по народжен-
ні  забрала онука від батьків і обо-
жнювала його, навіть планувала 
передати йому трон в обхід бать-
ка, свого сина Павла. 

Олександр зайняв престол піс-
ля чергового палацового пере-
вороту, що закінчився вбивством 
придворними його батька імпера-
тора Павла. Так і не встановлено 
ступінь причетності Олександра 
до цієї змови. Більшість істориків 
вважає, що він знав про неї і та-
ємно схвалював цей переворот 
та захоплення ним трону при жи-
вому батькові — царевбивства не 
допускав. Але вийшло саме так. І 
прокляття цього перевороту й ца-
ревбивства висіло над імперато-
ром усе його довге правління. 

У перші роки, побоюючись ре-
волюційних виступів і частково 
під впливом своїх радників, се-
ред яких були і українці (Віктор 
Кочубей, Михайло Сперанський, 
Василь Каразин), цар провів ряд 
ліберальних реформ (укази про 
вільних хліборобів, про дозвіл куп-
цям, міщанам і державним селя-
нам купувати незаселені землі, 
відкриття Харківського і Петер-
бурзького університетів). Однак 
від  1810 року проводив більш ре-
акційну внутрішню політику, яка 
отримала назву аракчеєвщина — 
від прізвища військового міністра 
Аракчеєва. 

У зовнішній політиці лавіру-
вав між Англією і Францією, про-
грав Наполеону під Аустерліцем 
у 1805 р., уклав невигідний Росії 
Тільзітський мир із Францією 1807 
р. У 1805 – 1807 рр. брав участь 
у коаліціях проти наполеонівської 
Франції.

У роки його правління імперія 
перемогла в російсько-французь-
кій війні 1812 року, названій піз-
ніше Вітчизняною. У 1813 – 1814 
рр. Олександр І був учасником 
закордонних походів російської 
армії, одним із керівників Віден-
ського конгресу 1814 – 1815 рр., 
який встановив повоєнний устрій 
Європи. 

Олександр вів успішні війни з 
Туреччиною (1806 – 1812), Швеці-
єю (1808 – 1809). До складу Росій-
ської імперії увійшли Східна Грузія,  
Фінляндія, Бессарабія, Азербай-
джан, колишнє герцогство Вар-
шавське. Уряд Олександра прово-
див імперську політику щодо неро-
сійських народів. Для зміцнення 

колоніальної адміністрації в Укра-
їні скасував виборність судових і 
адміністративних посад, посилив 
русифікацію шкільництва, приду-
шував українську культуру.

Правління Олександра знаме-
нувалося початком тісних зв’язків 
між Російською імперією та Спо-
лученими Штатами. Росія ввозила 
з Америки бавовну, каву, рис, тю-
тюн, цукор; США імпортували залі-
зо, коноплі, смоли.

Катерина одружила свого ону-
ка дуже рано, йому навіть не ви-
повнилося 16 років. І, звичайно, 
на німкені. 28 вересня 1793 року 
наступник трону одружився на 
доньці маркграфа Баденського 
Луїзі Марії Августі, яка взяла ім’я 
Єлизавети Олексіївни. 

З юних літ Олександр привчав-
ся батьком до військової служби, 
вже у 20 років став командиром 
столичної дивізії та петербурзьким 
військовим губернатором. 

Суспільство спершу з ентузіаз-
мом сприйняло сходження на пре-
стол молодого освіченого царя. 
Олександр у перший день сво-
го царювання, 12 березня 1801 
року, видав маніфест, в якому ого-
лосив, що буде суворо дотриму-
ватися права і законності. Уже в 
перший місяць молодий імператор 
зняв заборону на ввезення до  Ро-
сії книг, оголосив амністію втіка-
чам, відновив дворянські вибори 
та дію жалуваної грамоти містам 
і дворянству. А також ліквідував 
сумнозвісну Таємну канцелярію. 
Довкола престолу згуртувалася 
когорта молодих вельмож-рефор-
маторів. 

Ключовою проблемою країни 
й далі залишалося кріпосне право. 
Однак реформи царя не йшли далі 
просвітницького абсолютизму. Ак-
цент робився на народній освіті: 
відкривалися нові вищі й середні 
навчальні заклади. 

У 1803 році Олександр дору-
чив підготовку реформ таланови-
тому правникові з низів М. Спе-
ранському. Той успішно підго-
тував ряд реформ. Але до 1809 
року Сперанський розробив план 
все охопної перебудови імперії, 
включно зі створенням виборно-
го представницького органу і роз-
поділом гілок влади. Це не на жарт 
стурбувало вищих сановників ім-
перії. Імператор не ризикнув на 
таку велику реформу. Перед його 
очима був приклад батька, який 
спробував боротися із сановною 
верхівкою імперії і був нею знище-
ний. Подібне чекало й інші проекти 
Сперанського: розробка конститу-
ції, селянська реформа. Натомість 
завершилося це тим, що Сперан-
ського відправили в заслання.

Певні зміни відбулися лише на 
околицях імперії: в Прибалтиці се-
лян звільнили від особистої крі-
пацької залежності, полякам і фі-
нам дозволили конституцію. У ці-
лому ж реформи Олександра ви-
явилися поверховими. 

А друга половина царювання 
ознаменувалася «закручуванням 
гайок» з метою державної безпе-
ки. Реформа йшла у форматі утво-
рення військових поселень по око-
лицях держави, на які покладали-
ся функції мобілізації військових 
сил у випадку війни. Почали з Мо-
гильовської губернії Білорусі, далі 
ці поселення з’явилися в Новго-
родській, Херсонській губерніях, 
на Слобідській Україні. На кінець 
царювання Олександра в цих вій-
ськових поселеннях нарахову-
валося майже 170 тисяч солда-
тів, 374 тисячі державних селян і
козаків.

Під час згортання реформ і по-
силення реакції виникало невдо-
волення царем, насамперед у се-
редовищі військових. Помірко-
ваніші обстоювали продовження 
реформ, більш радикальні плану-
вали загалом ліквідацію монархії 
і скасування кріпацтва. Саме ця 
чаcтина офіцерства й організува-
ла повстання декабристів.

Аристократ і ліберал водно-
час, відкритий і загадковий, юний 
Олександр був високим, струнким, 
красивим підкорювачем жіночих 
сердець. Мав прекрасне вихован-
ня й освіту, вільно володів трьома 
європейськими мовами. Називав 
себе «щасливою випадковістю» 
на троні й журився щодо «варвар-
ства кріпацтва». Але дуже швидко 
увійшов у роль самодержця. Ціка-
ву оцінку цареві дав князь Чарто-
рийський: «Він був готовий погоди-
тися, що всі можуть бути вільними, 
якщо вони вільно робили те, що він 
хотів!» 

Геніальний Пушкін дав таку 
оцінку Олександрові: «К проти-
вочувствиям привычен, в лице и 
жизни арлекин». І ще варто нага-
дати оцінку поетом царя в романі 
«Євгеній Онєгін»:

«Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда».
Цар не мав сина-наступника. 

Обидві доньки подружжя померли 
малятами. До дружини цар швидко 
охолов. 15 років відкрито був в ін-
тимному зв’язку з Марією Нариш-
кіною, потім мав інших фавориток-
коханок. 

У рік нашестя Наполеона цар 
захопився релігією і містикою. 
До  Росії за потурання імперато-
ра почалося нашестя представни-
ків різних екзотичних сект: морав-
ських братів, квакерів, проповід-
ників екстазу. Урешті, проти цьо-
го повстала офіційна церква, і ця 
братія була вичищена з країни. 

В останні роки правління Олек-
сандр був явно втомлений вла-
дою, справи передовіряв Аракчеє-
ву, впадав у депресію, подумував 
відмовитися від престолу. Дуже 
підрізали його в останній рік жит-
тя величезна повінь у столиці, а та-
кож смерть позашлюбної доньки 
—  16-річної Софії. 

До кінця життя Олександр збе-
ріг пристрасть до подорожей. І 
помер далеко від столиці. Ця за-
гадкова смерть сталася 1 грудня 
1825 року в Таганрозі. Офіційно — 
від запалення мозку. Однак рапто-
ва смерть 47-річного царя тут же 
викликала багато чуток. З’явилася 
версія, що Олександр, стомившись 
від царювання, інсценував свою 
«смерть» і вирішив відійти від світу. 
Тіло «покійного царя» начебто було 
підмінене. А сам Олександр виїхав 
у Сибір під іменем старця Феодора 
Кузьмича, де й помер в Томську аж 
1864 року. 

Ця загадка історії не розкри-
та по сьогодні. Якусь ясність мо-
гла б  внести генетична експерти-
за останків старця Феодора, мощі 
якого нині зберігається в Томській 
єпархії. Час від часу виникає ідея 
такого дослідження. Але на сьогод-
ні це ще одна таємниця Романових. 

Микола I (06.07.1796 – 
02.03.1855) — російський імпе-
ратор (1825 – 1855). Третій син 
Павла І. 

За два роки до смерті Олек-
сандр склав секретний Маніфест 
про престолонаслідування. Другий 
за старшинством брат Костянтин 
відмовився від трону, бо не мав ді-

тей, був розлучений і одружений 
вдруге морганатичним шлюбом 
на польській графині. Виходячи з 
цього, Олександр заповів трон на-
ступному за старшинством брату 
Миколі. 

Микола, прагнучи зміцнити ім-
перію, встановив у країні режим 
військово-поліцейської диктату-
ри. При ньому величезну роль в 
управлінні відіграла особиста кан-
целярія царя і особливо її «Тре-
тій відділ» — управління таємної 
політичної поліції і жандармерія. 
У  1830 – 1831 рр. придушив на-
ціонально-визвольне повстання 
в Польщі, був одним з організато-
рів розгрому Угорської революції 
1848 – 1849 рр. 

Політика Миколи І щодо Украї-
ни була спрямована на повну ніве-
ляцію національних особливостей, 
прав і традицій українського на-
роду: скасування Магдебурзького 
права (1835) та Литовського ста-
туту, ліквідацію греко-католицької 
церкви на Правобережній Україні, 
боротьбу проти українського наці-
онально-визвольного руху (арешт 
членів Кирило-Мефодіївсько-
го братства, переслідування і за-
слання Тараса Шевченка).

Водночас Микола заснував у 
Києві Імператорський універси-
тет Св. Володимира, указ про що 
підписав 8 листопада 1833 року 
(нині Національний університет ім. 
Т. Шевченка). 

Традиційно царевич Микола 
отримав домашню освіту. Не лю-
бив гуманітарних наук, зате захо-
пився фортифікацією, інженерною 
справою, живописом. 

13 липня 1817 року відбуло-
ся весілля царевича з принце-
сою Шарлоттою, донькою короля 
Пруссії Фрідріха Вільгельма. На-
речена отримала ім’я Олександри 
Федорівни.

У Петербурзі вість про смерть 
Олександра І отримали лише че-
рез 8 днів, 9 грудня 1825 року. 
Микола все ж звернувся до брата 
Костянтина із пропозицією щодо 
престолу. Той категорично відмо-
вився. Але Сенат, Синод, армія, 
вельможі вже почали складати 
присягу імператору Костянтину І. У 
ситуації такого хаосу із двома «ім-
ператорами» й вибухнуло повстан-
ня декабристів 14 грудня. Воно 
було придушене Миколою, якому 
вже присягнули піддані.

Перші кроки імператора були 
доволі ліберальними. Потім усе 
пішло по наїждженій колії. Відо-
мий історик В. Ключевський дав 
таку характеристику цього царю-
вання: 

«Николай поставил себе за-
дачей ничего не переменять, не 
вводить ничего нового в основа-
ниях, а только поддерживать су-
ществующий порядок, восполнять 
пробелы, чинить обнаружившие-
ся ветхости помощью практичес-
кого законодательства и все это 
делать без всякого участия обще-

ства, даже с подавлением обще-
ственной самостоятельности, од-
ними правительственными сред-
ствами; но он не снял с очере-
ди тех жгучих вопросов, которые 
были поставлены в прежнее цар-
ствование, и, кажется, понимал 
их жгучесть ещё сильнее, чем его 
предшественник». 

Традиційно Миколу І прийнято 
вважати деспотом. Між тим, стра-
та п’яти декабристів стала єдиною 
за всі 30 років його царювання. 
Хоча у двох повстаннях декабрис-
тів загинуло близько півтори тися-
чі людей. А при реформаторі Пе-
трові І і просвітительці Катерині ІІ 
було страчено тисячі людей. У сто-
лиці Франції Парижі за три дні роз-
стріляли 11 тисяч учасників черв-
невого повстання 1848 року. 

Повного скасування кріпа-
цтва при Миколі так і не відбуло-
ся. Але на шляху до цього здійсни-
ли серйозні кроки. Уперше було 
різко скорочено чисельність крі-
паків, їх доля в кількості насе-
лення зменшилася до 35 – 45%. 
Натомість до половини населен-
ня сягнула кількість державних 
селян, для яких було введено чи-
мало пільг. Поміщикам заборо-
нили продавати селян без землі, 
відправляти їх на каторгу, кріпа-
ки отримали право володіти зем-
лею, вести підприємництво. Різко 
зросла кількість шкіл для селян — 
з 60 до 2,5 тисячі. 

При Миколі І в Росії почало-
ся інтенсивне будівництво доріг із 
твердим покриттям, зокрема трас 
від Москви до Петербурга,  Вар-
шави, Іркутська. І почалося будів-
ництво залізниць, за царювання 
Миколи їх побудували тисячу кіло-
метрів. 

Багатовіковим злом Росії була 
корупція. Цар розгорнув масштаб-
ну боротьбу з нею, втім, результа-
ти оцінював критично, заявивши 
якось, що в його оточенні «не кра-
дуть лише він сам та наступник 
трону». 

Тривали війни з Туреччиною. 
Правда, Росія відмовилася від ідеї 
розгрому Османської імперії, на-
томість пішла шляхом підтримки 
християнських народів, підвлад-
них Туреччині, аж до проголошен-
ня ними власних держав. Ці успі-
хи Росії стривожили Захід. У 1854 
році Англія і Франція вступили у ві-
йну проти Росії на боці Туреччини. 
Ця Кримська війна завершилася 
повною поразкою Росії. 

Цар помер 2 березня 1855 
року. Перед цим отримав невтіш-
ні вісті про військові поразки під 
Севастополем і Євпаторією. Це 
означало й поразку у війні, чого 
цар за його характером пережити 
не міг. В останні тижні він демон-
стративно виходив легко вдягне-
ним у більш як 20-градусні морози 
на огляди військ. Складалося вра-
ження, що він накликає хворобу. 
Урешті, сильно застудився, захво-
рів на грип. Проте одразу по смер-
ті царя при дворі пішла чутка, що 
він попросив придворного лікаря 
дати йому отруту. Історики по сьо-
годні дискутують, чи дійсно цар по-
мер від грипу, запалення легень, 
чи вчинив самогубство.

Так закінчилося 30-річне прав-
ління цієї, безумовно, неординар-
ної і сильної особистості, імпера-
тора, який, мабуть, хотів карди-
нально змінити імперію, але не на-
важився. Випало це зробити його 
наступнику — сину Олександру. 

Петро АНТОНЕНКО
Поч. у №№ 39 – 54.

Далі буде 
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Календар всесвітньої історії

Церковний православний календар
ТРАВЕНЬ
22 — перенесення мощей Святителя Миколи Чудотвор-
ця.
23 — апостола Симона Зилота.
24 — рівноапп. Мефодія і Кирила, вчителів 
слов’янських.
25 — неділя 6-а після Пасхи, про сліпого. Свт. Єпифанія, 
єп. Кіпрського.
26 — перенесення мощей мч. Авраамія Болгарського.
27 — блж. Ісидора, Христа заради юродивого. День 
пам’яті святих отців Першого Вселенського Собору.

28 — прп. Пахомія Великого. Свт. Ісаї, єп.
29 — Вознесіння Господнє (40-ий день після Пасхи). 
Прп. Федора  Освяченого.
30 — Троїцька поминальна субота.
31 — день Святої Тройці. П’ятидесятниця.

Червень
1 — день Святого Духа.
2 — мч Фалалея.
3 — рівноапп. царя Костянтина і матері його цариці 
Єлени. 
4 — мч. Василіска.

22 травня 
1840 — народився Мар-

ко Кропивницький, український 
драматург, актор, режиссер.

1859 — народився Артур Ко-
нан Дойль, англійський письмен-
ник, автор детективів.

1861 — прах Тараса Шевчен-
ка перепохований в Україні на 
Чернечій горі, що під Каневом.

1879 — народився Симон 
Петлюра, український держав-
ний і політичний діяч, організа-
тор Українських Збройних сил, 
Головний отаман військ УНР (від 
листопада 1918 р.), голова Ди-
ректорії УНР (13 лютого 1919 р. 
– 10 листопада 1920 р.)

23 травня 
1953 — протягом 48 годин у 

Литві заарештовано й депорто-
вано з республіки майже 37 ти-
сяч селян, які відмовилися вхо-
дити у колгоспи (операція «Вес-
на»). 

24 травня 
1742 — у Яссах помер Пи-

лип Орлик, гетьман України (у ви-
гнанні) в 1710 – 1742 рр., най-
ближчий соратник Івана Мазепи.

1819 — американський ко-
лісний пароплав «Саванна» ви-
йшов з однойменного міста у 
перше плавання через Атлантич-
ний океан.

1882 — 
н а р о д и в с я 
Кирило Сте-
ценко, україн-
ський компо-
зитор, хоро-
вий диригент.

1905 — 
н а р о д и в с я 
Михайло Шо-
лохов, росій-
ський радянський письменник, 
лауреат Нобелівської премії з лі-
тератури 1965 р.

1912 — народився Михайло 
Стельмах, український письмен-
ник.

25 травня
1889 — 

н а р о д и в с я 
Ігор Сікор-
ський, аме-
р и к а н с ь к и й 
авіаконструк-
тор російсько-
українського 
походження, 
у р о д же н е ц ь 
Києва, тво-
рець перших 
російських лі-
таків і перших 

американських гелікоптерів. 
1926 — у Парижі єврейський 

анархіст Самуїл Шварцбард за-
стрелив Симона Петлюру.

1989 — відкрито I з’їзд на-
родних депутатів СРСР. Головою 
Верховної Ради СРСР обраний 
Михайло Горбачов. 

26 травня
1865 — залишки армії Пів-

дня здалися, у США завершилася 
громадянська війна. 

27 травня
1703 — закладена Петро-

павлівська фортеця. День засну-
вання міста Санкт-Петербурга.

1859 — 
н а р о д и в с я 
Панас Сак-
с аг ан с ьк ий 
(Тобілевич), 
український 
актор, режи-
сер, драма-
тург.

1895 — 
англійський 
в и н а х і д н и к 
Бірт Акрес запатентував кіно-
проектор.

1930 — Річард Дрю запатен-
тував «прозору целофанову лип-
ку стрічку» — скотч.

28 травня 
1569 — підписано Люблін-

ську унію, яка об’єднала Польщу 
й Литву в єдину державу — Річ 
Посполиту. Литва зберегла част-
кову автономію: особливе зако-
нодавство й суди, скарбницю, 
військо, низку посад. Офіційною 
мовою Литви залишилася біло-
руська.

1916 — помер Іван Франко, 
український письменник.

1969 — у Москві створено 
«Ініціативну групу захисту прав 
людини в СРСР», до складу якої 
увійшли Леонід Плющ (Київ) та 
Генріх Алтунян (Харків).

29 травня 
1453 — турецька армія під 

проводом султана Мехмеда II за-
хопила Константинополь. Візан-
тійська імперія припинила своє 
існування.

1953 — перше підтверджене 
сходження на Еверест здійснили 
шерпа Тенцінг Норгей і новозе-
ландець Едмунд Гілларі.

30 травня 
1431 — у Руані на площі ан-

глійці за присудом єпископа Ко-
шона спалили живцем народну 
героїню, воєначальницю Жанну 
д’Арк. 

1853 — народився Вінсент 
Ван Гог, нідерландський худож-
ник. 

31 травня 
1868 — біля Парижа в парку 

Сен-Клу відбулася перша вело-
гонка. Довжина траси становила 
1200 м. Переможцем став англі-
єць Джеймс Мур. Спортивний ве-
лосипед важив тоді 73 кг. 

1879 — у Берліні відкрила-
ся перша у світі електрична за-
лізниця; було продемонстровано 

перший електропотяг, сконстру-
йований Вернером фон Сімен-
сом. 

1 червня 
1804 — народився Михайло 

Глінка, російський композитор. 
1926 — 

н а р о д и л а с я 
Мерилін Мон-
ро (Норма 
Бейкер Мор-
тенсон), аме-
риканська кі-
ноакторка.

1962 — у 
СРСР ціни на 
м’ясо, моло-
ко, олію і яйця підвищено на 25 
– 30%. Почалися заворушення 
робітників у Новочеркаську Рос-
товської області РФ (колишня 
столиця Донського козацтва). 

Наступного дня комуністич-
на влада розстріляла демон-
страцію: загинуло 24 людини, 
поранено — 39. Пізніше за рі-
шенням Верховного суду РРСФР 
розстріляно ще сімох осіб, а 114 
—  ув’язнено.

2 червня 
1857 — американець 

Джеймс Гіббс із Вірджинії запа-
тентував однониткову стьожкову 
швейну машинку.

1896 — італієць Гульєльмо 
Марконі у США 
запатентував 
радіо.

1919 — на-
родився Юрій 
Ти м о ш е н к о , 
у к р а ї н с ь к и й 
артист естра-
ди й кіно, гумо-
рист, творче 
псевдо — Та-
рапунька.

3 червня 
1785 — у Лондоні випробу-

вано перший парашут, винай-
дений Франсуа Бланшаром. 
Першою парашутисткою стала 
кицька, яку скинули з повітря-
ної кулі на 300-метровій висоті. 
Тварина благополучно призем-
лилася.

4 червня
1783 — на ринковій площі у 

французькому місті Аннон від-
булася перша публічна демон-
страція повітряної кулі братів 
Жозефа-Мішеля і Жака-Етьєна 
Монгольф’є. Куля діаметром 11 
метрів, зроблена з полотна й па-
перу, піднялася на висоту 1830 м 
й пролетіла 1,6 км.

1800 — у Вашингтоні завер-
шено будівництво Білого дому, 
до нього в’їхали перші мешканці 
— президент США Джон Адамс із 
дружиною.

1923 — прийняв перших 
в’язнів Соловецький табір окре-
мого призначення.

Особливо важливе 
значення для освіти Симо-

на Петлюри мав його вступ до 
Наукового товариства імені Шев-

ченка. Вочевидь, ввів його туди про-
фесор М. Грушевський, який знав 
Петлюру ще від 1901 року як автора 
кореспонденцій до редагованих уче-
ним «Літературно-наукового вісни-
ка» та «Записок Наукового товари-
ства імені Шевченка», що видавали-
ся у Львові. Цілком ймовірно, що мо-
лодий політик і видатний вже на той 
час учений ближче особисто позна-
йомилися під час університетських 
лекцій або на вищезгаданих курсах. 
Симон Петлюра відразу після приїз-
ду до Львова зав’язав безпосередні 
контакти з НТШ: брав участь у лек-
ціях, дискусіях, які там організову-
валися, а насамперед багато друку-
вався як на шпальтах вищезгаданих 
періодичних видань, так і інших га-
лицьких часописів. Українська літе-
ратурознавча історіографія завдя-
чує йому виконаним спільно з Ната-
лею Романович перекладом синтези 
західноєвропейської літератури ав-
торства Миколи Стороженка, про-
фесора Московського університе-
ту (вченого українського походжен-
ня). Ця праця вийшла у Львові 1905 
р. під назвою «Нарис історії західно-
европейської літератури до кінця XVII 
віку», зі вступом і за редакцією Івана 
Франка. 

У травні 1905 р. Симон Петлюра 
на короткий час залишив Львів і,  до-
тримуючись усіх засад організацій-
ної конспірації, таємно прибув до Ки-
єва, щоб узяти участь у конференції, 
скликаній за ініціативи Дмитра Анто-
новича — одного з чільних керівни-
ків РУП. Тут він офіційно репрезен-
тував закордонне представництво 
партії. Повернувшись до Галичини, 
надалі активно працював на партій-
ній і журналістській ниві. При цьо-
му не занедбував власної загальної 
освіти, активно відвідував  україно-
знавчі курси, університетські лекції, 
а також різні доповіді, урочистості й 
вистави. Він приятелював не лише з 
галицькими політиками, а й ученими 
і діячами культури. Старанно вивчав 

українську й польську літературу — 
політичну, наукову й художню. 

Перебування Симона Петлюри у 
Львові, що тривало понад рік, було 
надзвичайно активним у його пар-
тійній діяльності та особистому житті. 
Як уже згадувалося, окрім виконан-
ня багатьох партійних обов’язків, він 
активно збагачував власні знан ня, 
насамперед познайомився з такими 
відмінними від російських держав-
но-правовою системою, демокра-
тичними інституціями, українськи-
ми науковими й культурно-освітні-
ми осередками, а також багатьма 
видатними політиками і науковцями 
Галичини. Також він мав можливість 
пізнати польське суспільство й куль-
туру. Коло його інтересів і численні 
обов’язки вимагали, вірогідно, по-
стійного перебування у Львові. Відо-
мо лише, що ненадовго, влітку 1905 
р., виїздив на запрошення В. Сімови-
ча до Чернівців. 

Львівський період був дуже важ-
ливим у житті двадцятишестирічно-
го Симона Петлюри. Тут він міг рівно-
часно поповнювати свою загальну 
освіту і здобути значні політичні зна-
ння, що, безперечно, мало безпосе-
редній вплив на кристалізацію його 
політичних і національних поглядів. 
Відвідуючи лекції, зібрання й диску-
сії, спостерігаючи за суспільним жит-
тям, він удосконалювався і як полі-
тик, і як публіцист, що згодом багато-
разово проявлялося у його статтях і 
аналізах діяльності галицьких полі-
тичних партій. 

У львівський період Симон Пет-
люра виріс на одного з чільних діячів 
українського соціал-демократичного 
руху, що пізніше мало визначальний 
вплив на його діяльність як політика, 
державного діяча і співтворця поль-
сько-українського союзу 1920 року. 

Станіслав 
СТЕМПЕНЬ, 

директор Південно-
Східного Інституту 

Наукового 
в Перемишлі 

(Польща), доктор 
історичних наук 

ЛЬВІВСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ 
СИМОНА ПЕТЛЮРИ

ПРИМІТКИ: 
Щербина Федір (1849 – 1936) — видатний статистик, економіст, соціолог 

та історик Кубані. Переконаний соціаліст. Після 1920 р. в еміграції. Був про-
фесором Українського Вільного Університету у Празі й Господарської Акаде-
мії у Подєбрадах. 

«Добра новина» — орган Української соціалістичної партії; згодом, після 
прилучення УСП до РУП, — орган РУП. Видавалася неперіодично у Львові у 
1900 – 1903 рр. й адресувалася міському пролетаріатові. 

«Праця» — неперіодичний орган РУП, продовження ліквідованого часо-
пису «Добра новина». Друкувалася у Львові у 1904 – 1905 рр. 

«Гасло» — місячник, орган РУП, видавався у 1902 – 1903 рр. 

Понятенко Прокіп (1878 – ?) — громадсько-політичний діяч, журналіст, 
письменник, близький приятель С. Петлюри, уродженець м. Полтави, де на-
вчався у духовній семінарії; член РУП, а згодом Української соціал-демокра-
тичної робітничої партії. У 1904 р. разом із С. Петлюрою виїхав до Галичини, 
де працював у Закордонному комітеті РУП, як вільний слухач відвідував ви-
клади у Львівському університеті. У червні 1917 р., із заснуванням Генераль-
ного Секретаріату Української Центральної Ради, призначений товаришем 
генерального секретаря внутрішніх справ. У січні 1918 р. обійняв посаду 
директора канцелярії Міністерства внутрішніх справ УНР. У березні 1918 р. 
призначений консулом УНР у Катеринодарі. На цій посаді залишався і за ча-
сів Української Держави. За Директорії УНР — співробітник Української ди-
пломатичної місії у Варшаві (1919 – 1920). У 1921 р. повернувся на Кубань. 
Подальша доля невідома. Вірогідно, захоплений більшовиками й страчений 
(див.: Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради: Біобібліо-
графічний довідник. – К., 1998. – С. 147). 

Ганкевич Микола (1867 – 1931) — походив із греко-католицької свяще-
ницької родини, за освітою правник. Однак ціле життя працював урядником 
у львівській Касі хворих. У 1899 р. був співзасновником, а згодом незапере-
чним керівником Української соціал-демократичної партії, поєднуючи член-
ство у ній з належністю до ПСДП, а згодом — ППС. Був видатним промовцем і 
полемістом. Його лекції на освітніх курсах визнані «шедеврами ораторсько-
го мистецтва». У 1910 р. опублікував брошуру «Niepodleglosc Polski», що її ви-
знано за найкраще обґрунтування незалежницької програми ППС (був вод-
ночас палким українським патріотом). Згодом С. Петлюра багаторазово те-
пло писав про М. Ганкевича та його діяльність.

Товариство прихильників української науки, літератури і штуки діяло у 
Львові у 1904 – 1914 рр. Об’єднувало українських учених, літераторів і  мит-
ців. Певні засоби на діяльність Товариства переказував український зем-
левласник із Полтавщини Євген Чикаленко. У 1905 р. заходами Товариства 
у Львові відбулася Загальноукраїнська виставка мистецьких і  промисло-
вих виробів. Наступними роками воно профінансувало друкування кількох 
книжок.

Кирило
Стеценко

Ігор
Сікорський

Панас
Саксаганський

Мерилін
Монро

Юрій
Тимошенко
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Цікаве про письменників
Альфред Теніссон
(1809 – 1892)

Порада математика 
поетові
В одній із поем Альфреда 

Теніссона було таке висловлю-
вання: «Щохвилини на землі 
людина вмирає, і щохвилини на 
землі людина народжується».

Невдовзі Теніссон одержав 
листа від одного математика:

«Кількість людей на земній 
кулі постійно зростає. Щохви-
лини на землі людина вмирає, 
і щохвилини на землі народжу-
ється одна та одна шоста люди-
ни. Це я подаю скорочено, бо 
повна цифра становить 1,6749 
людини».

Жюль Верн
(1828 – 1905)

У світі подорожей 
і пригод
Жюль Верн успішно писав 

п’єси й оповідання і водночас 
старанно вивчав природознав-
чі науки, техніку, історію геогра-
фічних відкриттів, повітропла-
вання, знайомився з ученими, 
мандрівниками. Нарешті склав 
план серії романів «Надзвичай-
ні подорожі». Перший роман із 
цієї серії — «П’ять тижнів на по-
вітряній кулі» — закінчив улітку 
1862 року. П’ятнадцять видав-
ців, до яких звертався письмен-
ник, ніби змовившись, поверта-
ли рукопис з однаковою відпо-
віддю: «Я не можу ризикувати».

А от шістнадцятий, П’єр-
Жюль Етцель, схвалив руко-
пис і поспішив закріпити діло-
ві зв’язки з талановитим пись-
менником своєрідною умовою 
на двадцять років уперед: ав-
тор брав на себе зобов’язання 
щороку давати видавцеві за 
певну винагороду два «науко-
вих романи» або один двотом-
ний, загальним обсягом у 20 
– 25 друкованих аркушів. Че-
рез двадцять років умову було 
поновлено на той самий тер-
мін. За ці роки Жюль Верн на-
писав шістдесят три романи. А 
всі твори видатного письмен-
ника складають сто п’ятнадцять 
томів.

Подорожі Жюля Верна
Дехто стверджує, що Жюль 

Верн усе життя провів за пись-
мовим столом. Це не так. Він 
побував у Норвегії, Ірландії, 
Шотландії, США. Письменник 
любив виходити в море на яхті 
з двома матросами, а згодом 
придбав маленький пароплав, 
на якому плавав у Середземно-
му морі.

Генрік Ібсен
(1828 – 1906)

Заради гостей
Генрік Ібсен, відомий своєю 

мовчазністю, відмовився від од-
ного запрошення на банкет, по-
яснивши це так: «Я б тільки був 
присутній і не вимовив би жод-
ного слова, а через ввічливість 
інші гості теж мовчали б цілий 
вечір. А от якщо я не прийду, 
розгнівані гості матимуть тему 
для приємної розмови».

Френсіс Брет-Гарт
(1839 – 1902)

Ділове запитання
Відомий американський 

письменник Брет-Гарт при їхав 
у Річмонд, де мав виступити з 
читанням своїх оповідань. У 
нього раптом заболіла голо-
ва. Місцевий житель, бажаю-
чи його заспокоїти, почав ви-
хваляти здоровий клімат сво-
го міста:

— Уявіть собі, в нас поми-
рає в середньому лише одна лю-
дина на добу.

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

Журнал 
«Літературний Чернігів»
У першому номері журналу за цей рік подано пое-

зію Анатолія Гризуна, Миколи Петренка, Людмили Сві-
таєвої, Володимира Пащенка, а також Петра Пиниці та 
поетеси з Ізраїлю Галини Феліксон у перекладі з ро-
сійської Лариси Ткач і Олега Гончаренка.

Проза представлена новелами «Кутюр’є мого ди-
тинства» Володимира Сапона та «На Великдень» Ми-
хася Ткача, оповіданнями «Богдан Пундик-Чечако» Ле-
оніда Луцюка і «Звеничівські побрехеньки» Івана Ку-
жельного, уривком з історичного роману «Перстень 
Ганни Барвінок» Івана Корсака.

Історія і краєзнавство Чернігівщини представлені мате-
ріалами «Метричні книги як джерело людських доль, або Про 
що розповіли столітні записи священиків Троїцького храму в 
Данині» Миколи Тимошика, «Седнівець Микола Колодкевич 
— агент виконавчого комітету «Народної волі» Тамари Дем-
ченко, «Дещиця з минулого Корюківки» Оксани Толкачової. У 
рубриці «Чернігівці за кордоном» друкується нарис Олексія 
Микитенка «Далекосхідна трудова епопея українців».

Про видатного земляка — вченого, доктора криміналь-
ного права Олександра Кістяківського, від дня смерті якого 
нещодавно виповнилося 130 років, — стаття Надії Кир’ян. 
Штрихи до портрета поета і журналіста Олександра Олійни-
ка з нагоди його 75-ліття подає Михайло Кушніренко.

Журнал друкує рецензії Володимира Кузьменка, 
Миколи Адаменка, Володимира Миколаєнка та Ауеха-
на Кодара на книги Олександра Мушкудіані «За гора-
ми гори…», Володимира Сапона «Меди і полини істо-
рії», Валентини Михайленко «Крик перелітного птаха» 
та Тетяни і Сергія Дзюб «Остання кочівля любові».

У рубриці «Гумор» вміщено гумореску Валерія 
Демченка «Врятувати депутата», а в «Сторінці для ді-
тей» малята прочитають казки Людмили Шутько.

Нова книга 
Михайла Слабошпицького
У Чернігівському літературно-меморіальному му-

зеї-заповіднику М. Коцюбинського відбулася пре-
зентація книги відомого українського письменника, 
виконавчого директора Ліги українських меценатів, 
активного організатора й популяризатора конкурсу 
юних знавців української мови імені Петра Яцика Ми-
хайла Слабошпицького «Велика війна 2014... Україна: 
виклики, події, матеріали» (К., «Ярославів Вал», 2015). 

У творі письменник торкнувся проблеми добро-
вольчих батальйонів, на плечах яких лежить основний 
тягар війни. 

«Бібліо-Оскар-2015»
Утретє Чернігівська обласна бібліотека для дітей 

ім. М. Островського зібрала читачів на церемонію на-
городження «Бібліо-Оскар-2015».

Сьогодні бібліотеку відвідують понад 17 тисяч чи-
тачів. Діти читають не лише звичайні паперові книги, 
а й отримують інноваційну послугу в Інтернет-центрі 
бібліотеки.

На «Бібліо-Оскарі-2015» відбулося нагородження 
п’ятнадцятьох кращих читачів. 

У номінації «Читаюча родина» відзначена сім’я По-
столів із села Улянівка Чернігівського району, яка ви-
ховує десятьох дітей. Усі в родині — активні читачі об-
ласної бібліотеки, діти грають на різних музичних ін-
струментах.

У номінації «Друг бібліотеки» відзначена чернігів-
ська письменниця Тетяна Пакалюк, ініціаторка і голо-
ва журі обласного конкурсу дитячої літературної твор-
чості «Хай весь світ дивують нині діти неньки України». 
Він уже вп’яте проведений на Чернігівщині, видані три 
збірочки із творами переможців.

«Другом бібліотеки» також названа молода журна-

лістка обласного радіо Альона Сисенко, яка подає на 
радіо інформацію про бібліотеки області. 

Діти ще допомагають ровесникам, які мають про-
блеми зі здоров’ям. Учні міської школи №27 Марина 
Куріка та Кирило Кулак узяли активну участь у новому 
проекті бібліотеки — «Почитаємо другу». Вони начи-
тали вголос і записали в цифровому форматі уривки 
із творів Шевченка, Нестайка, Кіплінга, Конан Дойла 
для дітей з вадами зору. Диски з аудіозаписами біблі-
отека подарувала спеціалізований школі Чернігова, 
яка опікується цими дітьми. А в номінації «Партнер-
ство заради дитини» відзначена Світлана Григорівна 
Колесник — класний керівник, учні якої стали найак-
тивнішими читачами і учасниками бібліотечних захо-
дів. У цій же номінації відзначені вчителька ліцею № 
22 Оксана Михайлівна Колотило, завідувачка Столь-
ненської бібліотеки-філіалу Менської ЦБС Валентина 
Павлівна Оліфіренко.

Свято читачів прикрасили виступами вокаліст об-
ласного палацу дітей та юнацтва Кирило Топорков, 
танцювальний колектив «Каприс», дитячий танцю-
вальний колектив «Сіверські клейноди», танцюристи 
школи № 20, вокалісти зі Стольного Юлія Артюх і Ма-
рина Пилипенко.

Слова з часом набувають у мові 
того чи іншого відтінку. Так трапилося 
й зі словом «анекдот», яке нині озна-
чає щось вигадане й не дуже серйоз-
не. Між тим, це дуже серйозний і по-
пулярний жанр народної творчості, 
гумор і часто дошкульна сатира на 
дійсність. Та й термін «анекдот» ко-
лись означав дійсну, невигадану іс-
торію. Нині це вигадка, але наша дій-
сність часто є справді анекдотичною.

Представимо зараз читачам один 
із видів анекдотів — політичний. Кон-
кретніше — політичні анекдоти часів 
Радянського Союзу. Тоді  розповіда-
ти їх було не зовсім безпечно. На цю 
тему — одразу анекдот про анекдот. 

У тюремній камері сидять кілька 
засуджених і розказують, кого за що 
посадили. Той щось украв, той набив 
сусідові пику. А один чоловік каже: 
«Мене посадили ні за що». Ну, тут усі 
давай глузувати: мовляв, усі гово-
рять, що ні за що. А чоловік далі: «Так 
правда, посадили якраз за те, що я 
нічого не робив. За свої лінощі. Було 
так. Увечері сидимо у мене вдома із 
приятелями, розказуємо анекдоти. 
Коли гості розійшлися, я давай мір-
кувати: зараз піти й доповісти про ці 
анекдоти, куди слід, чи зачекати до 
ранку? Полінувався, відклав до ран-
ку. І ось сиджу». 

Жарти жартами, але влада мо-
гла потрактувати анекдоти як «ан-
тирадянську пропаганду і агітацію» 
— була така стаття у Кримінальному 
кодексі. Це за «зберігання» (навіть у 
своїй голові) і «поширення» (не дове-
ди, Господи, письмово) того, що вла-
да вважала «наклепом» на радянську 

дійсність. Хоча ці анекдоти точно від-
бивали саме цю дійсність. 

Тому, попри все, вони набули ве-
личезного поширення. Їх розповіда-
ли всі і скрізь: у гарячих дебатах на 
кухнях, адже про засоби інформації 
годі було й думати, в самих органах 
влади, від компартійних кабінетів до 
правоохоронних органів — усі масо-
во глузували самі над собою, висмі-
ювали ту систему, якій служили і яку 
публічно мали розхвалювати.

Деякі пояснення, адже час летить 
швидко, і багато що з навіть не та-
ких далеких 70 – 80-их років забува-
ється. Отже, коли в анекдоті фігурує 
«партія», то це КПРС, Комуністична 
партія Радянського Союзу, єдина іс-
нуюча в країні, керівна і спрямуваль-
на. Якщо селянську армію Нестора 
Махна називали бандою, то так тоді 
й говорили офіційно. В останні роки 
правління Брежнєва ходили числен-
ні анекдоти про його розумовий ма-
разм, і хоч це наче негарно щодо ста-
рого чоловіка, але ж він і далі брав-
ся керувати величезною державою, 
чи його тримали такі ж маразматичні 
соратники на цій посаді. Діставало-
ся в анекдотах і комуністично-радян-
ським діячам попередніх десятиліть. 
Словом, ось зразки такої сатири. 

* * * 
Надумав дід вступити в партію. 

Почув, що там «щось дають». Вивчив 
статут партії, її програму, начитався 
про історію і міжнародне становище. 
Приходить на бюро райкому партії, 
все чітко доповів. Ну що, треба діда 
приймати в партію. 

Аж тут один із членів бюро каже:
— Усе це, діду, добре, але ти чес-

но скажи: в банді Махна був? 
— Був, — зітхнув дід.
— І на гармошці там грав?
— Грав.
— Ну, діду, таких ми в партію не 

приймаємо.
Дід прийшов додому і бідкаєть-

ся старій: так, мовляв, і так, підве-
ло мене моє веселе минуле. Баба на 
діда:

—  Старий дурню, хіба ти не міг 
збрехати? Сказав би, що в Махна не 
був, на гармошці не грав. 

— Еге, збрешеш їм, — мовив дід, 
— коли члени бюро під ту гармошку 
танцювали.

* * *
Рабинович емігрує до Ізраїлю. На 

кордоні пройшов паспортний конт-
роль, ще якісь перевірки. Начебто все 
гаразд, аж тут причепилися митники:

— Рабинович, Ви оце везете із со-
бою в Ізраїль папугу. Але це цінна по-
рода, таких вивозити не дозволено.

— Ну як же, — давай проситися 
Рабинович. — Цей папуга живе в  нас 
у родині вже стільки років, ми так до 
нього звикли. Може, дозволите?

— Не дозволимо, в нас інструк-
ція. Таких папуг можна вивезти хіба 
що у вигляді тушки чи опудала. 

Папуга мовчки все це слухає і 
раптом говорить господарю:

— Рабинович, я згоден: хоч туш-
кою, хоч опудалом, тільки б швидше з 
цієї ідіотської країни. 

* * *
Ленін встав із Мавзолею й ви-

рішив пройтися по Москві, пере-
свідчитися, що народ його любить і 
пам’ятає. Запитав в одного перехо-
жого, другого, третього, чи впізнають 
його. Ніхто не впізнав. Аж бачить, си-
дить під парканом якийсь п’яничка. 
Ленін до нього:

— Мужик, ти мене впізнаєш?
— Відчепися, діду, — мовить 

п’яничка. А потім, придивившись, 
каже:

— Ану, повернися отак, боком, 
роздивлюся. 

Довго придивляється і радісно 
вигукує:

— Ти точно такий, як отой, що на 
10 рублях!

* * *
Брежнєв іде по Кремлю, а назу-

стріч Крупська. 
— Здрастуйте, Леоніде Іллічу, — 

привітно вітається Крупська.
— Ну, здрасьтє, — Брежнєв ди-

виться на неї, явно не впізнаючи. 
— Ви мене не впізнали, Леоніде 

Іллічу? Я ж Крупська Надія Костянти-
нівна. 

— Чому ж, упізнав, — каже Бреж-
нєв. — Ви Крупська Надія Костян-
тинівна. Я й Вашого чоловіка, Круп-
ського, добре знаю. 

рПаннорама
Що читають в «Інтермеццо»

Юрий Фельштинский, Юрий Фельштинский, 
Михаил Станчев Михаил Станчев 
«Третья мировая: «Третья мировая: 
битва за Украину» битва за Украину»   
Книга відомих істориків Юрія Фель-

штинського (США) і Михайла Станчева 
(Україна) присвячена російсько-україн-
ському конфлікту. Чи переросте битва за 
Україну у світову війну, чи стане для Росії 
новим Афганістаном, що призведе до кра-
ху режиму Путіна, — головне питання ак-
туальної книги, яку зараз ніхто не ризикне 
видати в Росії.

Провівши читачів через усю історію 
України від старовини до наших днів, ав-
тори зосередилися на періоді української 
незалежності. Особлива увага приділена 
спротиву, який здійснює  Росія намірам 
України увійти до Євросоюзу і стати чле-
ном НАТО, а також спробам Росії створити 
з України плацдарм для подальшого про-
сування до східноєвропейських держав, 
використовуючи тактику гітлерівської 
Німеччини і сталінського Радянського 
Союзу.

Це гострий лікнеп історика Юрія Фель-
штинського і колишнього радника МЗС 
України Михайла Станчева про внутріш-
ню «кухню» гучних злочинів, таких як убив-
ство олігарха Євгена Щербаня, журналіс-
та Георгія Ґонґадзе і замах на життя екс-
президента Віктора Ющенка. 

Також читач знайде у книзі цікаві біо-
графії українських політиків.

Юрій Фельштинський — російсько-
американський історик, редактор-укла-
дач і коментатор кількох десятків томів 
архівних документів з російської історії. 
Керівник проекту з розшифрування і пу-
блікації «плівок Кучми». У 1978 році емі-
грував до США, продовжив вивчення іс-
торії в університетах, де отримав ступінь 
доктора філософії та історії. 

Михайло Станчев — доктор історич-
них наук, професор, академік Болгар-
ської академії наук. Викладав у вузах Се-
вастополя і Харкова, виступав з лекціями 
у США, Франції, Німеччині, Італії, Японії, 
Болгарії.

Цю та інші цікаві книги можна 
придбати в культурно-мистець кому 
центрі «Інтермеццо»  (м.Чернігів, 
вул. Шевченка, 9). 

Радянський антирадянський анекдот
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Несподівані 
думки
 Людина готова 

вмерти за ідею — за умови, 
що бачить її не надто ясно. 
(Пол Елдрідж).

 Людина не бідна, 
якщо вона ще здатна смія-
тися. (Альфред Хічкок). 

 Людина не може 
жити сама, і так само не 
може жити у товаристві.
(Жорж Дюамель).

 Людина освічена — 
та, яка знає, де знайти те, 
чого вона не знає. (Георг 
Зіммель).

 Людина рідко по-
миляється двічі: зазвичай 
разів зо три або й більше. 
(Джон Перрі Барлоу).

Було колись...
Правопис і кохання
— Хіба Ви не мали ніко-

ли нагоди, — спитали Уляну 
Кравченко в похилому віці, 
— сказати виразно Іванові 
Франкові, що Ви його коха-
єте?

— Мала, і не одну. 
Лише він не мав часу мене 
слухати.

— Чому ж Ви йому не 
написали листа?

— Я боялася, що він 
почне виправляти в ньому 
мову і правопис.

Про поетичний талант
Йде суперечка про те, 

що таке талант і як його пі-
знати. 

— А Ви, Володимире 
Івановичу, коли вперше 
усвідомили, що у Вас пое-
тичний талант? — питають 
Самійленка.

— Коли надрукували 
те, що я написав.

— А траплялося, що на 
Вас находили сумніви щодо 
Вашого таланту?

— Находили: коли мені 
друкували все, що я писав.

Куточок 
гумору

— Алло! Це електро-
майстерня? Чому ви не 
прислали майстра полаго-
дити дзвінок?

—  Громадянко, він при-
ходив, довго дзвонив, але 
йому ніхто не відчинив.

* * *
— Сусідко, не бачили, 

хто це мою курку вбив? 
— Не чула й не бачила, 

але нехай не гребеться на 
моєму городі. 

* * *
Чоловік дружині: 
— Уявляєш, подивив-

ся щоденник нашої доньки і 
страшенно здивувався! 

— Що, погані оцінки? 
— Та ні, виявляється, 

вона вже в четвертому кла-
сі! 

* * *
— Ви куди їдете?
— До Києва.
— А що там будете ро-

бити?
— Вийду з вагона.

* * *
— Скільки вам років, 

діду? 
— Дев’яносто п’ять, і 

не маю жодного ворога на 
всьому світі. 

— І як же це?
— Так я їх усіх пережив.

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

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

Кошти на видання можна вносити 
на банківський рахунок газети:

ФОП Антоненко П.Я., 

ЄДРПОУ/ДРФО 1770703038, 

Чернігівське РУ МФО 353586, 

№ 26001051412408

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 9, тел. (0462) 973-
628, 973-629, (063) 236-18-03 http://intermezzo.org.ua.  
e-mail:kmc.intermezzo@gmail.com       

 ІCQ: 605-110-856
Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, сувеніри, 

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

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

У світі цікавого

 Лаковане взуття очищають від пилу тампоном, змоче-
ним у молоці й змазаним яєчним білком, і натирають до блис-
ку фланеллю — при такому догляді лак не жолобиться і не тріс-
кається. 

 Штани, розірвані гострим предметом, необов’язково 
зашивати: покладіть під розірване місце шматок такої самої 
тканини, змащеної яєчним білком (потрібно всього краплю), і 
пропрасуйте з вивороту гарячою праскою. 

 Пляму іржі можна вивести з будь-якої тканини, якщо 
покласти на забруднену ділянку загорнутий у марлю або у про-
мокальний папір шматочок лимона і притиснути його праскою. 

 Одяг, забруднений жувальною гумкою, покладіть у хо-
лодильник. Але ненадовго — допоки жуйка затвердіє. Тоді 
струсіть її, як засохлу глину. 

 Зелень довше збережеться, якщо її попередньо про-
мити і обсушити на рушнику, скласти в скляну банку з щільно 
закритою кришкою і поставити в холодильник. 

 Щоб овочі швидше зварилися, треба потримати їх по-
передньо в невеликій кількості підсоленої води. 

Корисні порадиКорисні поради

Дивовижне про дощ
 «Наймокріші» місця на Землі — Гавайські острови та 

колумбійське містечко Тупунендо. У містечку протягом року 
випадає 11 тис. 770 мм опадів. А на гавайському острові Ка-
уай дощі йдуть 350 днів на рік.

 У багатьох місцях дощі йдуть суворо «за розкладом». 
У невеличкому містечку Уайсберг, що в американському шта-
ті Огайо, навіть існує міське «свято дощу». Зранку 29 липня 
майже все міське населення виходить на площу з парасоль-
ками. Річ у тім, що в місті, починаючи від 1870 року, 29 липня 
обов’язково йде дощ. 

 На півночі Португалії є невеликий пагорб, над яким 
щодня рівно о 16-ій годині обов’язково йде невеликий дощ, 
незважаючи на те, що небо над пагорбом найчастіше буває 
зовсім безхмарним. Через годину дощ так само несподівано 
припиняється. 

 Але, мабуть, найдивовижнішим «дощовим» місцем на 
Землі є містечко на північному заході Китаю, у провінції Юнь-
нань. Це маленька долина, загублена у відрогах гір Гаолінг, і 
дощ тут починається від… голосного вигуку! Причому дощ іде 
дужче, якщо довго й голосно кричати. У горах Гаолінг багато 
невеличких озер, повітря тут перенасичене вологою, й утво-
рення дощових крапель відбувається від найменшого струсу 
повітря, наприклад, від голосної розмови.

Оголошення читачів газети
Продаються мисливські рушниці: ТОЗ, 16 калібр; ІЖ, 20 

калібр. Тел.: дом. (04643) 2-22-16,  моб. 063-808-03-97.
*   *   *

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

Золотий фонд української естради

Василь Зінкевич
Зінкевич Василь Іванович 

(01.05.1945, с. Васьківці Ізя-
славського району Хмельниць-
кої області) — естрадний спі-
вак, народний артист України 
(1986), лауреат Національної 
премії України їм. Т. Г. Шевчен-
ка (1994). Закінчив Вижниць-
ке училище декоративно-при-
кладного мистецтва у Черні-
вецькій області (1968) та Рів-
ненський інститут культури. 

Восени 1968 року Васи-
ля Зінкевича запросив до ан-
самблю «Смерічка» художній 
керівник Левко Дутковський. 
Василь працював солістом, і 
через рік, після приходу в ко-
лектив юного співака Назарія 
Яремчука, вони удвох склали 
зоряний дует, який у майбут-

ньому приніс ВІА «Смерічка» 
феноменальну популярність. 
У 1971 році солісти ансамб-
лю Василь Зінкевич, Назарій 
Яремчук і молодий компози-
тор Володимир Івасюк узяли 
участь у підсумковому теле-
конкурсі «Пісня року» в Москві. 
Вони успішно виконали  пісню 
«Червона рута», що принесла 
колосальну популярність авто-
ру і молодому колективу «Сме-
річки». 

У складі ВІА «Смерічка» Ва-
силь Зінкевич виконав пісні 
«Сніжинки падають», «Ти при-
йди в синю ніч», «Бажання» 
(Л. Дутковський — А. Фартуш-
няк), «Скажи, скажи» (В. Гром-
цев — В. Бабух), «Осінь при-
йшла» (Г. Скупинський — Б. Ка-
сієв), «Відлуння твоїх кроків» 
(В. Івасюк — В. Вознюк), а та-
кож у дуеті з Назарієм Яремчу-
ком —  «Червона рута», «Мила 
моя», «Пісня буде поміж нас» (ав-
тор В. Івасюк), «У Карпатах хо-
дить осінь» (Л. Дутковський — А. 
Фартушняк) та багато інших. 

У 1975 році Василь Зінке-
вич залишив ВІА «Смерічка», 
переїхав до Луцька і працював 
в українському ВІА «Світязь» 
(художній керівник — Валерій 

Громцев). Після від’їзду Гром-
цева до Криму Василь Зінке-
вич очолив  ансамбль. Він став 
провідним виконавцем пісень 
колективу, і завдяки Зінкевичу 
«Світязь» швидко здобув попу-
лярність. 

Багато років у репертуарі 
Василя Зінкевича звучать такі 
популярні пісні, як «Балада про 
мальви» (В. Івасюк — Б. Гура), 
«Літо пізніх жоржин» (В. Іва-
сюк — Р. Братунь ), «Тече вода», 
«Скрипка грає» (І. Поклад — 
Ю. Рибчинський), «Ясени» (О. Бі-
лаш — М. Ткач), «Два кольори» 
(О. Білаш — Д. Павличко), «Го-
рянка» (М. Мозговий — В. Ку-
дрявцев), «Мій рідний край», 
«Розквітай любов», «Моя пер-
ша любов» (М. Мозговий), «Ма-
мина свiтлиця» (І. Білозір — 
Б. Стельмах), «Море вечорове» 
(А. Хаммонд — Т. Севернюк), «За-
будь печаль» (Л. Затуловський 
— Т. Севернюк) та інші. Вийшли 
численні альбоми співака.

Сини Василя Івановича — 
Василь та Богдан — продовжи-
ли шлях батька на естраді, ко-
жен з них став лідером відомих 
у молодіжному середовищі  ко-
лективів, відповідно «Тартак» і 
«Основний показник».

Улюблені пісні 

Ñêðèïêà ãðàº
Пам’яті Володимира Івасюка
Музика: Ігор Поклад
Вірші: Юрій Рибчинський

Вже догорає небокрай,
І злітає жовтий лист —
Моя печаль.
Вже йдуть від неба до землі,
Йдуть дощі, як скрипалі,
У синю даль.

Приспів:
Скрипка грає, серце крає,
Наше літо догорає.
Скрипка грає, плаче гірко,
То кохання гасне зірка.

Вже полум’яні солов’ї
Не повернуться в гаї,
В розмай дібров.
Вже у полоні хмарних днів,
Наче музика без слів,
Моя любов.

Приспів.
Вже не приходиш ти у сни,
Кольорові мої сни,
Як цвіт весни.
Вже відлунали ті пісні,
Що присвячені мені
В щасливі дні.

Приспів (2).

Згасла зоря,
Але ніколи, ніколи у моєму серці
Не згасне та дивна музика
Першого кохання.
Згасла зоря…

Êîõàíà
Музика: Ігор Поклад
Вірші: Ігор Барах

Зорі, як очі, дивляться скрізь на нас,
Серце не хоче, щоб промайнув цей час,
Хай в цю хвилину піснею лине
Понад землею радість моя.

Приспів:
Кохана, мрій кришталевих цвіт,
Кохана, тобі дарую світ,
Кохана, сонце і небо, |
Море і вітер, це ти, це ти! | (2)

Луки і доли зазеленіли враз,
Вірю, ніколи щастя не зрадить нас,
Вірю і знаю: нам нагадає
Подих весняний вечір оцей.

Приспів.

Ігор Поклад 
Ігор Дмитрович Поклад наро-

дився 10 грудня 1941 року в родині 
кадрового військового в м. Бішкек 
(Фрунзе) Киргизької РСР під час ева-
куації.

Після закінчення війни сім’я по-
вернулася до України. Поклад всту-
пив на композиторський факультет 
Київської державної консерваторії 

до класу професора А. Штогаренка і 1967 року закінчив її.
Вже перша пісня, написана ним у співавторстві з чудо-

вим українським поетом Борисом Олійником «Пісня не заблу-
диться», виконана Костянтином Огнєвим, стала популярною. 
Швидко завоювала серця слухачів і пісня «Кохана», створена 
спільно з непрофесійним поетом, лікарем за професією, Іго-
рем Барахом. Молодий композитор закохався в пісню і зали-
шився з нею на все життя.

1966 року Ігор Поклад створює унікальний на ті часи 
проект — вокально-інструментальний ансамбль «Мрія». Ан-
самбль представляє республіку на території Радянського Со-
юзу і, чи не першим, вирушає на гастролі за кордон. 

1968 року відбулася щаслива зустріч Ігоря Поклада з мо-
лодим поетом Юрієм Рибчинським. Перша спільна робота — і 
приголомшливий успіх: пісня у виконанні зірки тієї епохи Та-
мари Міансарової «Очі на піску». А пізніше були незрівнянні 
«Дикі гуси», «Зелен-клен», «Тиха вода», «Скрипка грає», «Чарів-
на скрипка». Ті пісні, без яких неможливо тепер уявити сучас-
ну українську естраду. 

1973 року Поклад вирішив спробувати свої сили в теа-
трі, в жанрі музичної комедії. У творчому доробку композито-
ра — понад 30 оперет і мюзиклів. Музика Поклада звучить у 
більш ніж 40 художніх фільмах. 

Ансамбль «Мрія»
Неймовірний успіх естонського фолк-бітового жіночо-

го ансамблю «Лайне» надихнув керівництво Київської філар-
монії на створення подібного колективу і в себе. На початку 
1965 року композитор-початківець Ігор Поклад створив із 
молодих співачок хорів заводу «Арсенал» та будинку піонерів 
ансамбль «Мрія». Провідною солісткою стала дружина Покла-
да Ліна Прохорова, а серед перших учасниць ансамблю були 
Галина Кондратюк, Ніна Злобіна, Валентина Мухарська, Тетя-
на Забашна, Валентина Решета, Людмила Саченко, Людмила 
Бубнова, Тамара Вітесян. Також в  ансамблі певний час спі-
вала майбутня народна артистка України Лідія Михайленко. 

«Мрія» швидко створила свій оригінальний стиль і влас-
ний репертуар, основу якого складали пісні Поклада, а зго-
дом такі всесоюзні суперхіти, як «Коханий», «Тиха вода», «За-
будь», «Чарівна скрипка», «Зелен клен», «Два крила». Кілька 
років популярність «Мрії» була в Україні поза конкуренцією, 
та й на Всесоюзному конкурсі артистів естради 1970 року 
ансамбль виборов друге місце, пропустивши вперед тільки 
«Піснярів». Однак цей успіх був недовговічним — незабаром 
«Мрія» розлучилася зі своїм засновником. 

Два роки ансамблем керував Олексій Семенов, його за-
мінив Вадим Ільїн, а далі — Володимир Вербицький, Тарас 
Петриненко… Постійна зміна керівників і складу, а також від-
сутність оригінального репертуару призвели до того, що на 
початку 1980-их років «Мрія» стала пересічним ВІА з жіночою 
вокальною групою на підспівуванні. Після супроводу співа-
ків Володимира Засухіна та Юрія Рожкова все закінчилося 
на Миколі Гнатюку — 1985 року «Мрії» не стало. А з остан-
нього складу успіху згодом досягли  тільки Ірина Грей та На-
дія Шестак.


