
Щиро вітаємо кожну з Вас із цим світлим і со-
нячним святом! 
Зичимо вам любові та поваги, доброго здоро-
в’я, щастя, гарного настрою. Хай виконуються 
заповітні бажання, і прийде вдале завершення 
розпочатих справ! Нехай радість осяває кожен 
ваш крок, хай завжди для вас будуть найкращі 
квіти, найтепліші слова шани і вдячності. Успі-

хів, трудових здобутків, миру вам і добра. 
Будьте щасливими!!! 

Адміністрація коледжу 

Березень

(14)2015 

 
Періодичне видання  колективу викладачів та 

студентів  Малинського лісотехнічного коледжу 

Команда газети «ПроЛісок» 
щиро вітає Вас зі святом Весни!  
Нехай з настанням цієї чудової 
пори року ваші серця 
наповнюються радістю та 
спокоєм. Сподіваємося, що ця 
весна принесе мир нам та нашій 

країні. 
Дякуємо, що ви з нами! :) 

Щиро ваші, команда газети «ПроЛісок» 

25 лютого у 
нашому 
коледжі було 
відкрито 
Музей 
мандрівника 
М. М. 

Миклухо-Маклая. 
Напевно, на те була воля Божа. 

Адже кожна душа приходить у цей 
світ зі своєю, особливою місією. 
Очевидно, ми повинні були 
увіковічнити для нас, українців, 
духовну спадщину одного з 
найбільших гуманістів XIX століття – 
Миколи Миколайовича Миклухо-
Маклая. 

Всесвітньо відомий учений в 
Україні майже забутий, тому 
більшість мало знає про нього. Адже 
Маклай має українське коріння, 
походить зі славного роду 
запорозьких козаків, чим дуже 
пишався, називаючи себе 
нащадком Тараса Бульби. 
Любов до України йому 
прищепив батько – Микола 
Ілліч Миклуха, який 
народився в Чернігівській 
губернії.  

Пам'ять про цю видатну 
сім’ю живе у серцях 
малинчан, в топонімах 
Малинщини. Та саме наш коледж 
щоденно безпосередньо живе з цим 
«прізвищем» - лише тут, на території 
коледжу, збереглася майже в 
первинному стані частина маєтку 
Миклух. 

Життя родини Миклух 
нерозривно пов’язане з Україною. 

Вони зробили вагомий внесок у 
розвиток Поліського краю. 

Ми пишаємося тим, що біографія 

відомого вченого 
пов’язана з нашим рідним краєм. 

З метою збереження духовної 
спадщини наших предків їх мудрості 
та надбання, І.Д.Іванюк, директор 
коледжу, запропонував у цокольному 
приміщенні історичної будівлі маєтку 
Миклух, створити музей 
М.М.Миклухо-Маклая. 

Ідею створення музею підтримали 
послідовники та продовжувачі 
просвітницьких справ вченого – 
Олександр Іванович і Надія Петрівна 
Міклухо-Маклаї. Автор архітектурно-
художньої концепції музею – 
заслужений діяч мистецтв України, 
художник Борис Степанович Дєдов. 

Цього ж дня була організована і 
проведена науково-теоретична 
конференція «Родина Миклухо-
Маклаїв в історичному, культурно-
освітньому та духовному просторі 
Малинщини». В роботі якої брали 

участь провідні 
науковці країни 
та викладачі 
коледжу: Руденко 
Л. Г. – доктор 
географічних 
наук, професор, 
академік НАН 
України, 
директор 

інституту географії НАН України, 
заслужений діяч науки; Олійник Я. Б. 
– доктор географічних наук, 
професор, член-кор. Академії 
педагогічних наук, Президент 
Українського географічного 
товариства; Шищенко П. Г. –
професор Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 
Почесний президент Українського 
географічного товариства, член-кор. 

Академії педагогічних наук 
України, доктор географічних наук; 
Бортник С. Ю. – завідувач кафедри 
землезнавства та геоморфології 
Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 
доктор географічних наук, Віце-
президент Українського 
географічного товариства; 
Тимошенко В. І. – кандидат 
історичних наук, м. Малин та інші. 

Крім учасників конференції в 
урочистостях відкриття музею взяли 
участь: Атаманчук В.І.– заступник 
голови Державного агентства лісових 
ресурсів України; Костюченко М. В.– 
заступник начальника обласного 
управління освіти і науки України в 
Житомирській області; Курінський 
А.Б. – начальник Житомирського 
обласного управління лісового та 
мисливського господарства; 
Литвиненко В. М. – голова 
Малинської РДА; Шостак О. Г. – 
міський голова; Міклухо-Маклай 
Надія Петрівна та Міклухо-
Маклай  Олександр Іванович, Дєдов 
Б. С.– член Національної спілки 
художників України; Гальченко С. А. 
– виконавчий директор 
Всеукраїнської асоціації музеїв, 
заслужений працівник культури 
України. 

 

Захарчук Є. 



Продовжуємо,започатковане 
в попередніх виданнях спілку-

вання з нашим випускником, а зараз доблесним воїном Ві-
талієм Михайловичем. 

Почну з того, що багато хто має досить абстрактне 
уявлення про службу у Збройних Силах України. Дехто 
вважає, що служба - це дещо страшне (нелюдські умови 
існування, нещасні випадки під час навчаннях, нестатутні 
відносини, тощо). Багато юнаків мають думку, що в армії 
вони просто деградуватимуть, як особистість, мовляв: там 
потрібно тупо виконувати накази, цим самим перетворю-
ючись на "овоча", тим більше – рік, що випав з життя 
(строкова служба), потім доведеться все заново починати, 
адаптуватися в суспільстві, "доганяти" сучасність... Також 
чув такі фрази, як: "Армія розрахована на те, щоб зробити 
з людини раба, щоб покірно служити системі... " від особ-
ливо "начитаних"...Є ще багато прикладів із негативними 
відгуками, проте за такими гучними словами ховається 
банальний страх. Страх невідомості. Більшість з острахом 
ставлять перед собою запитання: «Чи витримаю усі ті ви-
пробування, що чекають на службі?» 

Для того, щоб розвіяти цю завісу пропоную згадати 
своїх батьків і дідів. Переважна більшість брали участь у 
бойових діях, майже всі проходили службу в Радянській 
армії. На той час стати кадровим військовим було за 
честь, а того, хто не служив взагалі вважали неповноцін-
ними, бо саме людей зі слабким здоров'ям або ж інвалідів 
не брали в армію... А ті, хто "відмазався", звісно, що ви-
правдовуються перед своїм чадом, мовляв: "Я там не був і 
тобі там нема чого робити" і намагаються також вберегти 
від "небезпечного і не корисного" шляху самовдоскона-
лення... 
Але, все ж таки, запитайте у старшого покоління, чи при-
несла їм армія користь? Упевнений, що відповідь буде 
однозначною. 

Перш за все армія створена для того, щоб захищати 
свою країну. Зараз склалася ситуація, коли політична об-
становка дуже напружена і Збройні Сили потребують під-
тримки. Перш за все підтримки в поповненні особового 
складу. І тут починаються ті самі гучні вислови, про які 
йшлося спочатку... "Чому я?","Там і без мене впорають-
ся!", "Я не раб, система мене не зламає!"... Типові фрази 
"диванних патріотів", людей, які в мережі і на словах щи-
ро вболівають за учасників АТО, тим часом розважають-
ся, зловживають алкоголем і слухають "Русский Рэп"...Це, 
звичайно, перебільшення, але таких варіацій - купа і біль-
шість з вас, мабуть, знайома з таким типом людей. 

Особисто я, дослужуючи 5-й рік, скажу прямо, що ні-
чого страшного тут немає. Звичайно, потрібно психологіч-
но настроїтися і адаптуватися до всіх обмежень, дисциплі-
ни і, буває навіть, важкої роботи. Розпорядок і дисципліна 
- одні з найважливіших факторів, що впливають на психо-
логічний стан майбутнього воїна і, напевно, найскладніше 
випробування для не так давно цивільних людей. Але са-
ме ці ключові моменти допомагають виховати мужність і 
стриманість бійця. Внутрішній порядок, що передбачає 
нічого лишнього, крім встановленого статутами побуту 
допомагає у вихованні, підтримання порядку і, так званого 
"мінімалізму" як в армійському побуті, так у повсякденно-
му цивільному житті. А щодо роботи - тут є обов'язковим 
підтримання порядку, сказаного вище це і облаштування 
сприятливих умов для себе та товаришів: не зробиш ти - 
то й для тебе ніхто нічого не буде робити. Крім того робо-
та допомагає розвиватися як фізично, так і розумово. Та-
кож при спільній праці виховується моральний дух і ко-
мандна робота. 

З приводу питань про так звану "дідівщину" - у бага-
тьох дуже неправильне уявлення про це явище. Для цього 
пропоную згадати дитинство, дитячий садочок, школу і 
багато інших прикладів, де менші за віком, бувало, потер-
пали від старших. Навіть у сім'ї, де двоє і більше дітей 
старші брати чи сестри не одноразово "вчили життю" мен-
ших... І хоч в Збройних Силах України офіційно нестатут-
ні взаємовідносини заборонені і переслідуються Законом - 
все ж вони в певній мірі існують. Для прикладу, в армії 
США, хоч вона є контрактною, "неуставщина" є цілком 
прийнятним явищем, ба, навіть допомагає "молодим" бій-
цям у адаптації і подальшій службі... 

 На даний час Збройні Сили знаходяться у стані рефор-

мування - як у технічному, так і тактико-стратегічному 
плані. Тому зі змінами потрібно заново вчитися і навчати 
молоде поповнення. А як відомо, молодь легше засвоює 
новий матеріал, ніж старше покоління. І я вважаю, що 
навіть при теперішній ситуації із мобілізацією молодші за 
віком будуть краще діяти, тому, що старші люди, котрі 
служили ще за часів СРСР, мають ще старе уявлення про 
службу, тренування, дії в бою, яких навчали ще тоді. Їм 
потрібно перестроюватися, заново вчитися, що, зазвичай, 
дуже важко. Юнакам призивного віку потрібно свідомо 
віднестися до проблеми, що нависла над нашою держа-
вою. Сумно, коли бачу на сторінках соціальних мереж 
палкі статуси, пости і фрази на підтримку наших воїнів та 
країни, а йдучи по вулиці зустрічаю авторів тієї творчості 
з пляшкою пива в руці і абсолютною безтурботністю в 
очах і словах... Більшість і досі не усвідомлює, що ЦЯ 
проблема стосується кожного. Не словом а ділом потрібно 
допомагати... На щастя, народ по тихеньку починає розу-
міти, прокидатися, підніматися. З'явилося багато волонте-
рів, які, до речі, зробили для наших воїнів більше, ніж 
влада. Це теж дуже мужні люди, яким від військових ни-
зький уклін. 

На сьогодні воїни нашої армії а також Національної 
Гвардії, органів Внутрішніх Справ, добровольчих баталь-
йонів відмінно виконують свої обов'язки. Недосконале 
обладнання та техніка не дуже заважають їм виконувати 
бойові завдання, хоч, як це не шкода, є і втрати... Як би 
цинічно це не звучало, але це ціна за помилки. Це як раз 
той момент, коли доводиться вчитися та пристосовуватися 
до нового виду бойових дій на помилках інших, ціна яких 
- життя...  

Але радує те, що по при всі негаразди наші хлопці не 
розкисають і продовжують боротьбу. Вони вірять, що най-
краща шана полеглим - це перемога. А вона неодмінно 
прийде - скільки мотузці не витися, все-одно кінець наста-
не. А надто тому, що правда за нами - "У кого правда - той 
сильніший" - казав герой відомого фільму. 

Ми, Українці, не тільки сильна нація, а й велика, друж-
ня сім'я. Саме цим ми відрізняємось від інших держав і 
народів. Гостинність, щедрість та привітність завжди були 
візитною карткою нашої держави, коріння якої простяга-
ється ще з Київської Русі. Але крім того древні русичі бу-
ли сильними, мужніми воїнами, вірними і відданими своїй 
державі. "Хто до нас з мечем прийде - від меча і загине" - 
мовиться в літописах. Тож будьмо гідні своїх предків! 
Настав час згадати своє Козацьке минуле і дати гідну від-
січ ворогам. І хоч ворожа пропаганда намагається 
"промити" нам мозок - Ми встоїмо перед цією напастю, 
навіть більше, допоможемо очистити думки наших співві-
тчизників та інших братів-слов'ян, що потрапили в полон 
цієї зарази. Не криками, образами і брудною лайкою, як 
роблять це недолугі "ватні" українофоби, а своєю гостин-
ністю, стриманістю і розумом, вмінням конструктивно 
вирішувати питання будемо викорінювати зло з Нашої 
землі, голів і сердець тих, хто проти мирного співіснуван-
ня. Настав час єднатися, бо Ми того варті. І якщо ці рядки 
хоч трохи змінили Ваше уявлення - то наші захисники 
недарма виконують свій обов'язок. Бо не тільки турбота 
різних і близьких зігріває серця наших воїнів, а й розумін-
ня і підтримка всього народу. Будьмо ж сильними і муд-
рими! Слава Україні! 

Віталій Михайлович 
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Дивлячись на цю 
веселу, милу, говірку 
дівчину ніколи не 
спало б на думку, що 
за допомогою пенз-
лика, фарб та паперу 
чи скла можна ство-
рювати такі речі! 
Ляпунова Катерина 
навчається в нашому 

коледжі - групі ЛГ – 23. Займатися 
малюванням Катерина почала віднос-
но недавно – минулої осені. За такий 
короткий проміжок часу вже досягла 
значних результатів. Неодноразово 
представляла роботи як на обласних 
так і на міських виставках – конкур-
сах, які гідно змогла захистити та до-

вести і показати свої вміння. 
Будучи ще ученицею Малинської 

ЗОШ№2, дівчина представляла рідне 
місто роботою «Подих Весни» (розпис 
на склі, зроблена у вигляді триптиху).  

Одна з найкращих робіт (на мою 
думку) Катерини 
– «Ніч на Івана 
Купала» (розпис 
на склі). Ця робо-
та отримала ІІІ 
місце на обласно-
му конкурсі 
«Веселковий ди-

восвіт» у 2014 році. А на виставці-
конкурсі «Космічні фантазії» малюнок 
дівчини оцінили найвищим балом, але 
судді не повірили у самостійність ви-

конання роботи, тому не присудили 
відповідної нагороди 

Але Катерина не засмучується, 
навіть таке визнання вартує багато. 
Адже ще півроку тому не тримала олі-
вця в руках. Головне не опускати ру-
ки, а займатися далі. Кожного разу, не 
дивлячись на втому чи погоду дівчина 
йде на гурток малювання. 

«Головне захотіти і всього можна 
навчитися, - говорить студентка, - то-
му йдіть до своєї мети, не здавайтеся! 

Мурга С, 
студентка групи МГ+ЗБ - 11 

Стр. 3 Березень(14)2014 

1. Поки ви 
живі, все мо-
жливо 
Єдиною пова-
жною причи-
ною, по якій 
ви можете 
здатися, є 

ваша смерть. До тих пір, поки ви живі 
(здорові і вільні), у вас є вибір, щоб 
здійснювати спроби до остаточного 
успіху. 

2. Будьте реалістами 
Ймовірність освоєння чогось з 

першого разу дуже мала. Все потре-
бує часу, щоб цьому навчитися, і ви 
будете робити помилки. Вчіться на 
них. І пам'ятайте: випадкові відкриття 
роблять тільки підготовлені уми. 

3. Ви сильні 
Ви сильніші, ніж ви думає-

те. Однієї маленької невдачі недостат-
ньо, щоб зупинити вас в процесі дося-
гнення свого успіху. Недостатньо бу-
де також і 10, і 100, і 1000 невдач. 

Багато людей мріють про успіх. Я 
вважаю, що успіх може бути досяг-
нутий тільки через повторювані нев-
дачі і самоаналіз. Фактично успіх - це 
лише один відсоток вашої роботи, а 
решта дев'яносто дев'ять відсотків - 
це невдачі. 

Соїтіро Хонда, засновник компанії 
Honda 

4. Проявіть себе 
Якщо ви не хочете бути відомим, 

як хтось інший, то це слабкість, і го-
ворить про те, що ви здаєте-
ся. Виходьте і показуйте себе решті 
світу, а також самому собі. Ви можете 
і досягнете того, що мали намір зро-
бити. Ви зазнаєте невдачі тільки тоді, 
коли здастеся. 

5. Чи робилося це раніше? 

Якщо хтось інший зміг зробити це, 
то зможете і ви. Навіть якщо тільки 
одна людина в світі зуміла досягти 
того, чого бажаєте ви. Це має стати 
достатньою причиною для вас, щоб 
ніколи не здаватися. 

6. Вірте в свої мрії 
Не зраджуйте самого себе. У житті 

буває багато людей, які говорять вам, 
що ви хочете досягти неможливо-
го. Не дозволяйте нікому руйнувати 
свої мрії. 

Щастя, як і успіх, не можна ви-
грати в карти, заробити або купи-
ти. Їх можна тільки притягти, ста-
ючи привабливішою людиною. 
Джим Рон 

7. Ваша сім'я і друзі 
Дозвольте людям, яких ви любите, 

стати вашими натхненниками на те, 
щоб продовжувати наполегливо руха-
тися далі. Можливо, вам потрібно 
буде спробувати подивитися з іншої 
точки зору, більше вчитися, більше 
практикуватися, але ніколи не здавай-
теся. 

8. Є люди в гіршому становищі, 
ніж ви 

Прямо зараз є багато людей, які 
знаходяться в гіршій ситуації і в гір-
ших умовах навколишнього середови-
ща, ніж ви зараз. Чи хотіли б ви від-
мовитися від пробіжки в 5 кіломет-
рів? Подумайте про людей, які не в 
змозі навіть ходити, і як багато вони 
були б готові віддати за можливість 
пробігати по 5 кілометрів щодня. 

9. Покращуйте світ 
Коли ви досягнете всього, чого 

мали намір досягти, ви можете вико-
ристовувати свій успіх, щоб здійсню-
вати зміни в світі або в житті окремих 
людей. 

Коли Бог хоче зробити вам пода-

рунок, він загортає його в проблему. І 
чим більший подарунок, тим у більшу 
проблему він його завертає. 
Брайан Трейси 

10. Ви заслуговуєте на щастя 
Ніколи не дозволяйте нікому гово-

рити вам протилежне. Ви заслуговує-
те на щастя і заслуговуєте на ус-
піх. Зберігайте цей настрій і ніколи не 
здавайтеся, поки не досягнете свого 
пункту призначення. 

11. Надихайте інших 
Служіть джерелом натхнення для 

інших, відмовляючись здаватися. Хто 
знає, чого може досягти хтось інший 
через те, що ви самі ніколи не здава-
лися, і тим самим надихнули інших не 
здаватися. 

12. Ви вже так близько 
Найчастіше, коли ви відчуваєте, 

що хочете здатися, ви знаходитесь так 
близько до того, щоб зробити величе-
зний прорив. В будь-який момент 
свого часу ви завжди перебуваєте ли-
ше на волосину від успіху. 

Волт Дісней був звільнений з газе-
ти через брак ідей, Менделєєв мав 
трійку з хімії, Ейнштейн не говорив 
до 4-х років, і вчитель охарактеризу-
вав його, як розумово відсталого. 

Згадай про це, коли тобі здається, 
що в тебе нічого не виходить. 
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Це свято остан-
нім часом ви-
кликає досить 
великий резо-
нанс у суспіль-
стві. Скоріш за 
все, це відбува-

ється тому, що воно тісно перепліта-
ється зі спогадами про Радянський 
союз, і ще десятиліття після здобуття 
Україною незалежності залишалось 
популярним на його колишніх тере-
нах, оскільки покоління, виховане в 
СРСР, не поспішало змінювати звич-
ний ритм життя. Та сьогодні, коли 
спогади про той час потрохи почина-
ють танути у повітрі, це свято (як і 
більшість радянської "спадщини") 
викликає лише негатив. То чи варто 
святкувати Міжнародний жіночий 
день? Щоби відповісти на це запитан-
ня, варто вдатись трохи до історії. 

Історія виникнення 8 березня 
Перш за все, варто зазначити, що 

Міжнародний жіночий день таки має 
деякий зв’язок із комунізмом, а якщо 
бути точнішим, - із соціалізмом та 
фемінізмом. На останньому пункті 
особливо наголошувала Клара Цеткін. 
А ми пам’ятаємо, що ідеї фемінізму 
дуже подобались комуністичній пар-
тії, адже зрівнювали жінок з чоловіка-
ми у всьому, в тому числі у військовій 
службі та важких роботах. Фемінізм у 
ті часи й справді мав соціалістичне 
спрямування. Перш за все жінки ви-
магали права на участь у виборах, 
можливості займати керівні посади, 
зменшення робочого дня, оплачувані 
відпустки під час вагітності та зарпла-
тню на тому ж рівні, яку отримували 
чоловіки. Подейкують, що на той час 
у жінок зазвичай був 16-годинний 
робочий день, який оплачувався ко-
пійками – набагато меншими сумами, 
ніж платили чоловікам. Саме тому 
перша жіноча профспілка виникла 
саме в 1857 році, після чого і була 
організована демонстрація. Але да-
вайте по черзі…Почалось все весною 
далекого 1857 року в Нью-Йорку. Са-
ме тоді представниці американської 
текстильної індустрії вийшли на вули-
ці Манхеттена, вимагаючи підвищен-
ня зарплатні, покращення умов праці 
та рівноправ’я між чоловіками і жін-
ками. Звичайно, "марш порожніх каст-
руль" полісмени розігнали, однак 
"хвиля піднялась": про подію знали 
всі. Через 50 років ситуація повтори-
лась. 1908 рік, кінець лютого, Нью-
Йорк. Жінки знову вийшли на демон-
страцію з тими ж вимогами. Цього 
разу поліція скористалась крижаною 
брудною водою.  Однак, рух почався 
– в 1908 році "Жіночий день" розпо-
чав традицію, що надалі супроводжу-
валась страйками і маршами предста-
вниць прекрасної статі. У 1910 році, 
коли масові жіночі демонстрації прой-
шли всією територією Сполучених 
Штатів Америки, місцеві феміністки 
дісталися Копенгагену, де відбувалась 
Міжнародна Конференція жінок-
соціалістів. Саме тут ініціативу взяла 
на себе вже славнозвісна Клара Цет-
кін. 

Довідка: Клара Цеткін – політик, 
німецький та міжнародний комуніс-
тичний діяч. Клара була німкенею, 
лютеранкою (російським євреєм був її 
чоловік – Осип Цеткін!). Вона була 
активним захисником жіночих прав. 
Вважається, що саме на її пропози-

цію учасниці Конференції у Копенгаге-
ні постановили щороку святкувати 
День солідарності жінок в боротьбі 
за політичні, економічні, соціальні 
права. Щоправда ідею подали їй саме 
американські жінки. 

Після спілкування з американськи-
ми феміністками, Клара надала цій 
темі більшого розголосу. На Конфере-
нції (в якій взяли участь більше 100 
представниць 17 країн світу) було 
вирішено обрати конкретний день, 
аби привернути суспільну увагу до 
даної проблеми. Але дату так і не об-
рали. Тому в 1911 році перший Жіно-
чий день в багатьох європейських 
країнах (серед яких були Німеччина, 
Австрія, Данія та Швеція) відзначили 
19 березня. Цю дату запропонували 
німкені, оскільки саме в цей день в 
Німеччині були запроваджені рефор-
ми, які зокрема передбачали запрова-
дження виборчого права для жінок. 
Однак вже наступного року Жіночий 
день відсвяткували 12 травня. 
Взагалі, до 1914 року різні країни Єв-
ропи обирали власну дату для відзна-
чення Міжнародного жіночого дня. 
Все залежало від їх культурних та 
політичних особливостей. Не рідко 
такі демонстрації закінчувались сути-
чками поліції та феміністок. А щодо 
дати 8 березня, вважається, що її за-
пропонувала німкеня Єлена Ґрюнберг 
(яка теж єврейкою не була), і відбу-
лось це саме напередодні Першої сві-
тової. 

Древні часи 
Розповідають також, що хоч це 

свято не має дуже древнього підґрун-
тя, наші предки також відзначали 
щось подібне. От, наприклад, в Римі 
був день, коли вільні жінки отримува-
ли подарунки від чоловіків, а рабиням 
давали вихідний. Представниці прек-
расної статі йшли до храму богині 
Вести - хранительки домашнього вог-
нища. Таким чином жінкам вдавалось 
утвердити свої принципи. 

У слов’ян існували як мінімум 2 
дні в тиждень, коли вшановувались 
берегині роду. Хоча вже давно відомо, 
що наші предки завжди з гідною пова-
гою ставились до жінок. Влітку в них 
був навіть жіночий тиждень, по завер-
шенні якого відзначали свято 
"брикси", коли чоловіки догоджали 
будь-яким жіночим забаганкам. 

Міжнародний жіночий день в 
СРСР 

Цікаво, що у СРСР 8 березня стало 
офіційним святом лише в 1965 році, 
до того це був звичайнісінький робо-
чий день (отже, не так вже й фанатич-
но до нього відносились). Існувала тут 
і своєрідна традиція: щорічно політи-
ки звітували перед людьми про те, які 
зміни відбулись в державній політиці 
щодо жінок. Однак з часом політичне 
забарвлення свята почало зникати 
(мабуть політикам набридло розпові-
дати чергові казки) 

Міжнародний жіночий день у 
світі 

Як би там не було, в 1977 році 
СРСР запропонував ООН запровадити 
День боротьби за жіночі права у всіх 
країнах, пропозицію підтримали. Ге-
неральна Асамблея закликала всі краї-
ни проголосити будь-який день року 
Міжнародним днем прав жінок і миру. 
Кожна держава могла обрати дату 
згідно з культурними чи історичними 
особливостями. 

Однак, сьогодні офіційно 8 берез-
ня святкують лише в країнах СНД і в 
деяких інших, таких як: Китай, Росія, 
Північна Корея, Ангола, Камбоджа, 
Лаос, Македонія, Непал. У них 8 бере-
зня є вихідним днем. У деяких держа-
вах в цей день вихідний мають виклю-
чно жінки. Інші ж країни продовжу-
ють роботу, та це не означає, що вони 
ніяк не реагують на міжнародний жі-
ночий день. 

А загалом трохи дивно виходить. 
Виявляється, свято започаткували як 
знак жіночої боротьби за рівноправ’я 
з чоловіками – проблему, яка і для 
сьогоднішнього суспільства залиша-
ється доволі актуальною. І якщо вже 
реально дивитись на факти, 8 березня 
– свято не зовсім комуністичне. Біль-
шовики всього лиш зробили його дер-
жавним. А якщо подумати логічно: 
боротьба жінок за власні права прису-
тня в багатьох державах з абсолютно 
різною внутрішньою політикою та 
ідеологією, це ми прекрасно можемо 
бачити на прикладі сучасного суспіль-
ства. 

Поки що нічого поганого (окрім 
зв’язку з комунізмом, і той сумнів-
ний) ми не знайшли. З часом "свято 
сильних жінок" дещо 
"деформувалось": сьогодні 8-го берез-
ня представниці прекрасної статі до-
зволяють чоловікам цілком і повністю 
догоджати їм, отримують подарунки, 
сніданки в ліжко і силу-силенну комп-
ліментів (навряд чи феміністки почат-
ку 20 століття так собі уявляли Між-
народний день боротьби жінок за рів-
ноправ’я). 

Так ось і в першому, і в другому 
варіанті є проблиски чогось хорошо-
го, чогось вартого уваги, чогось, що в 
перспективі могло би справді стати 
теплим весняним святом. Однак нега-
тивне ставлення до історії 8 березня, 
очевидно, перевершує усі позитивні 
аспекти. 

Зауважте, вас ніхто не змушує ро-
бити приємні сюрпризи коханій дівчи-
ні тільки один раз в рік, саме 8 берез-
ня. Це можна зробити і в будь-який 
інший день. Але головне не забувати 
про мінімальні знаки уваги, і тоді жо-
дне свято не потрібне. 

А загалом, святкувати ви можете 
все, що забажаєте, слухати інших при 
цьому не обов’язково. У вас є власна 
голова на плечах. І якщо саме 8 берез-
ня має для вас особливе значення чи 
викликає приємні спогади, нехай так 
воно і буде. 

Зі святом весни вас! 


