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Гарячі теми
Нічиї будинки, нічиї люди 

Коли треба платити за кому-
нальні послуги, до людей надхо-
дять рахунки на платежі. Коли тре-
ба ремонтувати будинок, виявля-
ється, що він, по суті, нічий: за ре-
монт ніхто братися не хоче. Скільки 
ще таких чудес у житловому фонді 
Чернігова і області?  

Стор. 3 

Українців — 
на експорт у рабство
Спритні ділки (простіше кажучи 

—  злочинці) вербують і вивозять 
українців по закордонах. Одних — 
у трудове рабство, інших — у сексу-
альне. Правоохоронні органи про-
бують боротися з цим явищем. На-
скільки успішно, і чи все залежить 
від них? Адже немало залежить і 
загалом від суспільно-політичної, 
соціальної ситуації в суспільстві.

Стор. 3

Україні не вистачало 
ще зимової Олімпіади

Мало нам Євро-2012, підго-
товка до якого обросла вже чис-
ленними скандальними оборуд-
ками і витрачанням величезних 
державних коштів, як влада, за-
для так званого «іміджу» (держа-
ви чи свого?) вихопилася з іде-
єю подати заявку на проведення 
в Україні зимових Олімпійських 
ігор. Що за цим і що це означало 
б для країни?   

Стор. 6  
Як «гартувалася» 

нова радянська еліта?
Вийшла цікава книга «У задзер-

каллі 1910 – 1930-их років». Ав-
тор — поет, драматург і критик Ігор 
Бондар-Терещенко — не раз повер-
тається до висновку Дмитра Дон-
цова, що під час революції україн-
ська аристократія була знищена, 
натомість інтелігенція стала слу-
гою влади партії більшовиків, без-
правним прошарком, наймитами, 
«безформною, липкою, непевною, 
слизькою масою вічних кахлів».  

Стор. 9
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Публікації нашої газети 
не старіють

Запитуйте попередні номери газети 
в культурно-мистецькому центрі 

«Інтермеццо» (Чернігів, вул.Шевченка, 9).

Шановний головуючий! Шановні члени парла-
менту! Маю за честь виступати сьогодні від імені 
об’єднаної опозиції. Від імені об’єднаної опозиції, 
яка вчора прийняла рішення на базі політичної пар-
тії «Батьківщина», яку очолює Тимошенко Юлія Во-
лодимирівна, політичної партії «Фронт змін», партії 
«Реформи і порядок», партії «За Україну!», партії «На-
родний Рух України» та партії «Народна самооборо-
на» сформувати єдину об’єднану проукраїнську де-
мократичну опозицію. 

Висловлюю співчуття Партії регіонів і вітаю 
мільйони українців та наших політичних соратни-
ків з таким відповідальним рішенням уперше за 20 
років української політичної історії! Ми переступи-
ли через особисте. Ми думаємо про державне! Ми 
думаємо про Україну і українців! І саме задля цього 
ми об’єдналися.

Проте ніколи протягом останніх 20 років Україна 
не була так близько до прірви, до прірви політичної, 
соціальної і економічної. Фактично держава зупини-
лася і опинилася в політичній ізоляції. Нас не підтри-
мують ні у Вашингтоні, ні в Москві, ні в Брюсселі, ні 
навіть у Пекіні. Основа цього — ув’язнення Юлії Ти-
мошенко і Юрія Луценка. Основа цього — політична 
і загальна корупція в Україні. Основа цього — клани. 

Загальний борг країни пересягнув 130 мі-
льярдів доларів США. Тільки в цьому році країна 
зобов’язана виплатити близько 10 мільярдів дола-
рів США! А за минулий рік ця влада додатково по-
набирала кредитів близько 9 мільярдів доларів. Ко-
жен десятий українець сьогодні не має роботи! Ко-
жен четвертий українець молодої спеціалізації не 
має також місця роботи! Фактично це країна без-
робітних і бідних. Уперше в Україні знову з’явились 
черги. Але ці черги не біля магазинів, тому що укра-
їнцям немає за що купувати. Ці черги з’явились біля 
іноземних посольств, тому що українці масово по-
кидають нашу країну. Це та країна, яка сьогодні збу-
дована руками Президента Януковича та руками 
цієї провладної більшості. 

Ми йдемо творити нову Україну. Перед нами бу-
дуть неймовірно складні завдання. І ми чітко каже-
мо: для того, щоб змінити життя людей, а це є наше 
основне завдання, ми повинні змінити чинного Пре-

зидента Януковича, чинний уряд і чинну так звану 
більшість. І це буде зроблено на парламентських 
виборах 2012 року. 

Це парламентські вибори. У країні потрібно від-
новити парламент, а не відділ з народних депутатів 
України, який повністю підкоряється Адміністрації 
Президента Януковича. Ми внесемо до нового пар-
ламенту України нову демократичну більшість з но-
вою якістю, з чесною політикою, з відвертою про-
українською політикою і з відповідальністю перед 
українським народом. Це буде парламент, який ви-
ступає від імені народу України, а не від імені де-
кількох кланів, які сьогодні володіють усією країною. 

Ми ставимо перед собою вкрай складні й важ-
ливі завдання. Одним з основних завдань є ухва-
лення новим парламентом низки реформістських 
законопроектів. Проте, ще раз зазначу, зміни-
ти життя в Україні можливо тільки в тому випадку, 
якщо змінити чинну владу і реально підвищити від-
повідальність усіх державних чиновників. Один з 
перших законів, який буде проголосований демо-
кратичною більшістю, — це Закон України про по-
рядок імпічменту Президента України. Нова демо-
кратична більшість у новому парламенті введе про-
цедуру особистого голосування народних депутатів 
України. Ми введемо кримінальну відповідальність 
за голосування чужими картками. Ми змусимо на-
родних депутатів нового скликання виконувати за-
кони і чинну Конституцію. 

Нова демократична більшість ухвалить цілий 
ряд законів, які будуть передбачати широкі рефор-
ми, у першу чергу в системі освіти, в системі ме-
дицини, у правоохоронній системі і в незалежнос-
ті суддів. Адже погляньте: те, що відбулося з Юлією 
Тимошенко і Юрієм Луценком, — це тільки верши-
на айсберга. Знущання над 46 мільйонами україн-
ців — це основа сьогоднішньої влади. 

Тільки за останніх 2 роки смертність в органах 
внутрішніх справ України збільшилась удвічі. На 25 
відсотків збільшилася смертність у закладах пені-
тенціарної системи. Неможливо розслідувати жод-
ної кримінальної справи. Звичайно, якщо ця справа 
не проти політичних опонентів. Неможливо отрима-
ти правди ні в прокуратурі, ні в суді. 

Наша одна з основних реформ — це реформа 
правоохоронної і судової системи. Це судді, які слу-
жать народу, а не служать Президенту Януковичу. І 
це буде зроблено наступним демократичним парла-
ментом. 

Ми відновимо соціальну справедливість. Що 
зараз відбувається? П’ять акціонерів Партії регіонів 
володіють статками і майном, які за вартістю рівні 
всім статкам і майну 46 мільйонів українців. Саме 
опозиція у вересні минулого року розпочала процес 
змін до пенсійного законодавства і до законодав-
ства про забезпечення роботи і зарплати. Нагадаю, 
що опозиція вимагала, і ця норма була проголосо-
вана, збільшити пенсії для 10 мільйонів пенсіонерів 
на 334 гривні. Через рік Президент Янукович зга-
дав свої прямі обов’язки і збільшив пенсій. Щоправ-
да, основі пенсіонерів — на 13 гривень, а деяким 
пенсіонерам — на 100 гривень. 

У нас просте запитання до чинної влади і Пре-
зидента: куди поділи 234, знову по кишенях пороз-
тягали? 

Ми будемо вносити і ухвалювати комплексний 
закон про відновлення соціальної справедливості. 
А це перерахунок пенсій, перерахунок зарплат і пе-
рерахунок мінімального прожиткового мінімуму з 
урахуванням рівня інфляції. 

У нас завдання позбавити всіх чиновників і по-
збавити всіх народних депутатів України пільг і при-
вілеїв. Такі закони неодноразово вносилися опо-
зицією, проте ця більшість їх не проголосувала. Ми 
проголосуємо ці закони, ми позбавимо можливості 
вищих державних чиновників використовувати со-
тні мільйонів гривень українців на чартерні пере-
льоти, на державні дачі і на власне утримання. У бід-
ній країні не буде багатого Президента і багатих чи-
новників. У бідній країні ми зробимо багатими укра-
їнський народ і бідними чиновників — це завдання 
об’єднаної опозиції. 

Об’єднана опозиція ратифікує угоду з Європей-
ським Союзом. Ми проведемо Україну європей-
ським шляхом. Ми переможемо! Ми змінимо життя 
України і українців! Це складна боротьба, але в цій 
боротьбі з нами народ України. І саме тому ми пе-
реможемо. 

Перше, що здивувало (якщо у нас чимось ще можна здивувати) в реакції 
на вибухи 27 квітня в Дніпропетровську,  — це лавина версій трагедії. Влас-
не, про версії в юридичному сенсі можна говорити, коли у слідства нагро-
мадилась певна кількість фактів, інформації, і визначаються якісь напрями 
розслідування. Тут же радше треба говорити про припущення. І ось засил-
ля їх свідчить, що ми живемо в суспільстві, де практично все й припустиме.

Версії, припущення висуваються не просто так, а задля того, щоб вказати на когось 
пальцем. Хоча логіка «Кому вигідно, той це і вчинив» доволі примітивна. Згадаймо, бо-
дай, класичний афоризм про революції, які «задумують ідеалісти, здійснюють фанати-
ки, а їх плодами користуються негідники». Бажаючих скористатися ніколи не браку-
вало, як і ось тут. І використання від перших же хвилин після трагедії пішло за 
повною програмою. 

Арсеній ЯЦЕНЮК:
«Після перемоги на  виборах 
опозиція змінить життя країни 
і її громадян»

Виступ голови партії «Фронт змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА від імені 
об’єднаної опозиції у Верховній Раді України 24 квітня 2012 року

Дніпропетровськ: вибух версій 
розчахнутого суспільства
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

За кількістю пам’яток Чернігівщина 
— у першій десятці областей 

На кінець 2011 р. на державному обліку в області налі-
чувалася 8751 пам’ятка культурної спадщини (враховуючи ті, 
що входять до складу комплексів). Усі вони занесені до Дер-
жавного реєстру нерухомих пам’яток України, з них 1732 — 
за категорією національного значення, інші — місцевого.

Найбільшу кількість культурних об’єктів складають архе-
ологічні пам’ятки (63,2%), решта — історичні (34,9%) та мону-
ментального мистецтва (1,9%).

За рік ремонтні роботи були завершені на 287 об’єктах. 
На всі види ремонтно-реставраційних робіт та інші заходи з 
охорони культурної спадщини за 2011 рік асигновано 1021,3 
тис. грн, з яких 80,4% виділено з місцевого бюджету, 0,2% фі-
нансувалося за рахунок держави, а 19,4% — з інших джерел.

Відкриття археологів
«Нові археологічні відкриття – 2011 рік» — під такою на-

звою в Чернігівському історичному музеї імені Василя Тар-
новського відкрито нову виставку.

Серед 170 експонатів виставки найцікавішими є різьбле-
на кам’яна іконка ХІІІ століття, кістяна шахова фігурка дав-
ньоруського часу з розкопок на Замковій горі в Любечі, ві-
зантійська монета імператора Лева з Шестовицького городи-
ща, набір прикрас другої половини Х століття, горщик-урна зі 
скандинавського жіночого поховання за обрядом кремації у 
кургані біля села Шестовиця, срібний дирхем початку Х століт-
тя, набір давньоруських стріл. Цікавим об’єктом із розкопок є 
виробничий комплекс кінця Х – початку ХІ століття, в якому 
виявлено майже 250 кілограмів болотяної руди.

На виставці були матеріали розкопок 2008 – 2011 років 
на території області, зокрема біля села Шестовиця поблизу 
Чернігова працювала міжнародна археологічна експедиція. 
Україно-канадська археологічна експедиція в місті Батурині 
досліджувала садибу Івана Мазепи на Гончарівці. Експедиція 
Інституту археології НАН України спільно з Чернігівським пед-
університетом вивчала давньоруський археологічний комп-
лекс біля села Виповзів Козелецького району.

Виставка працюватиме до кінця травня.

У Батурині в палаці Розумовського 
зазвучала класична музика

Бажаючі поринути в епоху класицизму мають таку мож-
ливість, відвідавши палац останнього гетьмана України Кири-
ла Розумовського в Батурині. Кожної середи в залах палацу 
проходить музична екскурсія.

Екскурсійні розповіді перемежовуються з чарівними 
класичними мелодіями. Гості палацу мають змогу послуха-
ти музику у виконанні на роялі наукового співробітника Ка-
терини Дзекун. Цей чудовий музичний інструмент ХІХ ст. ви-
готовлений віденською королівською придворною фабрикою 
«Lauberger & Gloss». Художня цінність антикварного інстру-
мента свідчить сама за себе, а його звучання дійсно вражає.

У палаці відвідувачі почують твори відомих композито-
рів: Л.Бетховена, Й.Баха, В. Моцарта, Й.Штрауса, Й.Гайдна, 
М.Огіньського. Туристи мають змогу поглибити свої знання про 
родину гетьмана Розумовського, величезну її любов до музики, а 
також їхній вплив на розвиток музичної культури в Україні і світі. 

Конкурс юних «Струни серця»
Ніжинське училище культури і мистецтв ім. М. Занько-

вецької як вищий навчальний заклад з підготовки молодших 
спеціалістів, котре нещодавно відзначило своє сторіччя, про-
довжує плідно працювати в царині культури та мистецтва з 
підготовки майбутніх фахівців.

Восьмий рік поспіль на базі училища проводиться облас-
ний конкурс юних виконавців «Струни серця». У конкурсі взя-
ли участь 22 солісти, 14 творчих колективів (дуетів, тріо, ан-
самблів). Усього 100 учасників віком від 10 до 16 років гід-
но презентували кращі зразки виконавської майстерності на 
народних інструментах.

Дипломом першого ступеня нагороджені учні та колективи 
дитячих шкіл мистецтва: Тетяна Денисенко (м. Прилуки); Марія 
Буряк (м. Носівка); Петро Мороз, Микита Рибак, ансамбль ме-
талофоністів (усі — з м. Ніжина); дует домристів (м. Бахмач).

Менщина туристична 
У читальному залі Менської райбібліотеки відбулася пре-

зентація туристичного потенціалу району «Відкрий для себе і 
своїх друзів Менщину».

Показати в районі є що. Окрім єдиного не тільки в Укра-
їні, а й у Європі районного зоопарку, санаторію «Остреч» — 
джерела популярної мінеральної води, красуні Десни, район 
має низку пам’яток, в його історії — чимало видатних людей. 
Менщина багата на муровані та дерев’яні церкви XVIII – XIX 
століть, які переважно гарно збереглися. Увагу привертають 
храми Городища, Волосківців, Степанівки, Березни, Стольно-
го, Бігача, Максаків, Дягови, Синявки, Осьмаків. Особливий 
інтерес серед віруючих людей викликає Домницький монас-
тир Різдва Пресвятої Богородиці, в якому знаходиться чудо-
творна ікона Божої Матері.

Діють музеї — районний краєзнавчий та Березнянський 
історико-краєзнавчий імені Григорія Верьовки, художня гале-
рея в районному будинку культури. Відомий край знаменити-
ми кобзарями, серед яких Терентій Пархоменко, Аврам Гре-
бінь, Петро Ткаченко-Галашко, Дем’ян Симоненко. Просла-
вили район професор кримінального права Олександр Кіс-
тяківський з Городища, фольклорист Олексій Дей із Синявки, 
перекладач Григорій Кочур із Феськівки, знаменитий борець 
Терентій Корінь з Блистови.

На території Менщини знаходяться 50 видів рослин і май-
же 150 видів тварин, яких занесено до Червоної книги.

Центральна виборча комісія України затвердила 
225 одномандатних виборчих округів по виборах до 
Верховної Ради України 2012 року. У кожному з цих 
округів має бути обраний один депутат парламенту. 

Округи по Чернігівській області 
Виборчий округ № 205
Центр — місто Чернігів, Новозаводський район. Межі: 

Деснянський район, частина Новозаводського району 
міста Чернігова (виборчі дільниці № 741086, 741096 – 
741099). Кількість виборців — 150 653.

Виборчий округ № 206
Центр — місто Чернігів. Межі: частина Новозавод-

ського району міста Чернігова (виборчі дільниці № 741061 
– 741085, 741087 – 741095, 741100 – 741108), Ріпкин-
ський, Чернігівський райони.

Кількість виборців — 150 029.

Виборчий округ № 207
Центр — місто Корюківка. Межі: Городнянський, Короп-

ський, Корюківський, Новгород-Сіверський, Семенівський, 
Сосницький, Щорський райони. Кількість виборців — 144 470.

Виборчий округ № 208
Центр — місто Бахмач. Межі: Бахмацький, 

Борзнянський, Куликівський, Менський, Талала-
ївський райони, частина Ічнянського району (ви-
борчі дільниці № 740197 – 740201, 740204, 
740208, 740209, 740215, 740218, 740221, 
740225, 740228, 740231, 740232, 740235, 
740236, 740239, 740240). Кількість виборців — 
145 453.

Виборчий округ № 209
Центр — місто Ніжин. Межі: місто Ніжин, Варвинський, 

Ніжинський, Носівський, Срібнянський райони, частина 
Ічнянського району (виборчі дільниці № 740202, 740203, 
740205 – 740207, 740210 – 740214, 740216, 740217, 
740219, 740220, 740222 – 740224, 740226, 740227, 
740229, 740230, 740233, 740234, 740237, 740238).

Кількість виборців — 147 301.

Виборчий округ № 210
Центр — місто Прилуки. Межі: місто Прилуки, Бобро-

вицький, Козелецький, Прилуцький райони. Кількість ви-
борців — 155 865.

У  Чернігівському культурно-мистецькому центрі  «Інтермеццо» 
з’явилася  книга «Чернігів. Історія міста». Ґрунтовна праця (432 стор.) 
авторства відомого  чернігівського науковця Сергія Леп’явка вийшла не-
щодавно у видавництві «Темпора» і була презентована на весняній книж-
ковій виставці «Медвин» у Києві. Автор розглядає історію міста в широко-
му контексті історії України і водночас подає багатий фактичний матеріал 
зі щоденного життя чернігівців різних епох.

— Робота над книгою тривала три з половиною роки, — розповідає 
Сергій Леп’явко. — Книга в наш час є першою великою працею, присвя-
ченою багатовіковій історії Чернігова. Щось подібне було надруковано 
близько 100 років тому, потім з’явилися краєзнавчі праці у 50-их роках, 
далі — дослідження Андрія Карнабєда, але такої масштабної праці ще не 
було. У ній викладено основні події історії міста, розповідається про най-
відоміших осіб, які в ньому жили, історичні та культурні скарби, що були 
створені або зберігаються в Чернігові.

— Які ще «родзинки» має книга?
— Їх чимало. Головне — численні ілюстрації, більша частина яких дру-

кується вперше, вони дають читачеві змогу краще уявити минуле. Це і фо-
тографії з приватних колекцій, зокрема Костянтина Ягодовського і Во-
лодимира Руденка. Ілюстраціями допомогли чернігівські музеї, науковці 
Ігор Ситий, Андрій Казаков.

Під час розмови з Сергієм Анатолійовичем ми торкнулися й дати за-
снування Чернігова. Щодо цього в історика є власна оригінальна версія. 
Але це тема для наступної, більш широкої, публікації.

Із книгою можна ознайомитися і придбати її у книжковому відділі 
культурно-мистецького центру «Інтермеццо» (Чернігів, вул. Шевченка, 9).

Прес-служба КМЦ «Інтермеццо»

Кредитні спілки — це одна з 
форм самоорганізації громадян, 
у даному разі фінансової. Цей рух 
взаємодопомоги має багаторічну 
історію і поширений по всьому сві-
ту. Українська діаспора під гаслом 
«Свій до свого по своє» утверджува-
лася і зміцнювалася фінансово й ма-
теріально у непростих умовах країн 
перебування.

Тетяна Череднікова, голова спо-
стережної ради, зазначила:

— На сьогодні кредитна спілка 
«Чернігівська» має 12 відділень і є 
однієї з найбільших спілок країни, 
які мають таку розгалужену мережу 
відокремлених підрозділів. Це свід-
чить про довіру учасників кредитно-
го руху до професіоналізму, надій-
ності та порядності персоналу нашої 
спілки.

Чисельність учасників спілки пе-
ревищила 10 тисяч. Переважно це 
сільське населення області. Члени 

нашої кредитівки — в основному 
люди незаможні, соціально не захи-
щені. Вони не мають доступу до кре-
дитних ресурсів у банківських уста-
новах.

Валентина Грінченко, голова прав-
ління кредитної спілки:

— Кредитна спілка «Чернігівська» 
заслужено вважається однією з най-
надійніших у країні. Незважаючи на 
цілий ряд проблем, які останнім ча-
сом з’являлися в кредитному русі 
і намаганні певних фінансових кіл 
його скомпрометувати, люди нам до-
віряють. Торік  наша спілка отрима-
ла дві ліцензії від Державної комісії 
з регулювання ринків фінансових по-
слуг — на впровадження діяльності 
із залучення внесків (вкладів) членів 
кредитної спілки на депозитний раху-
нок та з надання фінансових кредитів 
за рахунок залучення коштів.

Адреса головного офісу кре-
дитної спілки «Чернігівська»: 
14027, м. Чернігів, вул. Шевчен-
ка, 105 А, 1-ий поверх, оф. 107. 
Працює щодня, крім неділі, з 
9.00 до 17.00. У суботу — з 9.00 
до 13.00. Телефони: 95-84-40, 
670-264; 8-050-465-40-52.

6 округів. 6 депутатів від Чернігівщини

Книгу про Чернігів видав Сергій Леп’явко

Чернігів 
кредитовий

Відбулися чергові загальні збо-
ри найавторитетнішої і найбіль-
шої в нашій області кредитної 
спілки «Чернігівська».
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

Довідник про лауреатів обласної 
премії ім. М.Коцюбинського

У Чернігівському літературно-меморіальному музеї-
заповіднику М.Коцюбинського відбулася презентація 
біо графічного довідника «Лауреати Чернігівської облас-
ної премії ім. М.Коцюбинського. 1992 –2011». У цій книж-
ці, що вийшла за сприяння Управління у справах преси та 
інформації ОДА, подаються творчі біографії лауреатів об-
ласної премії ім. М.Коцюбинського за період з 1992 по 
2011 рр. Кожна стаття містить стислі біографічні відомос-
ті, дані про творчі здобутки лауреатів. 

За три ночі 
понівечили клумби Чернігова 
За інформацією комунального підприємства «Зелен-

буд» Чернігівської міської ради, із клумб на алеї Героїв в 
обласному центрі в ніч із 16 на 17 квітня було викопано 
цибулини 406 крокусів та понад 100 тюльпанів, з 19 на 
20 квітня — зрізано 370 нарцисів, з 22 на 23 квітня — 
зрізано 525 тюльпанів, а також 119 нарцисів викрадено 
на клумбі біля управління житлово-комунального госпо-
дарства Чернігівської міської ради по вул. Комсомоль-
ській, повідомляють у прес-службі міської ради. 

За підрахунками, загальна сума збитків склала 
5522 гривні. Керівництвом КП «Зеленбуд» вже подано 
за яви до Чернігівського міського відділу УМВС України 
в Чернігівській області. Начальник управління житлово-
комунального господарства Володимир Кривенко зау-
важив, що торік навесні чернігівці милувалися яскрави-
ми клумбами, фотографувалися сім’ями. Цього року ко-
мунальники також доклали всіх зусиль, щоб порадувати 
мешканців Чернігова та його гостей квітниковим різно-
маніттям, але, на жаль, не кожен мешканець щиро вбо-
ліває за своє місто.

«Складається враження, що заповзятливі громадяни 
вирішили нагріти руки за рахунок міських квітників напе-
редодні поминальних днів, і це дуже прикро та не за хрис-
тиянськими заповідями», — каже В. Кривенко. 

І ось таке діється в самісінькому центрі обласного 
міста, під вікнами обласної державної адміністрації, за 
кілька десятків кроків від міської міліції і прокуратури… 

* * *
Вжитими заходами розшуку дільничним інспекто-

ром міліції Деснянського відділу міліції спільно з наря-
дом державної служби охорони зловмисника (точніше, 
зловмисницю) було встановлено та затримано. Нею 
виявилася раніше засуджена 48-річна жінка, яка нині 
мешкає в Чернігові.

За даним фактом порушено кримінальну справу згід-
но з ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України. Затри-
мана дала правдиві свідчення та знаходиться в СІЗО 
м.Чернігова.

Мистецька галерея «Круті Сходи»
Наші координати: 

14000, м. Чернігів, 
вул. Воровского, 10 
тел. (0462) 674-661, 
(066) 760-86-83 

В експозиції пред-
ставлені твори народ-
ного мистецтва знаних 
у країні авторів — на-

родних художників України, лауреатів мистецьких пре-
мій,  Національної  премії України імені Т. Шевченка (ху-
дожня кераміка і різьблення, підлаковий розпис та роз-
пис на склі, вишивка, ткацтво, художнє скло, прикраси).  
Пропонуються унікальні колекції. Експозиція живопису.

Послуги: виставкова діяльність — організація та про-
ведення виставок; виготовлення сувенірної продуції 
представницього класу, чернігівської тематики, націо-
нального колориту. 

Прийом замовлень на екслюзивні подарунки, виго-
товлення рамок та оформлення картин.

Чернігівський культурно-
мистецький центр «Інтермеццо» 

14000, м.Чернігів, 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 діяль-
ність, сприяння вихованню дітей, сприяння відродженню 
духовних і національних традицій.  Вул. Воровського, 10. 
Тел.:  (0462) 674-661, (066) 760-86-83,  (0462) 973-628, 
973-629.

У Чернігові знайшовся 3-по-
верховий будинок з мешканця-
ми, які роками регулярно спла-
чували квартплату, отримува-
ли тепло, воду, електроенергію, 
а коли настав час ремонтувати 
будинок, то виявилося, що ро-
бити це нікому.

Відомство, якому раніше нале-
жали квартири будинку № 175 по 
вул. 1 Травня у Чернігові, нині від 
них відхрещуються. Місцевим кому-
нальникам аварійне житло теж не 
треба.

А тим часом мешканці 3-го по-
верху вже ненавидять дощ. Коли він 
починається, люди кидають усі свої 
справи, бо мають чергувати над та-
зиками.

Через дірявий дах із тридцяти 
квартир будинку половина знахо-
диться в аварійному стані. Через 
вогкість у квартирах регулярно хво-
ріють діти.

А через воду недавно сталося 
коротке замикання електромере-
жі. Загорілася квартира. Допомог-
ти змогли тільки рятувальники МНС.

Незважаючи на всі біди, меш-

канцям навіть на думку не спа-
дало не платити за неотримані 
послуги.

У чернігівській мерії кажуть, 
що будинок належить місцевій фі-
лії Укртелекому, тому відремонту-
вати його коштом міського бюдже-
ту не мають права. Так само, як і 
не можуть взяти його на баланс 
міста.

В Укртелекомі про ремонт і чути 
не хочуть. Там кажуть, що будинок є 
державним майном. Хоча зізнають-
ся, що квартплату з людей дійсно 
збирають, але на ремонт її не виста-
чає.

Мешканці хочуть розшукати гос-
подаря будинку в суді, але і в міськ-
раді, і в Укртелекомі їм радять не ви-
трачати часу, а взятися за створен-
ня об’єднання співвласників багато-
квартирного будинку.

«Події і коментарі»

15 жителів Коропського району звернулися 
до міліції із заявою про те, що 49-річна місце-
ва мешканка продала їх у трудове рабство до 
сусідньої країни. Як розповіли заявники, зло-
вмисниця провела відповідну «агітаційну ро-
боту» серед селян, обіцяючи їм солідні заробіт-
ки, про це «Високому Валу» повідомили у прес-
службі міліції області.

Оголошення про набір бажаючих працювати на 
сільгоспроботах за кордоном висіли на стовпах у цен-
трі багатьох сіл. Коли жінка збирала групу бажаючих 
підзаробити, наймала мікроавтобус і вивозила заро-
бітчан за кордон.

На місці одразу ж забирала у людей паспорти, роз-
селяла їх у гуртожитку, абсолютно непридатному для 
проживання — без води і туалету, тож роботяги муси-
ли митися в мисці. Жінкам доводилося мешкати разом 
з чоловіками.

Умови праці були жахливі: доводилося обрізати са-

дові дерева з ранку і до пізнього вечора без вихідних. 
Робітники обрізали дерева в саду, навіть коли надво-
рі було -18 град.С, годували нещасних здебільшого ка-
шею прямо на робочому місці.

Аби стимулювати працівників до роботи, рабовлас-
ником була встановлена ціла система штрафів за будь-
які порушення. Зароблені ж гроші обіцяли віддати піс-
ля приїзду додому. Платили аванс... цигарками. Були й 
такі, що не витримували рабської праці й тікали.  При-
міром, один чоловік без усяких документів просто піш-
ки пішов додому до Коропа, аби тільки не працювати в 
нелюдських умовах.

Після закінчення робіт наймитів знову завантажу-
вали до мікроавтобуса та везли назад. Коли ж заробіт-
чани починали питати працедавця про гроші, жінка ви-
дала їм копійки порівняно з тим, що обіцяла перед по-
чатком подорожі. А таких рейсів жінка встигла зроби-
ти декілька, доки до неї не завітали працівники відділу 
по боротьбі з кіберзлочинністю та торгівлею людьми 
УМВС у Чернігівській області.

Міліцією було проведено комплекс заходів з вияв-
лення необхідних доказів для затримання зловмисни-
ці. Опитано всіх потерпілих, які потрапили на її гачок, 
жінку було затримано, проти неї порушено криміналь-
ну справу за частиною 1 та 2 статті 149 Кримінально-
го кодексу України (торгівля людьми або інша незакон-
на угода щодо передачі людини), такий злочин караєть-
ся позбавленням волі на строк від п’яти до дванадця-
ти років з конфіскацією майна або без такої. Слідство 
триває.

«Високий Вал» 

Набув чинності вирок Город-
нянського районного суду за 
кримінальною справою, пору-
шеною Управлінням СБ України 
в Чернігівській області стосов-
но групи осіб, які переправля-
ли українських жінок за кордон 
з метою сексуальної експлуа-
тації, повідомляє прес-служба 
СБУ. 

З’ясувалося, що до складу зло-
чинної групи входили громадяни 
України, Російської Федерації та 
Республіки Молдова. У торгівців 
«живим товаром» були налагодже-
ні зв’язки із зарубіжними спільни-
ками.

Зловмисники підшукували жі-
нок на території області, які пере-
бували у скрутному матеріальному 
становищі, і пропонували їм допо-

могу з виїздом за кордон для пра-
цевлаштування офіціантками, по-
судомийками або прибиральниця-
ми. 

Для того, щоб надалі завербо-
вані жінки не змогли відмовитися 
від поїздок, їх ставили в матеріаль-
ну залежність, надаючи фінансову 
допомогу в оформленні віз, закор-
донних паспортів та інших докумен-
тів.

У квітні 2011 року правоохорон-
ці затримали зловмисників, які на-
магалися переправити через Ро-
сійську Федерацію до однієї з азі-

атських країн трьох молодих дівчат 
для роботи у сфері секс-індустрії, в 
пункті пропуску «Сеньківка» Черні-
гівської митниці.

Згідно з вироком суду, злочинці 
були визнані винними за ч.2 ст.149 
(торгівля людьми або інша неза-
конна угода щодо передачі люди-
ни) Кримінального кодексу України. 
Двом з них призначено покарання у 
вигляді 5 років 8 місяців та 5 років 
2 місяців, а третьому — 3 років 6 мі-
сяців позбавлення волі.

Апеляційний суд Чернігівської 
області залишив вирок без змін. 

Будинок-привид:
кому платили квартплату мешканці 

будинку по вулиці 1 Травня?

Ціле село — у трудове рабство

Торгівці живим 
товаром отримали 
по заслузі
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Дніпропетровськ: вибух версій 
розчахнутого суспільства

УЄФА може перенести Євро-2012 через си-
туацію в Україні. Європейська футбольна федерація 
може перенести проведення Євро-2012 на інший рік че-
рез ситуацію в Україні. Про це заявив представник УЄФA 
Мартін Кален,  коментуючи вибухи в Дніпропетровську 
та справу Юлії Тимошенко,

Водночас Каллен виключив можливість проведення 
матчів Євро-2012 замість України у Німеччині, назвав-
ши перенесення чемпіонату єдиним виходом на випа-
док, якщо матчі  з якихось причин не зможуть відбутися 
у чотирьох українських містах.

За останні  дні квітня  політики  низки європейських 
держав, зокрема Німеччини та Італії, закликали Євро-
союз бойкотувати матчі Євро-2012 через справу Тимо-
шенко, яку вони вважають політичною. 

Ситуацію в Україні ускладнили вибухи у третьому за 
величиною  місті  країни — Дніпропетровську.

Європейські політики почали масово відмов-
лятися їхати в Україну на Євро. Комісар Євросою-
зу з питань юстиції Вівіан Редінг має намір бойкотувати 
Євро-2012 в Україні з політичних мотивів. Вона не зби-
рається приїжджати на Євро, бо стурбована ситуацією в 
Україні, зокрема пов’язаною з Юлією Тимошенко.

У Меркель підтвердили інформацію про мож-
ливий бойкот Євро-2012. Візит канцлера Німеччини 
Ангели Меркель на Євро-2012 в Україну буде залежати 
від долі ув’язненої екс-прем'єрки Юлії Тимошенко. Про 
це Reuters сказав прес-секретар уряду Німеччини Георг 
Штрайтер.

Яценюк радить європейцям бойкотувати Яну-
ковича, а не Євро. Європейські політики мають 
відмовлятися не від візитів на матчі Євро-2012 в 
Україні, а від зустрічей із Президентом Віктором 
Януковичем. Про це заявив лідер «Фронту змін» Ар-
сеній Яценюк під час зустрічі в Києві з німецьки-
ми журналістами. «Краще, аби керівники європей-
ських країн відвідали Євро і не зустрічалися з Пре-
зидентом Януковичем. Це візит не до Януковича, це 
візит — до українців». «Через політичні пересліду-
вання влада загнала Україну в глухий кут. Країна 
фактично перебуває в ізоляції і з боку Заходу, і Схо-
ду, з боку Вашингтона, Брюсселя, Москви, Пекіна», 
— додав він.

Доволі різку заяву зробила об’єднана 
опозиція вустами одного з лідерів — 

Арсенія Яценюка. Він заявив, що 
влада цинічно використала вибу-

хи в Дніпропетровську, щоб провести засідан-
ня Верховної Ради і привести до присяги що-
йно обрану уповноважену з прав людини Ва-
лерію Лутковську. Хтось скаже: чи не дрібний 
це привід? Але нагадаймо, що на той момент, 
на ранок п’ятниці 27 квітня, пленарні засідан-
ня парламенту вже третій день блокувалися 
опозицією з вимогою допустити їхніх депутатів 
до зустрічі з Юлією Тимошенко і провести роз-
слідування інформації про її побиття в колонії. 
Відтак було зірвано і складання присяги обра-
ної голосами коаліції Лутковської, яку опози-
ція вважає прислужницею влади, а не захис-
ником прав громадян. 

Зовні все було в руслі цієї версії. Правля-
ча більшість таки ж провела у п’ятницю пообі-
ді засідання парламенту, хоч президія і три-
буна Ради й далі були заблоковані. Засідан-
ня пройшло-таки у залі парламенту, а в якості 
«президії» послужили крісла депутатів. Голо-
вуючий — комуніст Мартинюк — сидів у кріс-
лі Рината Ахметова, яке гуляє в Раді вже 5-ий 
рік. І Лутковська таки була приведена до при-
сяги, хоч і тулилася при цьому у дверях залу. 

Яценюк у своєму коментарі назвав це дій-
ство «мародерством на крові дніпропетров-
ських дітей», постраждалих при вибухах. При-
нагідно пов’язав те, що відбувається, з пере-
ляканою реакцією влади на щойно звершене 
передвиборче об’єднання опозиції. Звісно, 
це не заява, що влада й організувала вибухи, 
до таких різких випадів ще не дійшло. Йшлося 
про те, що влада спробує використати траге-
дію для подальшого «закручування гайок». Та 
й першою реакцією Президента Януковича на 
вибухи була заява, що «ми дамо адекватну від-
повідь». Про яку адекватність ідеться? Може, 
мова про швидке розслідування злочину і по-
карання винних? Бо навряд чи йдеться про 
введення надзвичайного стану, як про це вже 
дехто перелякано залопотів. Інша річ, що «під 
галас» подій можна тихцем внести зміни до 
нещодавно поночі ухваленого Кримінально-
процесуального кодексу  — зміни, звісно, яко-
го ґатунку. Або вже ось доконаний факт: влада 
Дніпропетровська ввела на кілька подальших 
після вибухів днів заборону на проведення 
всіх масових акцій, заборону, доволі сумнівну 
з точки зору Конституції і законів. 

На продовження цієї теми не зайве нага-
дати, що буквально в ті хвилини, коли в Дні-
пропетровську гриміли вибухи, в Києві про-
ходила масова акція опозиції «За Україну без 
репресій». Це була багатотисячна хода опо-
зиційних сил, насамперед партій «Батьківщи-
на», «Фронт змін», а також «Свободи», Народ-
ного Руху, з Європейської площі повз Верхо-
вну Раду, Кабмін до Адміністрації Президента, 
з передачею главі держави символічної «пові-
стки на 19 травня на всенародний суд» — саме 
за згортання в країні демократії і політичні ре-
пресії. 

Продовжуючи «версіїаду», згадаймо, що 
того ж дня виступила із заявою «Свобода»: 
влада, значить, використає трагедію для чер-

гових репресій проти цієї партії. Кого ж, мов-
ляв, ще звинувачувати, як не такі радикальні 
організації. Використає щось влада чи ні, але 
партія вже ситуацію використовує. 

Дзеркальний хід у відповідь (своя версія) 
зробила і влада: прем’єр Микола Азаров за-
явив, що події у Дніпропетровську опозиція 
використає для компрометації влади.

Представники правоохоронних органів 
уже в перший день слідства (!) впевнено за-
явили, що відкидають політичний підтекст по-
дій і що це чисто кримінальний акт. Натомість 
висунули припущення, що це могли скоїти і 
люди з розхитаною психікою. Останнє, до речі, 
цілком можливе, враховуючи психічний стан 
суспільства. Але зарані якісь категоричні за-
яви робити навряд чи варто. 

Далі посипалися версії на межі фантасти-
ки, але враження, що у нас вже все в межах 
реалій. Терористичні акти — спроба підірва-
ти імідж України як господаря Євро-2012, бук-
вально напередодні чемпіонату континенту, а 
то й зірвати його. Версія не така й дивна, вра-
ховуючи кількарічну колотнечу довкола Євро. 
Звичайно, дивні оборудки довкола підготовки 
чемпіонату, викидання в цю прірву колосаль-
них державних коштів — усе це мало б стати 
нашою чисто внутрішньою справою і предме-
том ретельного вивчення вже по завершен-
ні Євро. Але чом би не спробувати, якщо не 
зірвати саме проведення турніру в Україні, 
то бодай віднадити від нас очікувану лавину 
туристів-уболівальників? Чом не використати 
ці вибухи для нефутбольної підніжки Україні? 
Було ж використано, і в значно більших масш-
табах, «касетний скандал» 2000 року. 

Варто згадати й ще про дві версії. Перша 
— вибухи пролунали якраз в день другої річ-
ниці підписання скандальних Харківських угод 
з Росією. Що б означав у зв’язку з цим такий 
трагічний «салют», здогадуйтеся, мовляв, самі. 
І навіть таке прохопилося в коментарях: траге-
дія трапилася у п’ятницю — день, коли на голо-

вних телеканалах йдуть політичні шоу. То чому 
б не створити приводу для балачок у студіях? 
Але, якщо вже вибухи лунають, аби побалака-
ти на черговому шоу Савіка Шустера, тоді ми 
зайшли далекувато. 

Одною з реальних версій є «прив’язка» ви-
бухів до недавнього вбивства у Дніпропетров-
ську відомого бізнесмена Аксельрода. Тоб-
то йдеться про те, що у нас називають «кримі-
нальними розбірками», за яких прості люди — 
то тріски. У цьому зв’язку варто нагадати про 
чергове нагнітання кримінально-політичної 
напруги з боку, на жаль, самої влади. Гене-
ральна прокуратура, яка вже, схоже, не при-
думає, що ще «навісити» на Юлію Тимошенко 
(може, вбивство президентів США Лінколь-
на і Кеннеді?), заявила про причетність ліде-
ра опозиції до вбивства Євгена Щербаня. Це 
один з резонансних злочинів ще середини 
1990-их. Нагадаймо, що відомий донецький 
бізнесмен, який уже йшов і у велику політику, 
був розстріляний прямо на злітній смузі аеро-
порту Донецька. Убивць засудили, замовни-
ків же вбивства можна шукати і називати ще 
десятки років. У відповідь на ці звинувачен-
ня фракція БЮТ-«Батьківщина» оприлюдни-
ла у виступі Миколі Томенка в парламенті 10 
квітня вимогу — повернутися до резонансних 
злочинів у Донбасі середини 1990-их і заодно 
подивитися, кому дісталися мільярди пострі-
ляних в міжусобних війнах донбаських кримі-
нальних авторитетів. 

Про всі ці версії, припущення, більш ре-
альні і притягнуті за вуха (а плодяться й нові), 
сказано з єдиною метою: констатувати, чи не 
далеко у своїй конфронтації зайшло наше сус-
пільство, якщо у мільйонному місті серед біло-
го дня лунають вибухи, і події обростають ось 
такими, реальними у своїй фантастичності, мо-
тиваціями? І чи не час уже всім зупинитися?

Звичайно, край «версіїаді» і фантасмаго-
рії припущень могло б покласти одне — вста-
новлення істини, тобто розслідування злочину 

і покарання винних. Це справа правоохорон-
них органів. Вони у нас є всі, які належить: про-
куратура, міліція, Служба безпеки. Всі небідні, 
можна сказати, й вгодовані з убогого бюдже-
ту держави. Чого варте вже те, що міліція у нас 
кількісно перевищила Збройні сили. Але чи 
буде таке розслідування, «чи буде суд, чи буде 
правда»? У цьому в переважної більшості гро-
мадян великий сумнів — і це ще одна, вже за-
гальна, не локальна трагедія суспільства. Тоб-
то ми не сумніваємося, що наші правоохорон-
ці здатні розкрити цей злочин. Але питання 
в тому, чи саме те, що розкрито, буде назва-
ним, донесеним до суспільства. Люди сумні-
ваються, що коли за злочином стоятиме хтось 
із влади, навіть провокатори від влади, то це 
буде так і названо і доведено до суду. При ла-
вині фактів «кривосуддя», по сьогодні не роз-
слідуваних гучних злочинів або «розслідува-
них» так, що в це ніхто не вірить, ота недовіра 
людей до правосуддя цілком зрозуміла, і це ще 
одна наша біда. 

Найстрашніше в тому, що в заручниках 
опинився народ. Прості люди, які далекі від 
політичних, бізнесових, кримінальних «розбі-
рок». Які йдуть на роботу, навчання, в магазин, 
живуть звичайним життям, а, прийшовши на 
автобусну чи тролейбусну зупинку, можуть по-
трапити, абсолютно безневинно, до реаніма-
ції, лікарні чи й далі (дякувати долі, тієї чорної 
п’ятниці до найстрашнішого не дійшло). 

Як бути, аби визволитися зі стану заруч-
ників? Очевидно, зупинитися, отямитися. 
Дати зрозуміти політикам від бізнесу і бізнес-
менам від політики, що «велике і важливе» 
не варте краплі дитячої крові. Що в наелек-
тризованому суспільстві під такою напругою 
жити не можна. 

Мабуть, уже настав час діалогу. Суспіль-
ного, всезагального. Якусь спробу зробила 
від імені церков «Ініціативна група 1 грудня», 
але, на жаль, при благих намірах, вилилося це 
у форматі Національного круглого столу в без-
предметну балаканину медитуючої впорожні 
інтелігенції. 

Але справжній діалог — краще, ніж «за-
кручування гайок» з боку влади чи погрози по-
мсти з боку опозиції в разі її приходу до влади. 
Поки що ж бачимо лише небажання Президен-
та навіть зустрітися з лідерами опозиції, а від 
останніх чуємо лише категоричність у ставлен-
ні до влади. Звичайно, один з лідерів опози-
ції недавно в інтерв’ю дотепно пояснив, чому 
влада так чіплятиметься на виборах за владу. 
Бо вона вже підрахувала у своїх кабінетах, що 
в разі поразки і такого «правосуддя» над ними, 
яке чиниться зараз, декому з нинішніх загро-
жує «комусь двадцять років тюрми, комусь 
двісті або п’ятсот». Але чи варто ось так «накру-
чувати» одне одного і ситуацію в суспільстві? 
Чи варто нагнітати з обох боків філософеми 
«останнього бою», «останньої барикади»? На 
барикадах стріляють. А нормальній людині в 
Україні хотілося б іти по вулицях без барикад і 
просто спокійно прийти на автобусну зупинку. 
Чи почують тихий голос цієї людини наші полі-
тики, оглухлі від пострілів на барикадах і вибу-
хів серед білого дня? 

Петро АНТОНЕНКО

Вибухи, суд над Тимошенко, Євро-2012
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Юлія Тимошенко 
анонсує імпічмент 

Відразу після перемоги на парламентських 
виборах опозиція має ініціювати імпічмент Пре-
зидента Віктора Януковича.

Про це заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимо-
шенко в інтерв’ю «Дзеркалу тижня. Україна».

«Перший крок до справжніх змін — це імпічмент 
Януковичу відразу після перемоги опозиції на парла-
ментських виборах», — сказала вона.

«Очевидно, що всі ці демократичні перетворення 
неможливо зробити зараз, коли діючий режим упев-
нено гребе в інший від демократії бік. Це нереаль-
но», — вважає екс-прем’єр.

Вона також закликала опозицію не брати участі 
в роботі Конституційної асамблеї: «Не можна впро-
вадити вегетаріанство там, де правлять канібали. 
Саме тому я ще раз закликаю опозицію, відпові-
дальних громадських діячів, незалежних науковців 
та політиків не брати участі в конституційній асамб-
леї імені Януковича і не легалізовувати його плану 
побудови конституційної автократії».

«Хоч як би намагався Янукович упроваджува-
ти якісь реформи, в нього завжди виходить глибоке 
Межигір’я», — зазначила вона.

Янукович призначив 
міністром продавця Межигір’я 

Президент Віктор Янукович призначив Еду-
арда Ставицького міністром екології та природ-
них ресурсів. Іншим указом Президент звільнив з 
цієї посади Миколу Злочевського, про якого нещо-
давно писала преса, в тому числі й наша газета, — 
як швидко за останній рік збагатився він зі своєю 
родиною.

Ставицький був керівником національної компа-
нії «Надра України», яка в останні місяці прем’єрства 
Януковича у 2007 році відчужила з державної влас-
ності на користь донецької компанії резиденцію 
«Межигір’я». До цього він очолював Державну служ-
бу геології та надр України.

На кожного жителя Донеччини 
припадає 345 кілограмів 

шкідливих викидів
У Донецькій області обсяги шкідливих вики-

дів за рік зросли на 11% — до 345 кг на кожного 
мешканця регіону.

Про це повідомили в Головному управлінні ста-
тистики Донецької області. У повідомленні наголо-
шується, що 1,5 млн тонн забруднювальних речовин 
за рік — це 34,9% усіх викидів по Україні. А з роз-
рахунку на одного жителя області — 345 кг викидів 
забруднювальних речовин — це більше, ніж у серед-
ньому по країні, в 3,6 разу.

Річні викиди на 1 кв. км території регіону переви-
щили середній показник по Україні в 7,9 разу і скла-
ли 57,5 тонни.

У відомстві констатували, що 2011 року на 4,9% 
збільшилися обсяги викидів підприємств коксохіміч-

ної промисловості; на 6,9% — підприємств вугільної 
галузі; на 7,1% — при виробництві будівельних ма-
теріалів та іншої неметалевої мінеральної продукції; 
на 7,5% — підприємств металургійного комплексу; 
на 19,4% — підприємств електроенергетики.

Повітряний басейн відчуває найбільші наванта-
ження в тих містах і районах області, де розташовані 
підприємства металургії, вугільної промисловості й 
електроенергетики: у Маріуполі, Мар’їнському райо-
ні, Дебальцевому, Харцизьку, Єнакієвому, Донецьку.

Бліц-інформ
19 квітня на столичному 

Лук’янівському цвинтарі вшанували 
українського державного діяча Зелено-
го Клину Юрія Глушка.

Отець Володимир з Української пра-
вославної церкви Київського патріарха-
ту звершив панахиду та освятив козаць-
кий хрест на могилі українського дер-
жавника. Кияни поклали до могили кві-
ти та запалили лампади.

У пам’ять про Юрія Глушка та його 
доньку Наталку, яка похована разом з 
батьком, звучали псалми кобзаря Сер-
гія Нечипуренка, котрий виконав їх на 
старосвітській кобзі.

Юрій Косьмич Глушко  народив-
ся у 1882 в с.   Нова Басань, нині Бо-
бровицького району Чернігівщини. Це 
український громадський і політичний 
діяч, один з організаторів українського 
національно-культурного й громадсько-
го життя на Зеленому Клині (Далекий 
Схід). Псевдонім — Мова.

За фахом технік, працював на фло-
ті й залізниці. Від 1904 року мешкав на 
Далекому Сході. Один із творців і голова 
«Просвіти» у Владивостоці. Співзаснов-
ник та голова Владивостоцької Україн-
ської окружної ради.

Голова 3-го Українського Далеко-
східного з’їзду, що відбувся у Хабаров-
ську 7 – 12 квітня 1918 р. Цей з’їзд 
звернувся до українського уряду з про-

ханням вимагати від уряду РРФСР ви-
знання Зеленого Клину частиною Укра-
їни на підставі принципу самовизначен-
ня народу, який складав там переважну 
більшість населення.

Згодом ініціює 4-ий (Надзвичайний) 
Український Далекосхідний з’їзд, який 
відбувався у Владивостоці з 25 жовтня 
до 1 листопада 1918 р., на якому обра-
ний головою Українського Далекосхід-
ного секретаріату.

Під його проводом навесні 1919 
року у Владивостоці створено 1-ий 
Ново-Запорізький курінь вільного коза-
цтва. 20 червня 1919 року заарештова-
ний колчаківською владою за активну 
українську діяльність. Переховувався до 
31 січня 1920 року.

Вдруге заарештований разом із гру-
пою провідних діячів та активістів укра-
їнського руху 5 листопада 1922 року 
після захоплення Владивостока біль-
шовиками. Заарештованих перевезено 
до столиці Далекосхідної республіки м. 
Чита, де вони рік перебували у в’язниці.

Один з понад двохсот обвинувачених 
на Читинському процесі, на якому засу-
джений 13 січня 1924 року до 3 років по-
збавлення волі за антирадянську діяль-
ність та «намагання відірвати Далекий 
Схід від РСФРР і злучити з Японією».

1930 року нелегально повернувся 
в Україну, у Київ (імовірно, не під сво-

їм прізвищем), де навчався на Київ-
ських інженерних курсах Харківсько-
го автошляхового інституту, здобув фах 
інженера-будівельника шляхів. У 1939 
– 1941 роках був на різних інженерних 
посадах у будівельних організаціях.

Восени 1941 року брав участь у ро-
боті українського уряду в Києві, після 
арешту якого залишився без засобів до 
існування в окупованому німцями місті. 
Помер восени 1942 року від голоду. По-
хований на Лук’янівському цвинтарі.

«Українська правда», 
«Історична правда»

29 квітня в селі Соснівка Олександрівського 
району Кіровоградщини відкрили пам’ятник хлібо-
робам Соснівки та навколишніх сіл, які загинули, 
захищаючи врожай від більшовиків, у 1920 році.

Захід відбувся в межах урочистостей, присвячених вшану-
ванню героїв Холодного Яру. 

Пам’ятник зведено зусиллями Холодноярської ініціативи та 
історичного клубу «Холодний Яр», а ідея його встановлення на-
лежить історику Роману Ковалю. Творче втілення в граніті вико-
нав скульптор Дмитро Бур’ян.

«Допекла радянська влада хліборобам Соснівки — вони ви-
рішили не віддавати хліба і розібрали залізницю, — зазначив 
у виступі Роман Коваль. — Не встигнувши озброїтися як слід, 
вони були жорстоко покарані. На полі перед Соснівкою, за свід-
ченнями місцевих людей, було порубано в нелюдський спосіб 
понад 50 мешканців цього та навколишніх сіл».

Після жнив 1920 року червоноармійські продовольчі заго-
ни силою забирали хліб у мешканців сіл довкола Чигирина. Жи-
телі сіл Соснівка, Дев’ятка, Скаржинка і Тирнавка розібрали за-
лізницю, щоб більшовики не могли вивозити зерна. Це призве-
ло до кривавих сутичок, внаслідок яких загинуло чимало селян.

У Києві відкрили пам’ятник борцю за Україну
на Далекому Сході Юрію Глушку

На Кіровоградщині відкрили пам'ятник селянам, 
які боролися з більшовиками

Навпроти музею Булгакова 
хочуть збудувати 8-поверхівку
(Див. публікацію «Погром Андріївського узвозу», 

«Світ», № 5, 21.04.2012)
Проект будівництва готельного комплексу із заклада-

ми громадського харчування та паркінгом для легкового 
автотранспорту за адресою Андріївський узвіз, 14 – 16 
викликав обурення переважної більшості членів містобу-
дівної ради.

Про це повідомив член містобудівної ради Києва, депу-
тат Київради Олександр Бригинець.

За словами депутата, фахівці висувають до проекту 
ряд претензій.

Зокрема, висота готельної споруди дорівнюватиме 8 
поверхам. Будівля займатиме 85% території виділеної зе-
мельної ділянки, в той час як у Києві, як правило, спору-
ди займають 50 – 60%, а в багатьох європейських країнах 
відповідні обмеження ще жорсткіші.

«Якщо зважити, що Андріївський узвіз — пішохідна ву-
лиця, а вузька Фролівська вулиця шириною 6 метрів зали-
шається єдиним під’їздом до готелю на 180 номерів, то уя-
віть, що на нас чекатиме біля підніжжя узвозу: транспорт-
ний колапс», — наголосив Бригинець.

Він додав, що на вулиці 6-метрової ширини не можна 
маневрувати ні сміттєвозом, ні пожежною машиною.

Депутат зазначив, що 26 квітня 2012 року на сесії Ки-
їврада скасувала рішення щодо виділення землі для будів-
ництва зазначеного готелю, але це рішення має символіч-
ний характер, оскільки скасування таких рішень може від-
буватися тільки в судовому порядку, бо воно вже набуло 
чинності.

Продовження тем публікацій газети «Світ»
У кримінальній справі проти 

«Доктора Пі» з’являються нові факти 
(Див. публікацію  «Доктор Пі»: гіркий тест 
для суспільства». «Світ», № 2, 25.02.2012).

До справи Андрія Слюсарчука додалися три епізоди, ква-
ліфіковані за новими статтями Кримінального кодексу. Про 
це кореспондентові «Укрінформу» повідомив начальник слід-
чого управління МВС України Василь Фаринник: «Криміналь-
на справа, порушена за фактом злочинних дій Андрія Слю-
сарчука, вже налічує 11 епізодів. Серед них — підробка ди-
пломів, працевлаштування і отримання зарплати, якої Андрій 
Слюсарчук не мав права отримувати, шахрайська участь у 
проведенні операцій тощо». За його словами, обсяг справи 
Слюсарчука постійно збільшується, з’являються нові свідки 
та факти, тому слідче управління має намір подовжити термін 
розслідування.

Як зазначив Василь Фаринник, лише після відпрацюван-
ня всіх епізодів у Західному регіоні Слюсарчука переведуть 
до Києва. Зокрема, слідчі ще не отримали від російських 
колег підтвердження достовірності московських дипломів 
«Доктора Пі».

Як відомо, у листопаді Слюсарчука було затрима-
но у Києвi, а згодом доправлено до Львова. Проти «Докто-
ра Пі» спочатку було порушено дві кримiнальні справи — 
за статтею «Шахрайство» і за статтею 358 ККУ «Пiдробка 
документiв».

Раніше львівська газета «Експрес» провела розслідуван-
ня, внаслідок якого встановили, що у Слюсарчука немає жод-
ної медичної освіти, всі його медичні дипломи — підроблені. 
Журналісти стверджують, що результатом діяльності псевдо-
лікаря стало каліцтво десятків обдурених ним людей, а також 
— щонайменш три смертельні випадки.
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Світоглядні застереження
На сьогоднішній день Україна знаходить-

ся в соціально-економічній та демографічній 
ситуації, згідно з якою ми є країною з най-
меншою тривалістю життя серед євро-
пейських країн. Як відомо, станом на 1 січ-
ня 2012 року Україна за тривалістю життя від-
стає від країн Європейського Союзу на десять 
з половиною років. Так, в Україні середня три-
валість життя 68 років, а в ЄС — майже 79. А 
за коефіцієнтом смертності Україна зна-
ходиться на 18-му місці серед країн світу.

Останніми роками розмови і попередньої, 
і нинішньої влади зводилися здебільшого до 
необхідності стимулювання народжуваності, 
натомість не велося системної роботи з оздо-
ровлення нації, яка б призвела до покращен-
ня якості життя людини та, відповідно, змен-
шення смертності.

Абсолютно очевидно, що в основі стра-
тегії розвитку України повинна стояти 
якість життя людини, а отже — її здоров’я 
та тривалість життя. Саме це має стати аль-
фою і омегою діяльності будь-якої влади чи 
опозиції.

Натомість спроба штучно придумати чер-
говий грандіозний іміджевий проект не лише 
створить ситуацію нового масштабного роз-
крадання бюджетних коштів при будівництві 
об’єктів для підготовки та проведення зимо-
вої Олімпіади, а й, що найважливіше, — від-
далить від головної мети. Надто фантастично 
велика кількість грошей піде на інвестуван-
ня в об’єкти спортивної інфраструктури, а не в 
оздоровлення чи масовий спорт.

Тобто, якщо підсумувати, — сьогодні дер-
жавним пріоритетом повинна стати «здо-
рова Україна», а не «олімпійська Україна».

Грубо кажучи: без проведення зимо-
вої Олімпіади 2022 року з Україною нічо-
го поганого не станеться, а без системної 
політики оздоровлення громадян, особли-
во молодого покоління, за прогнозами Ін-
ституту демографії та соціальних дослі-
джень НАН України, до 2020 року укра-
їнців буде трохи більше 43 мільйонів, а у 
2050-му — 37 з половиною мільйонів, а чи 
буде кращим життя і здоров’я цих людей — пи-
тання риторичне.

Російський досвід
Як відомо, Росія вже кілька років активно 

готується до проведення зимової Олімпіади в 
Сочі 2014 року. Не будемо порівнювати масш-
табів ВВП чи економічної потуги України та Ро-
сії, натомість радимо почитати оцінки фахівців 
та експертів, які говорять про масу проблем з 
підготовкою сочинської Олімпіади та вже на-
зивають її найдорожчою. За словами експер-
тів та російських ЗМІ, початкові оцінки витрат 
на неї збільшуються у геометричній прогресії. 
Сьогодні в розмовах про кошти, які Росія ви-
тратить на підготовку до Олімпіади, йдеться 
вже не про 12 мільярдів доларів, що анонсу-
валися на початку робіт, чи 30, про які йшлося 
ще два роки тому, а про суму у майже 44 мі-
льярди доларів, або 1,4 трильйона рублів, 
як пишуть російські ЗМІ. 

У гривневому еквівалентні це близько 
352 мільярди гривень. 

Також варто врахувати, що стартово рі-
вень інфраструктури для зимових видів спорту 
в Україні на порядок нижчий, ніж у Росії. Тому 
можна лише уявити, скільки коштів дер-
жавного бюджету України буде витрачено 

для будівництва, а згодом — і на обслуго-
вування об’єктів спортивної інфраструк-
тури, більшість з яких не буде використо-
вуватися в нашій країні після закінчення 
Олімпіади.

Чому зимова Олімпіада?
Складається враження, що ця ініціатива 

була напівекспромтом Президента, підки-
нута йому людьми, які не мають жодного уяв-
лення про спорт та організацію міжнародних 
змагань такого рівня, як Олімпіада.

Задум був дуже простий: показати, що 
«донецький» Президент Віктор Янукович 
шанує і поважає Галичину та готовий інвес-
тувати великі кошти в Західну Україну, щоби 
збалансувати свою повагу до регіону, який 
його не підтримав.

Однак жодного системного досліджен-
ня, передовсім стану справ із зимовими 
видами спорту та перспективами їх роз-
витку в Україні, ніхто не проводив і не зби-
рається проводити.

Загальновідомо, що Україна не є краї-
ною зимових видів спорту.

Якщо проаналізувати результати виступів 
української збірної на зимових Олімпійських 
іграх, то вони доволі сумні. За роки самостій-
ної участі українських спортсменів у зимових 
Олімпійських іграх Україна виборола всьо-
го 1 золоту медаль у фігурному катанні в пер-
ший рік участі. Окрім того, українці вибороли 1 
срібну (біатлон) та 4 бронзові (фігурне катання, 
біатлон) медалі.

На двох із п’яти зимових Олімпіадах 
Україна не взяла жодної медалі. Такі ре-
зультати значною мірою адекватні стану 
справ із зимовими видами спорту.

Як відомо, на сьогоднішній день зимо-
ва Олімпіада поєднує 7 олімпійських видів 
спорту, всередині яких вирізняються 15 дис-
циплін. І тут варто відзначити, що з них на до-
сить високому рівні в Україні розвиваються 
біатлон, останнім часом хокей, певною мірою 
фристайл, фігурне катання та лижні гонки.

Усе, що стосується ковзанярського 
спорту, стрибків із трампліну, лижного 
двоборства, бобслею, скелетону, то мож-
на сказати, що відставання українських 
спортсменів є настільки великим, що на-
віть при фантастичному інвестуванні ко-
штів у ці види спорту навряд чи Україна 
стане в них конкурентною найближчим 
часом. 

Вже не кажучи про новий вид спорту — 
кьорлінг, який в Україні є формою відпочинку 
для любителів.

Виходячи з цього, виникає запитання: на-
віщо будувати, згідно з вимогами МОК, 
наддорогі й сучасні спортивні об’єкти для 
неіснуючих зимових видів спорту в Украї-
ні, якщо вони не були і, швидше за все, не 
стануть пріоритетами в державній політи-
ці з питань спорту? Зрозуміло, що вони та-
кож не будуть використовуватися належним 
чином після Олімпіади.

Щодо питання інвестицій 
у туризм та інфраструктуру 

Західної України
Одним із дуже серйозних аргументів 

за проведення Олімпіади, який не те що 
не переконливий, а й смішний, — це те, 
що підготовка до проведення Олімпіади 

зчинить туристичний бум. Планується, що 
всі поїдуть до Західної України, що спричинить 
приплив капіталу та створить велику кількість 
нових робочих місць.

Звичайно, варто дочекатися результатів 
Євро, але вже сьогодні можна сказати, що 
футбольні вболівальники, які приїдуть на чем-
піонат Європи, як не збиралися, так і не збира-
ються ходити по музеях, театрах та відвідувати 
туристичні об’єкти України. Швидше за все, їх 
маршрути не проляжуть десь далі стадіону та 
пивбарів.

Враховуючи політику українського готель-
ного бізнесу, існує вірогідність, що велика 
кількість футбольних фанів чартерними рей-
сами чи автобусами після матчів буде повер-
татися до Польщі й жити там.

Варто також нагадати, що зимова Олімпі-
ада завжди була на порядок менш відвідува-
ною, ніж футбольні мундіалі, а тому й турис-
тичний аргумент «за» не витримує жодної 
критики.

Хто ж є прихильником ідеї 
проведення Олімпіади 

в Україні?
Серед прихильників, які регулярно піарять 

ідею проведення зимової Олімпіади в Украї-
ні, — в основному чиновники, які вже раху-
ють суми «відкатів», що можуть заробити 
вони, «братні» будівельні компанії і турис-
тичний комплекс Буковель.

До речі, участь туристичного курорту Бу-
ковель, що заявив про можливість залучення 
порядку одного мільярда доларів інвестицій, 
подається як один із серйозних аргументів не-
обхідності проведення Олімпіади.

Про важливість підтримки таких турис-
тичних проектів як Буковель скажемо пізні-
ше, але, навіть якщо припустити, що власники 
Буковеля інвестують один мільярд доларів, як 
вони заявили, то, виходячи, наприклад, з ро-
сійського досвіду, він складатиме лише кілька 
відсотків від загальної суми витрат.

Альтернативи
Якщо говорити про альтернативи розви-

тку регіону в контексті олімпійського проек-
ту, то абсолютно очевидною альтернативою 
є створення умов для розвитку гірсько-
лижних та туристичних курортів у Західній 
Україні.

Досвід Буковеля показує, що такі проек-
ти при правильному підході влади та бажанні 
інвестора можна реалізувати з мінімальними 
витратами для державного бюджету та макси-
мальним позитивним результатом для регіону.

Такого рівня курорти як Буковель варто 
було б збудувати у Львівській, Чернівецькій та 
Закарпатській областях. Такі проекти, які від 
влади вимагають лише зрозумілих правил гри 
для бізнесменів і витрат мінімальних коштів на 
транспортну інфраструктуру, можуть з лихвою 
вирішити всі питання, задекларовані нібито в 
контексті підготовки до Олімпіади. Натомість 
країна не вкладатиме у спортивні хмаро-
чоси фантастичної кількості грошей.

Стосовно транспортної інфраструктури і 
доріг, то аргументи, що називають чиновники, 
в яких загораються очі при надії на освоєння 
мільярдних сум, розраховані на непоінформо-
ваних або на повністю безграмотних людей.

Невже дороги, транспортна інфра-
структура і житлово-комунальна система 
комунікацій в Україні будується лише під 

спортивні змагання, а не планово, незалеж-
но від того, проводяться змагання чи ні?

Врешті, як і автобани чи транспортні до-
роги, які формально будуються до Євро, вже 
кілька десятків років стояли в плані будівни-
цтва або реконструкції як пріоритетні неза-
лежно від того, буде Євро чи ні.

Отже, якщо виходити зі стратегії оптималь-
них державних пріоритетів, то левова части-
на бюджетних коштів, запланованих на 
розвиток спорту, повинна йти на оздоров-
лення.

Якщо ж йдеться про імідж, гірськолижні 
курорти та зимові види спорту, то, очевидно, 
держава могла б іміджево працювати більш 
ефективно і з витратою мінімальних коштів, ін-
вестуючи в ті види спорту, які є конкурентними 
і популярними, як мінімум, в Європі.

Наприклад, біатлон. Сьогодні достатньо 
реконструювати олімпійську базу в Тисовці та 
покращити умови в центрах олімпійської під-
готовки на Чернігівщині й Сумщині. Після цьо-
го Україна зможе приймати чемпіонат Європи, 
а в перспективі — етапи Кубка світу, де наша 
команда має всі підстави і виборювати меда-
лі, і прославляти Україну.

Сьогодні треба зупинитися в «одоб-
рямсі» політично-пропагандистського 
про екту, який не має жодних серйозних 
аргументів для того, щоб його реалізову-
вати в Україні, — Олімпіада-2022. І актив-
но працювати, пропагувати й підтримувати 
передовсім оздоровлення, фізичну культуру, 
молоде покоління та й, власне, державу.

P.S.: Тема підготовки до Євро, починаючи 
від концепції, що оприлюднювалася під час по-
дачі заявки, і закінчуючи реаліями, які ми має-
мо сьогодні, — це тема окремого дослідження. 

Автор розробив кілька законів на підтрим-
ку охорони здоров’я, фізичної культури і спор-
ту, що були ухвалені парламентом, та які не 
підтримуються урядом. 

Так от зауважу: сьогодні головним аргу-
ментом відповіді на питання, чому, наприклад, 
не треба збільшувати заробітної плати вчите-
лям фізичної культури та спорту, чому не тре-
ба відновлювати мережі інструкторів з фіз-
культури у сільській місцевості, чому не треба 
збільшувати фінансування дитячих спортивних 
шкіл, чому в бюджеті нема грошей на ремонт 
та будівництво найпростіших спортивних май-
данчиків у мікрорайонах, басейнів у школах та 
інших закладів фізичної культури та масово-
го спорту, відповідь одна: ми вкладаємо гроші 
тільки в Євро. 

Отже, якщо проект зимової Олімпіа-
ди-2022 залишиться актуальним, най-
ближчими роками нічого не зміниться. 
Тільки замість відповіді «Ми вкладаємо 
гроші лише в Євро» будемо чути відповідь: 
«Ми вкладаємо гроші лише в Олімпіаду». 
Натомість краще вкладати гроші в якість життя 
людини та її здоров’я. 

P.P.S.: Окремої згадки потребує досвід 
підготовки до грецької Олімпіади, яка про-
ходила за рахунок бюджетних коштів та уря-
дових гарантій під отримання зовнішніх за-
позичень. Про Олімпіаду в Греції вже забу-
ли, а фінансово-економічна криза Греції та 
її дефолт залишається головною бідою всієї 
Європи. 

Микола ТОМЕНКО, 
автор проекту «Здоровим і спортивним 

бути модно», член виконкому НОК, депу-
тат від БЮТ, віце-спікер парламенту

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

Україна: країна здорових 
людей чи держава 
спортивних дорогобудів?! 

Як відомо, перебуваючи у Львові, Президент Віктор Янукович провів 
чергову нараду з приводу підготовки до подачі заявки на проведення зи-
мової Олімпіади 2022 року. Водночас викликає здивування, що намаган-
ня проведення зимової Олімпіади в Україні 2022 року виглядає як ідея, яку 
беззастережно підтримує українське суспільство, експерти та спортивна 
громадськість.

Автор неодноразово висловлювався з приводу не просто недоцільнос-
ті, а й неадекватності такого проекту для України, і, зважаючи на чергову 
хвилю актуалізації цього питання, пропоную ряд цілком очевидних засте-
режень.
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Бліц-інформ
Президент Польщі закликає 

створити музей злочинів комунізму
Польща не повинна залишатися єдиною країною Цен-

тральної і Східної Європи, яка не має музею, котрий до-
кументує злочини комуністичного режиму. Про це заявив 
президент республіки Броніслав Коморовський.

Виступаючи в ході дебатів щодо програм з історії в 
польських школах, він зазначив, що в’язниця у Варшаві, 
в якій під час комуністичного режиму тримали політичних 
ув’язнених, є гідним місцем для подібного музею.

Польське радіо зазначає, що ця в’язниця була побудо-
вана «російськими окупантами» 1899 року, а після Другої 
світової війни стала місцем ув’язнення політичних в’язнів і, 
таким чином, є «символом комуністичного режиму і радян-
ського панування над Польщею».

Найстарішу книгу в Європі 
купили за 13 млн доларів 

Британська бібліотека придбала найстарішу вцілілу 
європейську книгу — Євангеліє від Іоанна. Придбання ра-
ритетного рукопису, датованого 698 роком, обійшлося у 13 
мільйонів доларів.

Це Євангеліє від Іоанна також називають Кутберто-
вим, оскільки його ще у XII столітті знайшли в труні святого 
Кутберта на острові Ліндисфарн на північному сході Англії.

Для того, щоб купити найстаріший рукопис, бібліотека 
організувала найбільшу у своїй історії кампанію зі збору 
коштів.

Меморіальний фонд національної спадщини виділив 
чотири з половиною мільйони фунтів стерлінгів, але по-
жертвували і благодійні фонди, і громадськість.

Книгу продало Товариство Ісуса, аби зібрати кошти на 
освіту та реставраційні роботи.

Британська бібліотека орендувала Євангеліє святого 
Кутберта з 1979 року і отримала право на його привілейо-
ване придбання.

За словами виконавчого директора Британської біблі-
отеки Дейми Лінн Бріндлі, книга дуже добре збереглася, її 
палітурка вишукана, а сторінки добре прошиті й неушко-
джені. Вона подякувала тим, хто давав кошти на придбан-
ня Євангелія.

Євангеліє від Іоанна виставлять у головній будівлі Бри-
танської бібліотеки на Сент-Панкрас у Лондоні.

Перший показ рукопису в Даремі очікують у липні 2013 
року. Окрім того, рукопис Євангелія оцифрований і буде 
викладений онлайн.

Лампочка світитиме 20 років
У США надійшла у продаж світлодіодна лампочка з 

20-річним терміном служби. Зроблена голландською ком-
панією Philips лампочка споживає лише 10 Вт енергії. Вона 
розрахована в цілому на 100000 годин служби.

Перша версія світлодіодної лампочки коштувала 60 до-
ларів США. Але нині компанії-виробникові вдалося домо-
витися з низкою магазинів про надання покупцям знижки. 
У деяких торгових точках довговічну лампочку можна буде 
купити за 20 доларів.

Стандартні лампи розжарювання потужністю 40 Вт і 
більше будуть заборонені в США 2014 року.

Ліга чемпіонів, фінал: 
«Баварія» – «Челсі»

Повторні матчі півфіналу: «Барселона» – «Челсі» — 2:2, 
«Реал» – «Баварія» — 2:1 (за пенальті перемогла «Баварія»).

Саме таким буде фінал головного клубного турніру 
континенту. Знову підтвердилося, що прогнози у футболі — 
річ невдячна. Жоден з іспанських грандів не вийшов до фі-
налу, хоч багато хто взагалі прогнозував іспанський фінал. 

«Барселоні», яка перший матч півфіналу в Лондоні про-
грала 0:1, треба було тільки вигравати. Каталонці й повели 
в рахунку: два м’ячі забили чемпіони світу Бускетс та Іньєс-
та. Але все перекреслив гол у відповідь Рікардо. А добив 
земляків-іспанців товариш по збірній, теж чемпіон Європи 
і світу Торрес, який виступає в Англії. У грі ж «Барселони», 
кращої команди світу останніх років, — спад (вона прак-
тично програла «Реалу» і чемпіонат Іспанії), гра команди 
стала одноманітною, лише короткими пасами. До цього су-
перники вже пристосувалися, що засвідчив і «Челсі», пока-
завши міцну англійську оборону. До того ж лондонці півто-
ра тайми грали у меншості, був вилучений за грубу гру їх 
капітан Джон Террі, який пропустить фінал. 

Другий півфінал був не менш драматичним. Господарі 
виграли з таким же рахунком, як програли в Мюнхені пер-
ший матч. Два голи забив лідер «Реалу» Роналду, у бавар-
ців забив голландець Роббен. Додатковий час не змінив 
рахунку. А за пенальті впевнено перемогли гості — 3:1. 

Отже, у фіналі вперше гратимуть ці суперники. «Бава-
рія» — 4-кратний переможець Кубка чемпіонів. Востаннє 
вигравала його 2001 року. Позаторік грала у фіналі, про-
гравши «Інтеру». Вище досягнення «Челсі» — фінал Ліги 
2008 року. Фінал пройде 19 травня в Мюнхені, тобто на 
полі одного з фіналістів, що буває досить рідко. Нагадає-
мо, що за «Баварію» грає наш Анатолій Тимощук. 

Євро-2012 у Києві чекають не тільки власники готелів і 
таксисти, плануючи добре заробити на недосвідчених інозем-
них уболівальниках. До «гарячого сезону» готується і сфера ін-
тимних послуг, пише «Газета київська». Уже сьогодні борделі 
піднімають ціни, а на час Євро година «кохання» коштуватиме 
не 3 сотні доларів.

Журналісти газети під виглядом посередників-орга-
нізаторів Євро написали листа керівництву ескорт-агентства 
й запропонували «оптом» замовити дівчат зі знанням інозем-
них мов для Vip-гостей чемпіонату.

«Сподіваюся, ви розумієте, що в цей період у нас роботи 
буде хоч відбавляй і без посередників», — відповіли в агент-
стві. Там же сказали, що «на час Євро-2012, швидше за все, 
ціни будуть вищими» на 50 – 70% ($300 – 350 за годину).

Видання відзначає, що в тій же Німеччині година дозвіл-
ля з дівчиною коштує від 50 до 100 євро, у Швеції ціна дохо-
дить до 200. В Інтернеті повнісінько прямих телефонів дівчат, 
що пропонують інтим-послуги в центрі столиці. На Хрещати-
ку промоутери навіть відкрито роздають візитки, де прямим 
текстом рекламуються проститутки. І хоча столичні повії пря-
мих адрес телефоном не називають (найчастіше просять піді-
йти до певного будинку, а далі обіцяють, що клієнта зустрінуть 
і проведуть, куди потрібно), журналісти змогли з’ясувати, де 
можна купити кохання у центрі Києва. Як виявилося, найбіль-
ше «борделів» розташувалося у квартирах на вулиці Червоно-
армійській.

Столична ж міліція обіцяє боротися з діяльністю проститу-
ток і навіть виставить додаткові патрулі у центрі міста на час 

Євро. «Документуванням і боротьбою з притонами, де надають-
ся інтим-послуги, займається профільний підрозділ Карного 
розшуку — Управління по боротьбі з торгівлею людьми. Перед 
Євро-2012 робота цього підрозділу буде суттєво активізована, 
тому що очікується наплив уболівальників, у зв’язку з чим про-
гнозовано з’явиться попит на послуги дівчат легкої поведінки. 
Навколо фан-зони виставлять додаткові патрулі, які будуть зу-
пиняти спроби дівчат характерного вигляду пробратися ближче 
до вболівальників», — сказав начальник Управління зі зв’язків 
із громадськістю МВС України Володимир Поліщук. 

Звичайно ж, міліція не зможе нічого зробити, якщо вболі-
вальник буде йти з такою дамою під руку, тому МВС почала у 
західних ЗМІ масштабну інформаційну кампанію, щоб попере-
дити фанів. «Попереджаємо іноземців, які збираються приїха-
ти до нас на футбол, що контакти з «нічними метеликами» мо-
жуть закінчитися погано. Адже дуже часто злочинці викорис-
товують проституток як наживку. Навіть якщо проститутка діє 
самостійно, вона може обікрасти клієнта. Я вже не кажу про 
букет венеричних хвороб, які можуть подарувати вболіваль-
никам», — додав він.

Особовий склад міліції орієнтують не тільки на боротьбу із 
самими проститутками (як відомо, заняття проституцією — це 
адміністративне правопорушення, й за ст. 180-1 Адмінкодексу 
карається штрафом від 85 до 170 гривень). Більше уваги опе-
ративники приділяють розкриттю борделів і боротьбі зі звід-
ництвом. Організаторам борделів і сутенерам світить карна 
відповідальність за ст. 302 КК «Створення й утримання місць 
розпусти» у вигляді від 2 до 7 років за ґратами. 

«Українська правда»

Листи читачів газети «Світ»
Важливо знати всім
Мені вже минуло 65, і я хотів би насамперед засте-

регти дорогих читачів від трагічних помилок, про які, 
можливо, не всі знають. 

Коли я ще був малим, а було мені тоді 6 чи 5 років, 
любив ставити запитання своїй матері. «Мамо, а яка на-
ція на світі найліпша? — запитав я одного разу». «У всіх 
націй, дитино, є люди й людиська», — відповіла вона. У 
правдивості цих слів я не раз переконався.

...Живучи в Києві багато років тому, я мав одинад-
цятого «Жигуля». І був у мене сусід, добрий товариш. Він 
мав «Ладу» і частенько допомагав мені лагодити мого 
«Жигуля». Одного разу йду я з роботи, а сусід обробляє 
смолою днище своєї «Лади», котра була перекинута. На 
моє запитання, хто ж тобі допоміг перекинути машину, 
сусід відповів, що сам перекинув. На другий день зустрів 
його біля магазину, він поскаржився на біль у грудях. Я 
порадив йому звернутися до лікаря. На третій день мій 
дорогий сусід помер. Я б ніколи не подумав, що від під-
няття великої ваги можна померти.

...Живучи в Нью-Йорку, я всілякими способами на-
магався вивчити англійську мову, адже у школі та в ін-
ституті вчив німецьку. Їздив з одного кінця міста до ін-
шого на безплатні курси англійської. До речі, на курсах 
у мене запитали, чи вмію я читати своєю рідною мовою. 
Я, трохи здивувавшись, відповів, що вмію. А писати? Я 
ледь було не впав від здивування. Виявляється, що мож-
на вміти читати і зовсім не вміти писати.

Вчив окремо слова, зубрив цілі речення, читав під-
ручники, вчив правила — чого я тільки не перепробу-
вав. Вже готувався до навчання під час сну. Тобто запи-
суєш на магнітофон якийсь англійський текст чи окремі 
слова, одягаєш навушники, вимикаєш світло і лягаєш 
спати, слухаючи магнітофонний запис. На моє щастя, 
(думаю, що це мій Ангел мене тоді врятував), я позна-
йомився з однією вчителькою французької мови. Почав 
розпитувати її, чому не практикується ефективний спо-
сіб швидкого вивчення іноземної мови болгарського 
вченого (здається, Дімітрова). Це спосіб вивчення роз-
мовної мови під час сну. І вчителька сказала мені, що 
всі люди, котрі вивчили мову під час сну, померли. «Вот 
тебе, бабушка, и Юрьев день». Очевидно, наш мозок 
обов’язково потребує відпочинку.

…Мало хто цікавиться питанням ревності. А, між ін-
шим, це одне з найсильніших почуттів людини. Можливо, 
почуття страху є трохи сильнішим. Багато років тому в 
Нью-Йорку був такий випадок. Молодий чоловік застре-
лив свою колишню кохану, поранив її нового коханця, а 
пізніше застрелив себе. Тобто забрав чуже і віддав своє 
життя. Гуляючи по Інтернету, частенько зустрічаєш поді-
бні трагічні випадки. Бажано, щоб багато людей напе-
ред знали, що з коханням жартувати не можна, ціна бу-
ває дуже високою. Думаю, що і закони слід би було ухва-
лити належні. Звісно, тепер суди дають знижку вбивці, 
якщо вбивство скоїлося на підставі ревності. Але це ще 
не зовсім те. Треба ухвалити такі закони, щоб одинокий 
чоловік чи одинока жінка шукали собі пару, не розбива-
ючи іншої сім’ї. Хотілось би, щоб усі знали, що залицян-
ня до когось із членів сім’ї загрожує тобі п’ятьма роками 
тюрми. Таким чином, збережемо багато сімей від роз-
паду, діти будуть мати повні сім’ї, а можливо, і збереже-
мо комусь життя.

З повагою —
Богдан ГЕРАСИМЧУК,

Нью-Йорк, США

Причини і наслідки
У багатьох російських інформаційних джерелах (і в деяких українських та-кож) з’являлися тексти так званого плану Даллеса, нібито розробленого під час холодної війни директором ЦРУ Аленом Даллесом — з метою знищення СРСР.За словами прихильників даної версії, уряд США виробив систему заходів, що мали б підірвати могутність Радянського Союзу. За цим планом потужність СРСР повинна була похитнутися зсередини. Досягти цього задумано було че-рез вплив на радянську молодь, пропагуючи аморальну поведінку і такі шкідли-ві звички, як наркоманія, алкоголізм. Ці заходи мали б призвести до того, що з часом країну поглинув соціально-моральний хаос. А молоде покоління просто не зможе підтримувати могутності держави.

У наш час міф про план Даллеса було спростовано. Прихильники ж існування даного документа стверджують, що під планом Даллеса мається на увазі дирек-тива, видана в 1948 р. Але ж Аллен Даллес директором ЦРУ став лише в 1953 р. Тому й цей аргумент спростовується. 
Та, як би там не було, прибічники теорії існування подібного плану наголошу-ють на тому, що його дієвість проявляється в наш час по всій території СНД. Для підтвердження цього звертають увагу на статистичні дані щодо алкоголізму, нарко-манії, тютюнопаління серед молоді на території України чи Росії. За даними УНІАН, у нашій державі щороку від алкоголю помирає близько 40000 осіб. А 40% дітей у віці від 14 до 18 років вже залучені до систематичного вживання алкоголю. З них кожен десятий стає хронічним алкоголіком. За тією ж таки статистикою, на одного українця припадає близько 18 літрів випитих алкогольних напоїв за рік. Не краща ситуація і з палінням. Чоловіків, що палять, у нас налічується близько 57%, серед осіб 15 – 22 років регулярно палять 48%. Тобто рівень спо-живання алкоголю та куріння в Україні — один з найвищих по всій Європі. Чим не тривожний показник? 

Але чи справді це результат дії якогось там «плану» іноземної держави? Хіба це хтось примушує нас вживати спиртне, наркотики та нікотин? Адже це власна рука тягнеться до всього описаного, власний недогляд і невіра в краще майбут-нє — ось що призводить до тих результатів, які ми маємо зараз. За теорією, план Даллеса розроблявся для ослаблення СРСР. Але ж проблеми з алкоголем та нар-команією є не лише в країнах СНД. Європа також страждає від цих згубних зви-чок. І у США за результатами останніх досліджень значно загострилась проблема вживання алкоголю та тютюну.
То невже справді існував план Даллеса? Правда чи ні — це питання для на-уковців. А от що робити із сучасним становищем? Це завдання повинен вирішу-вати кожен з нас. 

Сергій ВІРКО, 
вчитель історії та правознавства,

с. Іваниця Ічнянського району
Коментар редактора. Доволі давні балачки про «план Даллеса» не вар-ті дискусій. Та яка різниця, був він чи не був? А якщо й був, то що дивного, коли якась держава прагне послабити свого суперника на міжнародній арені. Краще згадаймо слова древніх: «Сила ворога — у нашій слабкості». Автор листа сам дає відповідь, що Союз РСР розвалився від внутрішньої слабкості, а невміння проти-стояти зовнішнім факторам теж свідчить про цю слабкість держави. Наша газета в попередніх номерах вже детально писала про історію розпа-ду СРСР. Це публікації «Гибель империи» (№ 3), «Горбачов: часи перемін» (№ 4). 

Вітання від колеги з Білорусі

“Вітаю, шаноўны пан Пятро!

Дужа рады за стварэньне новай газеты. Гэта як новы Чалавек 

нарадзіўся. Плёну новаму выданню!

Пастараюся наладзіць стасункі з украінскай дыяспарай, каб 

пазнаёміць іх са “Світам-інфо”. 

Да сустрэчы.

Анатоль, Гомель”.

Автор цього листа — відомий білоруський журналіст, голова Гомельської 

організації Білоруської асоціації журналістів (незалежної спілки журналістів 

країни) Анатоль Гатовчиц. Він постійно пише про Україну, багато робить для 

зміцнення дружніх контактів між нашими народами.  Не раз бував у Чернігові, 

підтримує добрі  стосунки з  нашою незалежною пресою. 

ЄВРОбордель-2012
Загроза суду і тюремного ув’язнення чомусь не лякає сутенерів
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Ці слова, почерпнуті зі статті 
польського історика Тадеуша Ан-
джея Ольшанського, автора ви-
даної у 1990-х «Історії України ХХ 
ст.», дуже влучно характеризують 
військову операцію, яку під крип-
тонімом «Акція «Вісла» здійснено у 
квітні – липні 1947 року. 

Була це водночас остання 
великомасштабна подія в істо-
рії кількасотрічного українсько-
польського «недобросусідства», 
яке почалося у половині XIV ст., 
коли відбувся розвал Галицько-
Волинської держави. 

У першій половині ХХ ст. 
призвело воно до свого роду 
українсько-польської «війни трид-
цятирічної», завершеної саме 
1947 року, адже коли в ході Пер-
шої світової війни перед україн-
цями відкрився черговий шанс на 
політичне відродження, виявило-
ся, що ворогом відновлення укра-
їнської державності в етнографіч-
них межах є не лише постімпер-
ська Росія (як «біла», так і «черво-
на»), а й Польща. 

Адже наслідком півтисячо-
літньої відсутності українсько-
польської державної межі стало 
свого роду сіамське зростання: 
землями, які, на думку україн-
ських політиків, мали б стати 
суверенною територією Украї-
ни (бо українські хати стояли), 
а на переконання їхніх поль-
ських візаві — Польщею (бо 
стояли тут і двори польських 
землевласників). 

Зараз розділення справжніх 
сіамських сестер — прецизійна 
операція. В умовах першої поло-
вини ХІХ ст. розділення етнополі-
тичних «близнят» було швидше ру-
банням сокирою. У збройному 
українсько-польському конфлікті 
за територію та межу, який восени 
1918 року почався «від Сяну» — в 
Галичині, а навесні 1919 року охо-
пив також Волинь, міцнішою вияви-
лася Польща, яка не лише відстоя-
ла свою державність, а й виборола 
її межу, що на Рівненщині ближчою 
була до Дніпра, аніж до Бугу. 

Друга світова війна показа-
ла, однак, що записаний у статтях 
Ризького договору успіх польської 
боротьби за східний кордон був 
скороминущий. Принесена на чер-
воноармійських багнетах нова «на-
родна» влада Польщі — Польський 
комітет національного визволен-
ня (ПКНВ) — мусив задовільнитися 
польсько-радянським кордоном, 
накресленим у липні 1944 року на 
основі т.зв. лінії Керзона. 

Все ж таки на захід від цьо-
го кордону залишилася немала 
територія (кільканадцять тисяч 
квадратних кілометрів — неба-
гато менше, як територія хоч би 
Словенії), на якій жило близько 
700 тисяч українських автохтонів 
— від Лемківщини на півдні, по-
через перемисько-ярославське 
Надсяння і Холмщину, по Підляш-
шя на півночі (інколи загально цю 
територію називають Закерзон-
ням). 

Як одну із переваг нової «на-
родної» Польщі над довоєнною, 
польські комуністи проголосили 
її планований однонаціональний 
характер (у «санаційній» Польщі 
національні меншості складали 
третину населення). Збігалося це 

з інтересами Сталіна, котрий по-
боювався, що західні союзники, з 
якими він мав узгоджувати май-
бутню карту Європи, можуть не 
погодитися на кордон по «лінії Кер-
зона», адже проти нього голосно 
протестував екзильний польський 
уряд, визнаний тоді США і Вели-
кобританією як єдиний легальний 
представник інтересів Польщі. 

Тому вже у вересні 1944 р. 
ПКНВ підписав із урядами Укра-
їнської, Білоруської та Литовської 
РСР угоди про обмін населенням, 
який мав цей свіжо накреслений 
політичний кордон перетворити 
на етнографічний (у первісному 
варіанті переселення мало завер-
шитися вже 1 лютого 1945 року — 
отже, ще перед початком конфе-
ренції в Ялті). 

Поляки із Галичини, Волині й 
Полісся мали переселитися до 
Польщі, а українці — із Закерзон-
ня до УРСР. На цій основі поміж 
жовтнем 1944 та серпнем 1946 
року із Польщі виселено 482 ти-
сячі українців (у тому самому часі 
з УРСР до Польщі переселено 788 
тисяч осіб). 

Переселення із Закерзон-
ня було переважно насильством, 
адже лише протягом кількох пер-
ших місяців цієї акції, баламутно 
названої «репатріацією», її поль-
ські виконавці більш-менш дотри-
мувалися принципу добровільнос-
ті. І вже влітку 1945 року, на ви-
могу радянської сторони, почали 
систематичне виселення силами 
трьох військових дивізій. 

Спонукою до залишення кор-
донів Польщі був також організо-
ваний «народною» владою кри-
вавий терор, до якого приєдну-
валися деякі формації польсько-
го антикомуністичного підпілля та 
звичайні банди. 

Саме тоді, у перших днях бе-
резня 1945 року, сталося масо-
ве вбивство у надсянському селі 
Павлокома, де у травні 2006 року 
президенти Польщі та України від-
крили пам’ятник на могилах біль-
ше 350 трагічно загиблих україн-
ців. 

Згідно з підрахунками пере-
селеських комісій, восени 1946-
го на південно-східній території 
Польщі мало залишитися близько 
20 тисяч українців. Але й це сим-
волічне число не давало спокою 
польським військовикам. 

У листопаді 1946 року в доку-
ментах, скерованих до партійного 
керівництва та уряду, з’явилися су-
гестії, щоб вирішити питання шля-
хом примусового переселення на 
т.зв. возз’єднані території. Тобто 
на землі, які до 1939 року належа-
ли Німеччині. 

Тут доречно згадати, що вже 
у липні 1945 року під час конфе-
ренції у Міністерстві публічної ад-
міністрації представникам україн-
ської громади заявлено, що осо-
би, які не виїдуть до УРСР, будуть 
переселені на західні землі. 

Ширше філософію, якою керу-
валися ініціатори «Акції «Вісла», 
виклав заступник голови гене-
рального штабу Польського вій-
ська генерал Стефан Моссор, пи-
шучи у лютому 1947 р. у звіті мі-
ністрові національної оборони 
та голові Державного комітету 
безпеки, що українці, які уникну-
ли виселення, створюють «небез-
пеку ірреденти у майбутньому». 
Оскільки не було вже можливос-
ті відправити їх до СРСР, «зда-
ється необхідним, щоб навесні 
провести енергійну акцію пере-
селення цих людей поодиноки-
ми родинами в розпорошенні по 
возз’єднаних територіях, де швид-
ко асимілюються». 

Зрозуміло, такого роду опера-
ція вимагала ще згоди політичного 
керівництва, тому на проведено-
му 27 березня 1947 року засідан-
ні Державної комісії безпеки вирі-
шено, що питання буде представ-
лене на розгляд ЦК Польської Ро-
бітничої партії (ПРП). 

Досі точно не встановлено, чи 
був це справді збіг обставин, чи 
свідома провокація комуністич-
них органів безпеки, але днем піз-
ніше, 28 березня, у сутичці, ма-
буть, із підрозділом УПА, загинув 
віце-міністр національної оборони 

генерал Кароль Сьвєрчевський. 
Його смерть стала офіційною при-
чиною ухвалення комуністичною 
владою Польщі рішення про висе-
лення українців. 

«У рамках репресивної ак-
ції супроти українського населен-
ня, — читаємо у протоколі засі-
дання Політичного бюро ЦК ПРП, 
яке відбулося зразу після звістки 
про смерть генерала, — виріше-
но: 1. Швидкими темпами пересе-
лити українців та змішані родини 
на возз’єднані терени (передусім 
у північну Пруссію), без творення 
компактних груп і не ближче 100 
км від кордону». 

Згодом переселення стали та-
кож виправдовувати тверджен-
ням, що був це засіб, необхідний 
для ліквідації діючих на Надсянні і 
в південній Холмщині сил УПА. На-
справді підрозділи УПА, які навес-
ні 1947 року нараховували всього-
на-всього близько 1,5 тисячі бій-
ців, після закінчення переселення 
до УРСР не проводили майже жод-
них акцій проти польської міліції 
та сил безпеки, особливої загро-
зи для безпеки польської держави 
вже не створювали. 

Крім цього, виселенням були 
охоплені всі місцевості, в яких 
мешкали українці (окрім Більсько-
го повіту в Білостоцькому воєвод-
стві, де місцевих українців влада 
рахувала... білорусами), навіть у 
цих околицях, де УПА чи інших під-
пільних структур ніколи не було. 

Виселювано і цих українців, які 
були членами Комуністичної партії, 
а навіть особисто ангажувалися у 

боротьбу з підпіллям у рядах орга-
нів безпеки та міліції і пов’язаного 
із нею парамілітарного ОРМО. 

16 квітня 1947 року, за під-
писами міністрів публічної без-
пеки та національної оборо-
ни, з’явився «Проект організа-
ції спеціальної акції «Схід», в ко-
трому як завдання поставлено: 
«Розв’язати остаточно україн-
ське питання у Польщі». Згодом 
акція отримала криптонім «Ві-

сла», а для її практичної реалі-
зації створено операційну групу 
«Вісла» в силі 17,5 тисячі солда-
тів. Її командувачем став відо-
мий вже нам ініціатор акції — ге-
нерал Моссор. 

Акція «Вісла» почалася 28 
квітня 1947 року. Військо вночі 
оточило села, щоб запобігти вте-
чі мешканців, які вранці отриму-
вали наказ протягом кількох го-
дин (найчастіше двох, а то й мен-
ше) бути готовими до виїзду — 
із підводами та завантаженим 
майном (через брак хур однією 
часто користувалися й 2 – 3 ро-
дини, а декому доводилося нести 
своє майно на спині). 

Зокрема на першому етапі, 
який охопив територію довкола 
Сянока і Перемишля, де УПА та 
ОУН справді мали свої розвину-
ті структури, виселення мало ха-
рактер брутальної пацифікації, 
яку супроводжували підпали бу-
динків, знущання над родинами 
членів підпілля та масові арешти. 

Виселенці потрапляли до 
збірних пунктів, у яких збиралося 
навіть по кілька тисяч людей, які 
багато днів перебували просто 
неба, наражені на дощі та при-
морозки. Тут відбувалася вступ-
на селекція, після якої виселенці 
потрапляли на виділені залізнич-
ні станції, де формувалися тран-
спорти у місця нового поселення. 

Офіційно «Акція «Вісла» три-
вала три місяці, до 28 липня 
1947 р. (деякі переселення під 
криптонімом «Вісла» відбували-

ся й наступними місяцями, на-
віть у 1950 році). В її ході ви-
явилося, що українців набагато 
більше, ніж раховано на зламі 
1946/1947 років. 

За даними Генерального шта-
бу ПВ, виселено 140,5 тис. україн-
ців та членів змішаних родин, які 
проживали у 22 повітах трьох воє-
водств: Ряшівського (85,3 тис.), 
Люблинського (44,7 тис.) і 
Краківського (10,5 тис.). 

АКЦІЯ «ВІСЛА» — 
ОСТАННІЙ АКТ УКРАЇНСЬКО-

ПОЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ

«Велика операція проти УПА та решти українського населення 
Польщі (близько 150 тисяч осіб) була підготовлена ще у 1946 році. 
За зразок було взято сталінську практику розв’язання національних 
проблем... 

Метою акції було передовсім виселення українського населен-
ня, а лише пізніше — знищення українського партизанського руху. 
Виселення відбувалося із великою брутальністю, супроводжувало-
ся численними вбивствами. Виселених скеровували на західні та 
північні землі, прагнучи (без сумніву, свідомо) до розірвання пара-
фіяльних та сусідських, ба, навіть родинних зв’язків. 

Принагідно були ліквідовані всі форми українського національ-
ного життя, які ще існували. Важко заперечувати висновок, що при-
хованою метою цього розселення була ліквідація української грома-
ди в Польщі засобами вимушеної полонізації modo sovietico». 

9

Так змінилися кордони Польщі після закінчення Другої світової війни порів-
няно з міжвоєнним часом.  Справа на карті, на сході, — землі, які  відійшли 
до України (в тому числі Львів,  Станіслав, нині Івано-Франківськ). Зліва, на 

північному заході,— землі, які до війни входили до Німеччини,  а після неї віді-
йшли до Польщі. Саме туди  в основному виселяли українців під час Акції «Вісла».

Так виселяли українців з південно-східних земель Польщі, краю, де вони 
проживали споконвіку, на північний захід  країни.
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Постаті Розстріляного відродження, 
Міхновський і Донцов, Сталін з Горьким, 
безсоромник Бабель і німфоманка Раї-
са Т. — інгредієнти захопливого чтива.

Що читаємо? Понад 500-сторінковий 
том «У задзеркаллі 1910 – 1930-их років» 
(Київ, «Темпора», 2009), яку написав, точніше 
— склав із окремих нарисів, поет, драматург 
і критик Ігор Бондар-Терещенко. 

Книга написана за «харківським», або 
його ще називають «скрипниківським» пра-
вописом 1928 року. Багатьом це може не 
сподобатися, але автор зробив це навмисно, 
щоб наблизити дух і букву зазначеного часу. 
Тож готуйтеся до слів «тривіяльний», «Гіпіюс», 
«лямпочка», «аритметика», «евфорія» тощо.

Чому зараз? А коли ще буде нагода 
за прочитанням усього однієї книжки ста-
ти справжнім гіперінтелектуалом? По тек-
сту розкидано безліч блискучих цитат, яки-
ми можна прикрашати свою усну й пись-
мову мову, вдаючи розумника, який усі ці 
перли відшукав у першоджерелах. От, ска-
жімо, у поета, теоретика формалізму Вікто-
ра Шкловського — «Життя саме стало мис-
тецтвом». А ось діамант від драматурга Ми-
коли Куліша: «Бандити ми і отамани. І не при-
йде після нас нащадок прекрасний, і ляжемо 
ми трупом безславним і загородимо двері в 
Європу».

Що цікавого? Актуальними є слова про 
українську інтелігенцію, виголошені пись-
менником Гнатом Хоткевичем ще 1915 року. 
«Отже, головними недоліками... постають:

а) сварливість...
б) дріб’язковість...
в) грошоробство..., а також тяжіння до те-

плих містечок...
г) відсутність гарячої любови до свого рід-

ного, чого не подибуємо в інших слов’янських 
націях, наприклад у чехів, поляків тощо...

д) найбільша схильність «псуватися» за 
наявності влади над іншими — схильність, що 
притаманна всій Нації, як народу, так і вер-
хам його». 

Неочікувано суголосним часові, з огля-
ду на нинішній українсько-російський медіа-

дискурс, постає і фрагмент доповіді полтав-
ського губернатора фон Багговута міністрові 
внутрішніх справ Російської імперії від 4 лю-
того 1914 року:

«1. Призначати на посади вчителів, за 
можливості, лише великоросів. 

2. На посаду інспекторів та директорів 
народних училищ призначати виключно ве-
ликоросів. 

3. Будь-якого вчителя, що проявляє 
схильність до українства, негайно звільняти. 

4. Скласти правдиву історію малоросій-
ського народу, в якій розтлумачувати, що «Укра-
їна» — це «окраїна» держави за давніх часів. 

5. Запровадити обов’язкові екскурсії 
учнів усіх навчальних закладів до Москви, 
Нижнього Новгорода та інших історичних 
місць, але тільки не до Києва. 

...7. Звернути пильну увагу на сільське 
духовенство та його політичні переконання; 
благочинних призначати з особливою ре-
тельністю, на голову єпархій ставити виключ-
но великоросів, причому затятих та енергій-
них; утискати тих священиків, які заражені 
українофільством... 

...9. Необхідно субсидувати деякі газети в 
Києві, Харкові, Полтаві, Катеринославі та ін. 
з метою боротьби проти українців; у газетах 
вказувати на тотожність великоросів з укра-
їнцями і пояснювати, що малоросійська мова 
виникла шляхом полонізації російської... і що 
ніколи українського народу не було... 

10. Усіма засобами викорінювати вжи-
вання назви «Україна» та «український». 

11. Намагатися, щоб євреї не пристали 
до українського руху...».

Автор не раз повертається до висновку 
Дмитра Донцова, що під час революції укра-
їнська аристократія була знищена, натомість 
інтелігенція стала слугою влади партії біль-
шовиків, безправним прошарком, наймита-
ми, «безформною, липкою, непевною, слизь-
кою масою вічних кахлів». 

Канонічні фігури з підручників, волею 
пана критика, постають не бронзовими до-
шками на харківському будинку «Слово» 
чи на відомій багатьом «братській могилі» 
письменницько-спілчанського будинку на 
вулиці Богдана Хмельницького, а нормаль-
ними, чи геть ненормальними, але людьми: 
Кость Буревій та Семенко, який «палив свій 
Кобзар», Родченко та Єрмілов, Теліга та Ма-
ланюк, Христя Алчевська та її мама Христи-
на Данилівна.

Іноді Бондар-Терещенко збивається на 
чисту «арифметику» з політологією а-ля ві-
кіпедія: «...У лавах більшовиків до 1917 р. 
перебувало 273 українці, а липнем 1918 
року з 4364 членів більшовицької партії, 
які працювали на території України, лише 
130 називали себе українцями, і ядро 
КП(б)У становили росіяни і жиди». Але ж і 
це цікаво.

Описуються способи, в які Кремль зміг 
«купити» знаменитих західних письменни-
ків: Ліона Фейхтвангера, Генріха Манна, Луї 
Арагона, Бернарда Шоу (Шов — «скрипни-
ківкою»), Ромена Ролана, Теодора Драйзе-
ра. Їм, скажімо, виплачували чималі гоно-
рари, надавали унікальні можливості їсти-
пити-подорожувати Країною Рад. Випла-
ти гонорарів і навіть кишенькових грошей 

відбувалися готівкою. Причому не тільки за 
вже перекладені тексти, а й за «майбутні 
творчі надбання». Декому щастило задушев-
но почаювати зі Сталіним. Відтак кількість 
панегіриків вождю у світовій пресі зроста-
ла — кремлівський вусань знав справжню 
ціну піару. 

Навіть після смерті «кращих друзів ра-
дянського народу» не забували. Приміром, 
вдові одного з провідних сталінських апо-
логетів Анрі Барбюса — рішенням Політбю-
ро — виділили 100 тисяч франків. Секретар 
письменника (от вже ж нахаба!) тим не мен-
ше попросив Сталіна надіслати в Париж мо-
гильну плиту «з Уралу, а чи з іншої області 
СРСР, обтесати... якомога швидше». І це було 
виконано!

Оригінальний і доволі неочікуваний по-
ворот теми Великого Терору 1930-их: фено-
мен ґрунтується на масовому стукацтві, яке 
корінням сягає... «абсурдного, злого і скупче-
ного побуту» комунальних квартир — «адже 
більшість тогочасних доносів на сусідів і на-
віть родичів пояснювалася далеко не пого-
ловною пильністю, а скромним бажанням по-
ліпшити свої житлові умови за рахунок ново-
явлених «ворогів народу». 

Ну, а прикінцевий розділ «Інтимна топо-
графія Радянської України» є доволі циніч-
ною десакралізацією радянського сексуаль-
ного святенництва. Там, скажімо, розказано 
кумедну історію про Ісаака Бабеля, який пла-
тив по рублю студентці, майбутній своїй дру-
жині, за те, що вона дозволяла читати йому 
листи від своїх приятелів. Ще — історія по-
етки Раїси Т., яку через крайню німфоманію 
довелося спровадити до лікарів, але «щоразу 
візит закінчувався тим, що світила науки теж 
ставали її коханцями»... Коротше кажучи, со-
ромно й цікаво.

Фраза. Правда, не авторська, а з Анатолія 
Марієнгофа, але хто цього поета-імажиніста з 
покоління web 2.0 читав? «Я готовий битися з 
пролетаріятом на одній барикаді, але вечеря-
ти волів би в різних ресторанах». 

Вахтанг КІПІАНІ, 
журналіст, історик, 

головний редактор сайту «Історична правда»

АКЦІЯ «ВІСЛА» — 
ОСТАННІЙ АКТ УКРАЇНСЬКО-

ПОЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ
Розселено їх на території, в 
кілька разів більшій — у 71 

повіті возз’єднаних те-
риторій, у воєводствах: 

Ольштинському (56,6 тис.), Коша-
лінському (31,2 тис.), Вроцлав-
ському (15,5 тис.), Щецінському 
(15,1 тис.), Зеленогірському (10,9 
тис.), Гданському (5,3 тис.), Ополь-
ському (2,5 тис.), Познанському 
(1,4 тис.) та на півночі Білостоць-
кого (1 тис.).

Деякі з виселених, запідозре-
ні у приналежності до підпілля, а 
згодом і ці, які пробували повер-
нутися на рідні землі, потрапили 
до Центрального табору праці в 
місті Явожно, який був адаптова-
ною до нових потреб філією на-
цистського Аушвіцу. За колючими 
дротами спеціального підтабору 
для українців, котрий проіснував 
до січня 1949 року, опинилося 3,9 
тисячі осіб, серед них більше 700 
жінок і дітей та майже 30 священи-
ків. Унаслідок жахливих умов про-
живання та фізичних знущань за-
гинуло не менше 160 осіб, похова-
них у безіменних могилах (у 1998 
р. президенти Польщі та України 
відкрили тут пам’ятник для вшану-
вання загиблих у таборі українців). 

На місцях примусового посе-
лення українці отримували госпо-
дарства з понищеними будинка-
ми, з яких розкрадено залишене 
колишніми німецькими власника-
ми майно, адже все краще зайня-
ли вже поляки із суміжних регіонів 
та «з-за Бугу». 

Через те, що число українців, 
яких тут офіційно називали «посе-
ленцями «В», виявилося в кілька 
разів більше від сподіваного, міс-
цями, передусім в Ольштинському 
воєводстві, виникли досить ком-
пактні скупчення, хоч суперечило 
це розпорядженням центральної 
влади, яка наказувала не пере-
вищувати 10% загалу населення 
у повіті. 

У таємній інструкції для місце-
вої адміністрації з листопада 1947 
р. писалося: «Основною метою пе-
реселення поселенців «В» є їхня 
асиміляція у новому польському 
середовищі, треба докласти всіх 
зусиль, щоб цього досягнути. Не 
вживати відносно цих поселенців 
окреслення «українець». У випадку, 
коли з поселенцями на возз’єднані 
території потрапить інтелігент-
ський елемент, треба таких без-
умовно розміщувати у віддалі від 
сільських громад, у яких прожива-
ють поселенці з акції «Вісла». 

Це останнє речення можна до-
повнити ще нагадуванням, може, 
нібито й дрібного факту, що така 
практика щодо української інте-
лігенції стосувалася вже у міжво-
єнній Польщі, коли шкільна адміні-
страція не дозволяла приймати на 
працю вчителів-українців у Гали-
чині чи Волині, «люб’язно» пропо-
нуючи їм можливість професійної 
кар’єри в центральній Польщі. 

Яка була справжня мета «Акції 
«Вісла», видно і з юридичних актів, 
ухвалених 1949 року. Позбавле-

но ними українців права власності 
на залишені на рідних землях гос-
подарства і все нерухоме майно, 
а також перейнято на власність 
держави майно греко-католицької 
церкви та українських установ і 
організацій (зокрема, Народний 
дім у Перемишлі). 

Другою метою «Акції «Ві-
сла» була ліквідація українського 
збройного підпілля. За офіційни-
ми даними командування опера-
ційної групи «Вісла», у квітні – лип-
ні 1947 року підрозділи УПА мали 
втратити 1,3 тис. бійців — убитих, 
полонених та засуджених на кару 
смерті і ув’язнення. 

Зараз дані ці важко верифі-
кувати, але, на думку багатьох іс-
ториків, вони завищені через те, 
що потрапило тут багато цивіль-
ного населення, яке арештовано 
і засуджено зі звинуваченням у 
співпраці із підпіллям. Адже, коли 
б дані ці стосувалися підпільників, 
які діяли зі зброєю в руках, відбу-
лася б майже повна фізична лік-
відація українських збройних за-
гонів у Польщі. Їхню чисельність 
полковник Мирослав Онишкевич 
(«Орест»), командир військового 
округу УПА «Сян», окреслював у 
1,4 тис. вояків. 

Насправді, попри дійсно нема-
лі втрати у сутичках із удесятеро 
більшими силами польського вій-
ська, повстанські сотні надалі збе-
рігали свою боєздатність, але піс-
ля майже повної депортації укра-
їнського населення, яке вона до 

цього часу намагалася захищати, 
подальша боротьба втрачала тут 
сенс. 

Отже, на зламі вересня і жов-
тня 1947 року полковник Онишке-
вич видав наказ розпустити діючі 
загони та звільнив їхніх вояків від 
присяги. Так закінчилося зброй-
не українське-польське протисто-
яння, яке спалахнуло 1 листопада 
1918 року у Львові. 

В історіографії «народної» Поль-
щі епізод боротьби комуністично-
го війська та органів безпеки з 
УПА швидко виріс до розмірів мало 
не визвольної війни проти «хижих 
українських націоналістів». Це, з 
одного боку, дозволяло «народ-
ній владі» виступати в ролі борців 
за цілісність держави, а, з іншого 
боку, відвертало увагу польсько-
го суспільства від справжніх поне-
волювачів Польщі — хазяїв Крем-
ля та таких їхніх «досягнень», як хоч 
би пакт Ріббентропа – Молотова, 
депортації польського населення 
«кресів» у Сибір та масовий роз-
стріл польських офіцерів у Катині. 

Про це все у підручниках істо-
рії та пресі писати не можна було, 
зате можна, навіть треба було пи-
сати про злочини українських на-
ціоналістів, то й не дивно, що, чи-

таючи деякі опуси, з’являється пе-
реконання, що, коли б не вони, то 
період війни та становлення «на-
родної влади» поляки могли б зга-
дувати із розчуленням. 

Сьогодні легко над цим іроні-
зувати, але запущений у момент 
підготовки «Акції «Вісла» маховик 
антиукраїнської пропаганди влас-
тиво не зупинявся до 1989 року, 
досить успішно продукуючи ви-
кривлений образ українців та ат-
мосферу ворожості до них, в якій 
жертви цієї ж акції мусили будува-
ти своє життя на чужині та вихову-
вати дітей. 

На жаль, і сьогодні, хоч 1990 
року «Акцію «В» засудив поль-
ський сенат, а 1997 року в поді-
бному тоні висловився президент 
Александр Кваснєвський, немає 
у польському політикумі атмосфе-
ри, яка б сприяла хоч би мінімаль-
ному виправленню кривд, заподі-
яних українцям.

Юрій ГАВРИЛЮК,
поет, прозаїк, історик, 

головний редактор часопису 
Союзу українців Підляшшя 

«Над Бугом і Нарвою» (Польща)
 «Українська правда», 

«Історична правда»
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Президент  України Віктор Ющенко на відкритті меморіалу пам'яті жертв 
комуністичного терору в селі Павлокома

«У задзеркаллі 
1910 – 1930-их років» — 
цікаво, страшно і соромно
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Білоруська 
поезія

Ці вірші написав білорусь-
кий поет Аляксєй Бєли. Він та-
кож відомий журналіст, член 
Білоруської асоціації журналіс-
тів. І вірші ці передруковуємо 
з видання БАЖ, журналу “Аба-
жур” (№3 – 4, 2005 р.). Друкує-
мо в оригіналі, білоруською мо-
вою. Вони такі чарівні, що укра-
їнський читач усе зрозуміє. Тим 
більше —  братня і милозвучна 
слов’янська мова. 

Аляксей БЕЛЫ

Паром
Затхнуліся за вескаю баяны,
І вераб’і прыснулі ў страсе.
Ах, прыгажуня, вы такая п’яная.
Куды, скажыце, вас на ноч нясе?

Над гетай пераправаю паромнаю
Ліхтар да розных рознасцяў 

ахвочы. 
Такія вашы вочы бессаромныя, 
Ну хто ў іх сення зазірнуць захоча?
 
Таполі ў ваду глядзяцца вежамі.
Давайце вашу тонкую руку.
Вы ж не адсюль, я бачу, 

вы прыезджая,
У джынсіках і модным світарку.

Як добра тут збягаюцца дарогі,
Як мы далека ад жыццевай прозы.
Я б адпусціў і вас, і вашы ногі,
Але ж і я таксама нецвярозы!

Нічым не будзе гэты час 
азмрочаны, 

Кругі не разыдуцца па вадзе.
Паромшчыку за ўсе ўжо 

заплочена, 
Ен делікатна вочы адвядзе.

Як добра, што запал душы не згас, 
Што сення нам і мора па калена!
Але, нашто, скажы, дурны калгас
Пакінуў тут пад восень столькі 

сена?

* * *

…А летняй парою так спіцца, 

так сніцца, 
І легкай рукою махаеш вяселцы.
Цалую цябе праз тваю завушніцу
У выглядзе колца.

Падманлівы погляд такі 
і спакусны,

І ўсе ж застаецца ў ім месца 
даверу,

І прагна цалую гарачыя вусны,
І шчыльна ў Сусвет зачыняюцца 

дзверы.

…І летняя ўзрушанасць сэрца, 
і цнота.

Смяецца і плача салоўка ў садзе…
О, гэта кахання высокая нота,
З якою ўжо і пацалункі 

не зладзяць!

* * * 
Чаго яшчэ адчайна захацець?!
Заблытацца ў нераці ажыннай,
За птушкамі ў вырай паляцець,
Кіруючыся зорнаю сцяжынай.

Убіцца в іх тугую чараду
На ноч. А ўранні, выслізнуўшы 

з кліна,
Закінуць вуду ў ціхую ваду,
Зайздросцячы адвазе жураўлінай.

Задумацца ў самоце і ў журбе
Аб тым, што час даўно ляціць 

няспынна…
І дзеўку каб сасватаць. Не сабе,
   А сыну.

Любеч
Древнє княже місто, нині селище міського типу 

в Ріпкинському районі, відзначає 1130 років пер-
шої згадки в літописі. 882 року князь Олег, йдучи 
походом із Новгорода на Київ, спершу зайняв Лю-
беч, посадивши тут правити свого намісника. 

У 1097 році в Любечі пройшов відомий з’їзд 
князів Київської Русі, на якому було зроблено 
спробу припинити княжі міжусобиці. Любеч дав 
нашій історії святого Антонія, засновника Києво-
Печерської лаври і загалом чернецтва на Русі. Він 
також започаткував монастирське життя в Черні-
гові, де від нього до нашого часу дійшли Антонієві 
печери. Є печера Антонія і в Любечі. А ще давньо-
руське місто — батьківщина Малуші, матері Воло-
димира Великого, святителя Русі. І загалом місто 
має багатющу історію, від княжих до козацьких ча-
сів і далі. З ним пов’язані життя і діяльність бага-
тьох відомих людей. 

На цих фото — пам’ятник на честь Любецького 
з’їзду князів, встановлений на Замковій горі з на-
годи 900-річчя події; один з храмів містечка.

Текст і фото Петра АНТОНЕНКА

Певен, багато хто з читачів 
чув принаймні два знамениті ви-
рази Екзюпері: «Ми — родом з 
дитинства» і «Найвища розкіш — 
людське спілкування».

Свого часу було побоюван-
ня, що Екзюпері зостанеть-
ся елітним письменником еліт-
ної естетської ліберальної ін-
телігенції. Таким собі кумиром, 
ідолом, модою. Знаєте, як бу-
ває: спалахує мода на такого-
то, і утворюється нібито секта 
апологето-апостолів свого ку-
мира. Дійсно, про Екзюпері над-
то багато говорили, надто мало 
його читаючи. 

Але як гарно, що поряд з 
естетами-снобами завжди був 
інший читач Антуана де Сент-
Екзюпері, читач вдумливий і ніж-
ний водночас. Бо, виявляється, 
цей рафінований французький 

аристократ, цей симпатичний 
француз із дворянським титу-
лом, котрий навряд чи вважав 
себе справжнім письменником 
(усього кілька невеликих рома-
нів і повістей), тихо й негучно го-
ворив речі вселенського звучан-
ня. Про добро, про честь і муж-
ність, про обов’язок людини на 
цій «Планеті людей».

Він міг би, подібно до бага-
тьох інших аристократів, пере-
сидіти воєнне лихоліття десь 
у мальовничому закапелку не 
окупованої фашистами Фран-
ції. Але він — не зміг, бо надто 
любив свободу духу і надто не-
навидів тоталітаризм усіх мас-
тей. Ще 1928 року освоїв льот-
ну справу і як рядовий льотчик 
здійснював тяжкі рейси на між-
народних поштових лініях. А по-
тім — пішов на фронт, боротися 
з фашизмом. 

Він не повернувся з бойо-
вого вильоту, загинув 31 липня 
1944 року неподалік від рідних 
французьких берегів, біля ост-
рова Корсика. Йому було всього 
44 роки. 

По-справжньому я відкрив 
для себе Екзюпері дещо див-
ним чином. Звичайно, щось ко-
лись перечитував, раніше щось 
проходили за університетською 
програмою. Але ось я почав чи-
тати вечорами своїй наймен-
шій доньці (що мені дуже подо-
балося) чарівну річ — «Малень-
кий принц». І, дивна річ, як ми 
вчитувалися в це і як сприйма-
ли все це одночасно й однако-
во: 10-річна дитина і її набагато 
старший тато. І мені ще раз при-
гадалися мудрі слова, звідки ми 
всі родом.

Літературний 
конкурс

Цього року випо-
внюється 20 років від 
дня заснування журна-
лу «Літературний Чер-
нігів», видання Літера-
турної спілки «Чернігів». 
З цієї нагоди редколе-
гія часопису за сприян-
ня управління у справах 
преси та інформації обл-
держадміністрації ого-
лошує обласний літера-
турний конкурс «Таланти 
Чернігівщини» — на кра-
щий художній твір серед 
творчої молоді. Він про-
водитиметься у трьох но-
мінаціях: поезія, проза, 
гумор. 

Роботи подава-
ти до 31 липня 2012 
року в друковано-
му вигляді до редак-
ції журналу «Літера-
турний Чернігів» на 
адресу: 14032, м. 
Чернігів, вул. Доцен-
ка, 13, кв.2, з позна-
чкою на конверті «На 
конкурс». Слід також 
повідомити свою до-
машню адресу та но-
мер телефону. 

Визначення пере-
можців відбудеться на 
початку вересня 2012 
року. Переможці отри-
мають дипломи та цін-
ні подарунки, а їхні тво-
ри будуть опубліковані 
в журналі «Літературний 
Чернігів». 

Маленький принц Екзюпері
* * *

А тепер — фрагменти з книг Ек-
зюпері «Планета людей» і «Військовий 
льотчик». 

«Земля допомагає нам зрозуміти самих 
себе, як не допоможуть жодні книги».

«Можливо, життя й відриває нас від то-
варишів і не дає нам багато про них думати, 
а все одно десь, бозна-де, вони існують — 
мовчазні, забуті, але завжди вірні».

«Бути людиною — це значить відчувати, 
що ти за все відповідаєш. Згорати від сорому 
за бідність, хоч вона нібито існує й не з твоєї 
вини, гордитися перемогою, яку здобули то-
вариші. І знати, що, кладучи камінь, допома-
гаєш будувати світ».

«Захлинаючись своїми успіхами, ми слу-
жили прогресу — прокладали залізниці, бу-
дували заводи, нафтові свердловини. І якось 
забули, що все це для того й створювалося, 
щоб служити людям».

«Очевидно, досконалість досягається не 
тоді, коли вже нема чого додати, але коли 
вже нічого не можна відняти».

«Як віддаляє нас одне від одного наш 
внутрішній світ».

«Не знаю, що зі мною. У небі стіль-
ки зірок-магнітів, а сила тяжіння прив’язує 
мене до землі. І є ще інше тяжіння, воно по-
вертає мене до самого себе».

«Знову торкнувся істини і, не зрозумів-
ши, пройшов мимо».

«Який сенс у політичних ученнях, котрі 
обіцяють розквіт людству, якщо невідомо, 
яку людину вони виростять? Кого породить 
їх торжество?»

«Туга — це коли жадаєш чогось. Сам не 
знаєш, чого… Воно існує, це незвідане й ба-
жане, але його не передати словом».

«Любити — це не значить дивитися одне 
на одного, любити — значить разом дивити-
ся в одному напрямку».

«Істина — це те, що робить світ прості-
шим, а не те, що перетворює його на хаос».

«Мир гине, якщо рвуться нитки основи, 
якщо ти більше не знаходиш собі місця на сві-
ті, якщо не знаєш, де той, кого любиш, якщо чо-
ловік, пішовши в море, не повернувся додому. 

Мир — це коли всі речі перебувають на своїх 
місцях і набувають істинного сенсу, який чітко 
проступає крізь оболонку цих речей».

«Я надіявся безнадійно. Я повертав-
ся пам’яттю в дитинство, щоб знову відчути 
себе під його високим захистом».

«Людина не помирає. Вона уявляє, що бо-
їться смерті, але боїться вона несподіванки, 
вибуху, боїться саму себе. Страх смерті? Ні. 
Коли зустрічаєшся зі смертю, її вже не існує».

«Кожен урешті-решт приходить до того, 
до чого тяжіє».

«Щоб зберегти в недоторканності осно-
ву нашої суспільності, ми повинні бути глухи-
ми до шантажу, полеміки, до всіляких мінли-
вих словесних пасток. І насамперед ми не 
повинні відриватися від того, що невідділь-
не від нас».

«Якщо не можна допустити, щоб одна 
людина тиранила Масу, не можна, зрозумі-
ло, допустити й того, щоб Маса гнобила одну 
людину».

«Я вірую, що культ окремих осіб тягне за 
собою лише смерть, тому що він хоче заснува-
ти гармонію на тотожності. Він підміняє єдність 
Сутності тотожністю її частин. І він руйнує со-
бор, щоб викласти в рядок його каміння. Тому 
я буду боротися з кожним, хто стане проголо-
шувати перевагу якогось одного звичаю над ін-
шими звичаями, якогось одного народу над ін-
шими народами, одної раси над іншими раса-
ми, якоїсь однієї думки над іншими думками».

Петро АНТОНЕНКО 

Стежками історії Чернігівщини
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— Та вона бреше! Ні, пробачте, я по-
квапився. Джанет — стара жінка, вона 
була вірним цербером своєї хазяйки й 
зненавиділа мене. Мабуть, із ревнощів. 
Можливо, міс Френч поділилася своїми 
намірами із Джанет, а Джанет або щось 
не так зрозуміла, або сама домислила, 
ніби я умовив міс Френч написати запо-
віт на мою користь. Думаю, вона й себе 
переконала в тому, що хазяйка справді 
казала мені про це. 

— Чи не допускаєте ви, що Джанет 
Маккензі з неприязні до вас може сві-
домо дати фальшиві свідчення? 

Приголомшений Леонард Воул не 
зовсім упевнено відповів: 

— Звичайно, ні! Навіщо їй це? 
— Не знаю, — задумливо відповів 

містер Мейгерн. — Але вона дуже озло-
блена на вас. 

Бідолаха важко зітхнув. 
— Я починаю розуміти, — промим-

рив він. — Це жахливо. Вони скажуть, 
я умисне упадав за нею, поки не при-
мусив її написати заповіт, а потім, того 
вечора, коли вдома нікого не було, я пі-
шов туди, а наступного дня її було зна-
йдено... О Боже! Це жахливо! 

— Ви помиляєтесь, думаючи, що вдо-
ма нікого не було, — заперечив містер 
Мейгерн. — Джанет, як ви пам’ятаєте, 
мала ввечері кудись піти. Вона й пішла, 
але десь о пів на десяту повернулася, 
щоб узяти викройку рукава блузки для 
своєї подруги. Вона увійшла через чор-
ний хід, піднялася нагору, взяла викрой-
ку і знову пішла. Вона чула якісь голо-
си у вітальні і, хоч не могла розібрати, 
про що говорили, ладна заприсягтися, 
що один із голосів належав міс Френч, 
а другий — якомусь чоловікові. 

— О пів на десяту, — сказав Лео-
нард Воул. — О пів на десяту... — Він 
підхопився на ноги й вигукнув: — Але в 
такому разі я врятований! Врятований! 

— Врятований? Що ви маєте на увазі? 
— здивовано запитав містер Мейгерн. 

— О пів на десяту я вже був удома! 
Моя дружина може підтвердити це. Я 
пішов від міс Френч десь за п’ять хви-
лин до дев’ятої. О дев’ятій двадцять я 
був уже вдома. Моя дружина чекала на 
мене. О! Слава Богу! Спасибі викройці 
рукава, спасибі Джанет Маккензі! 

Від надміру почуттів він зовсім не 
помітив, що похмурий вираз не зійшов 
з обличчя адвоката. Та ось запитання 
містера Мейгерна примусило Леонарда 
спуститися з хмар на землю. 

 — Хто ж тоді, по-вашому, вбив міс 
Френч? 

— Ну, звичайно ж, якийсь грабіжник, 
адже спершу так були й подумали. Як ви 
пам’ятаєте, вікно було розчинене на-
встіж, її вбито ударом ломика, і ломик 
той знайшли на підлозі поруч з її тілом. 
Тоді ж із дому зникли деякі речі. Якби 
ото не безглузда підозріливість Джанет 
та її неприязнь до мене, поліція не зби-
лася б із правильного сліду. 

— Навряд чи це пояснення когось 
переконає, містере Воул, — сказав ад-
вокат. — Речі, що зникли з дому, — то ні-
чого не варті дрібниці, взяті, певно, для 
маскування. А сліди на підвіконні теж 
непереконливі. Крім того, самі поду-
майте: ви кажете, що о пів на десяту вас 
уже не було в міс Френч. Чий же тоді го-
лос чула Джанет у вітальні? Хіба стала б 
міс Френч розмовляти з грабіжником? 

— Hi, — відповів Воул. — Ні... — Ви-
гляд у нього був дещо розгублений і зні-
чений. — Але хай там як, — додав він, 
знову повеселівши, — я поза підозрою. 
У мене є алібі. Ви повинні зараз же по-
говорити з Роменою — моєю дружиною. 

— Звичайно, — погодився адвокат. 
— Досі я не мав нагоди поговорити з мі-
сіс Воул тільки тому, що вона була від-
сутня під час вашого арешту. Я відразу 
ж телеграфував у Шотландію, і, наскіль-
ки мені відомо, вона приїде вже сьогод-

ні ввечері. Я збираюся відвідати її, що-
йно закінчу розмову з вами. 

Воул кивнув головою, його обличчя 
випромінювало радість. 

 — Ромена, звичайно, підтвердить 
вам мої слова. Боже мій! Який щасли-
вий випадок, яке везіння! 

— Пробачте мені, містере Воул, ви 
дуже любите свою дружину? 

— Звичайно! 
— А вона вас? 
— Ромена — віддана дружина. За-

ради мене вона зробить усе на світі. 
У голосі його бринів щирий захват, 

але в адвоката настрій упав. Свідчен-
ня відданої дружини — чи викличе воно 
довіру? 

— А ще хто-небудь бачив, як ви по-
вертались о двадцятій на десяту? Служ-
ниця, наприклад? 

— У нас немає служниці. 
— Може, ви зустріли когось на вули-

ці, коли йшли додому? 
— Знайомих не зустрів нікого. Час-

тину шляху я проїхав автобусом. Може, 
кондуктор запам’ятав.

Містер Мейгерн похитав головою. 
— Отже, нема нікого, хто міг би під-

твердити свідчення вашої дружини? 
— Ні, але ж у цьому нема потреби. 
— Боюся, потреба все ж таки є, — 

сказав містер Мейгерн. — А тепер ще 
одне запитання. Чи знала міс Френч, що 
ви одружені? 

— Звичайно, знала. 
— Проте ви ніколи не були в неї з 

дружиною. Чому? 
Уперше в голосі Леонарда Воула 

прозвучала нерішучість: 
— Ну... я навіть не знаю. 
— А чи знаєте ви, що Джанет Мак-

кензі твердить, ніби її господиня вважа-
ла, що ви нежонатий, і мала намір у май-
бутньому одружитися з вами? 

Воул засміявся: 
— Абсурд! Я на сорок років молод-

ший за неї! 
— Але факт залишається фактом, 

— сухо буркнув адвокат. — Отже, ваша 
дружина ніколи не зустрічалася з міс 
Френч? 

— Ні... — знову затнувся Воул. 
— Дозвольте мені зауважити, — 

сказав адвокат, — що я не зовсім розу-
мію вашу позицію в цьому питанні. 

Воул почервонів і якийсь час мов-
чав. 

— Я щиро зізнаюся вам у всьому, — 
нарешті заговорив він. — Я був, як ви 
знаєте, у скрутному матеріальному ста-
новищі і сподівався, що міс Френч по-
зичить мені грошей. Вона захопилася 
мною, проте її зовсім не цікавили дета-
лі мого життя. Від самого початку я зро-
зумів, що вона вважає, ніби ми з дру-
жиною не ладнаємо і живемо не разом. 
Містере Мейгерн, мені потрібні були 
гроші, і я хотів добути їх для Ромени. 
Отож я нічого не пояснював, нічого не 
заперечував і дозволяв старій дамі ду-
мати все, що вона хоче. Вона згадува-
ла про те, що має намір усиновити мене, 
але про одруження мови не виникало. 
То, мабуть, лише здогади Джанет. 

— Оце все, що ви мені хотіли сказати? 
— Оце й усе. 
Чи була в словах обвинуваченого 

якась непевність? Адвокатові здалося, 
що була. Він підвівся й подав Леонардо-

ві руку. 
— До побачення, містере Воул. — 

Він глянув на стражденне обличчя мо-
лодого чоловіка і заговорив бадьоро й 
піднесено. — Я вірю у вашу невинність, 
незважаючи на безліч фактів проти 
вас. Сподіваюся довести це і повністю 
вас виправдати. 

Воул усміхнувся йому. 

— Ви переконаєтеся, що з алібі все 
гаразд, — сказав він весело. І знову 
навряд чи помітив, що адвокат пустив 
його слова повз вуха. 

— Ваша доля великою мірою зале-
жить від свідчень Джанет Маккензі, — 
сказав містер Мейгерн. — А вона вас 
ненавидить. Принаймні в цьому сумні-
ватися не доводиться. 

— І чого б то їй ненавидіти мене? — 
спробував заперечити обвинувачений. 

Адвокат скрушно похитав головою і 
вийшов з кімнати. 

«Негайно до міс Воул», — подумав 
він. Містер Мейгерн був серйозно стур-
бований тим поворотом, якого набира-
ла ця справа. 

Подружжя Воулів мешкало у невели-
кому ветхому будиночку поблизу району 
Паддінгтон-Грін. Саме туди й поїхав міс-
тер Мейгерн. 

Він подзвонив. Двері відчинила де-
бела неохайна жінка, мабуть, поденна 
прибиральниця. 

— Місіс Воул дома? Вона вже при-
їхала? 

— Годину тому. Але не знаю, чи схоче 
вона вас прийняти. 

— Якщо ви передасте їй мою візитну 
картку, — спокійно сказав містер Мей-
герн, — я певен, вона мене прийме. 

Жінка, ще з недовірою, подивилась 
на нього, втерла руки фартухом і взяла 
візитну картку. Гримнувши дверима пе-
ред самісіньким його носом, вона зали-
шила Мейгерна на ґанку. 

Повернувшись через кілька хвилин, 
вона поглянула на гостя вже привітніше. 

— Заходьте, будь ласка. 
Вона провела його в невелику віталь-

ню. Містер Мейгерн розглядав картину 
на стіні і здригнувся, раптом опинившись 
віч-на-віч із високою блідою жінкою, яка 
нечутно з’явилась перед ним. 

— Містер Мейгерн? Ви адвокат мого 
чоловіка, так? Ви зараз від нього? Сі-
дайте, будь ласка. 

Тільки вона заговорила, він зрозу-
мів, що місіс Воул — не англійка. Він 
уважно подивився на її вилицювате 
обличчя, на густе синювато-чорне во-
лосся. Іноді вона робила якісь незвич-
ні рухи руками. Не було сумніву, вона 
— іноземка. Дивна жінка — аж занад-
то спокійна. Настільки спокійна, що по-
чуваєш себе перед нею якось ніяково. 
З першої миті містер Мейгерн зрозумів, 
що зустрів жінку непересічну. 

— Шановна місіс Воул, — почав він, 
— зараз головне для вас — не занепас-
ти духом... 

Він замовк. Йому стало ясно, що Ро-
мена Воул і не збирається занепадати 
духом. Вона була цілком спокійна, до-
бре володіла собою. 

— Розкажіть мені, будь ласка, все 
про цю справу, — повторила вона. — 
Я хочу знати навіть найстрашніше. — 
Вона помовчала, потім повторила тро-
хи тихше, надавши своїм словам яко-

гось особливого відтінку, якого адвокат 
не міг зрозуміти: — Я хочу знати най-
страшніше. 

Містер Мейгерн детально розповів 
про свою розмову з Леонардом Воулом. 
Вона слухала уважно, час від часу кива-
ла головою. 

— Розумію, — сказала вона, коли 
адвокат закінчив. — Він хоче, щоб я 
сказала, що того вечора він повернув-
ся о двадцятій на десяту? 

— Але ж він справді прийшов у цей 
час? — різко запитав містер Мейгерн. 

— Річ не в цьому, — холодно відпові-
ла вона. — Чи виправдають його, якщо 
я підтверджу це? Мені повірять? 

Містер Мейгерн розгубився. Вона 
відразу докопалася до самої суті. 

— Я хочу знати, чи досить буде моїх 
слів, — запитала вона. — Чи хто-небудь 
підтвердить мої свідчення? 

У її поведінці відчувалось притлум-
лене хвилювання, яке викликало в 
Мейгерна неясне відчуття тривоги. 

— Поки що інших свідків нема, — не-
охоче відповів він. 

— Розумію, — сказала Ромена Воул. 
Хвилину-дві вона сиділа нерухомо. Ледь 
помітна посмішка торкнула її уста. 

Передчуття тривоги в душі адвоката 
наростало. 

— Місіс Воул... — почав він. — Я до-
бре знаю, що відчуває людина за таких 
обставин... 

— Невже? — здивувалася жінка. — 
Цікаво. 

— За таких обставин... 
— За таких обставин я збираюся зі-

грати свою гру.
Він збентежено глянув на неї. 
— Але, шановна місіс Воул, ви дуже 

збуджені. Як любляча, вірна дружина... 
— Як ви сказали?
Він нерішуче повторив: 
— Як любляча, вірна дружина…
Ромена Воул ледь кивнула голо-

вою. Та сама дивна посмішка грала на 
її устах. 

— Це він сказав вам, що я вірна й 
любляча дружина? — лагідно спитала 
вона. — О, звичайно, це сказав він! Які 
ж чоловіки дурні! Дурні, дурні, дурні... 

Раптом вона встала. Уся напруже-
ність атмосфери, яка від самого почат-
ку розмови гнітила адвоката, мовби 
сконцентрувалася в її словах. 

— Я ненавиджу його, щоб ви знали! 
Ненавиджу! Ненавиджу! Ненавиджу! Я 
мрію побачити, як його повісять, а я ди-
витимусь на нього, аж поки він випус-
тить дух! 

Адвокат відсахнувся від неї — така 
ненависть палахкотіла в її очах. 

Вона підступила до нього на крок і 
збуджено промовила: 

— Може, я це й побачу. Припустімо, 
я скажу вам, що він повернувся того ве-
чора не о двадцятій на десяту, а о двад-
цятій на одинадцяту? Ви кажете, він 
твердить, ніби нічого не знав про те, що 
гроші дістануться йому? А якщо я вам 
скажу, що він добре знав про це і вчи-
нив убивство з єдиною метою одержа-
ти їх? Якщо я вам скажу, що того вечора 
він у всьому мені зізнався? Що на його 
піджаку була кров? Що тоді? Припусті-
мо, я встану на суді й усе це скажу? 

Її очі, здавалося, кидали йому ви-
клик. Через силу приховуючи дедалі 
більшу розгубленість, адвокат спробу-
вав повернути розмову на рейки здо-
рового глузду: 

— Від вас ніхто не стане вимагати, 
щоб ви свідчили проти свого чоловіка... 

— Він мені зовсім не чоловік! 
Ці слова так несподівано зірвалися 

з її уст, аж він подумав, що йому просто 
почулося. 

— Пробачте, я... 
— Він мені не чоловік! 
Запала така тиша, що можна було 

почути, як муха пролетить. 
Далі буде

Агата Крісті

Свідок 
обвинувачення 

Частина друга
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Несподівані 
думки 

Афоризми
Владислав Гжещик 

(нар. 1935), польський 
сатирик
 Знамениті люди ді-

ляться на дві категорії: од-
них людство не хоче забути, 
інших — не може. 
 По-справжньому 

молодий лише той, хто мріє 
стати старшим. 

Дені Дідро (1713 – 
1784), французький 
філософ-просвітитель
 В історії будь-якого 

народу знайдеться чимало 
сторінок, які були б чудови-
ми, якби були правдою.
 Дива там, де в них ві-

рять, і чим більше вірять, тим 
частіше вони трапляються.

Семюел Джонсон 
(1709 – 1784), англій-
ський письменник і лек-
сикограф
 Вино погане ще й 

тим, що змушує нас сприй-
мати слова за думки. 
Ми схильні вірити тим, 

кого не знаємо, бо вони нас ні-
коли не обдурювали.
 Сумно, але правда: 

тепер я знаю майже стільки 
ж, скільки знав у вісімнад-
цять років. 

Дон-Амінадо (Амі-
над Петрович Шполян-
ський (1888 – 1957), ро-
сійський поет-сатирик
 Якби ми знали все, 

що про нас говоритимуть, 
коли нас не буде, нас би 
вже давно не було.
 Ніщо так не зава-

жає бачити, як точка зору. 
 Тільки несказане й 

варто запам’ятати. 

Було колись…
 Уїнстона Черчілля 

якось запитали, що треба, 
аби добитися успіху. Видатний 
англійський політик відповів: 
«Треба ставитися серйозно до 
всього, що робиш, але ніколи 
— до самого себе».

Один американський 
журнал провів  серед пись-
менників опитування: яку 
книгу кожен з них волів би 
мати на безлюдному остро-
ві. У відповідь були назва-
ні багато знаменитих книг. 
Але найдотепніше відповів 
англійський письменник 
Честертон: «Найкраща кни-
га в цьому випадку — ін-
струкція  з побудови човна». 

Куточок 
гумору

Халепа — це коли ключ 
від квартири в машині, ма-
шина — в гаражі, а ключ від 
гаража — у квартирі.  

* * *
 — М’ясо в магазині є? 
 — Нема. 
 — А риба? 
— Риби нема в 

мага  зи ні навпроти.
* * *

Офіціант — клієнту: 
«Чого ви репетуєте, що вам 
подали мокру тарілку? Це 
ваша порція супу». 

* * *
— Офіціанте, я не можу 

розрізати цей шніцель вже 
хвилин сорок. 

— Не поспішайте. Ми 
за чиняємо їдальню за годину. 
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Кращі бомбардири 
європейських збірних 

Забивши 50-ий гол за збірну Іспанії у кваліфікації Євро-
2012, Давид Вілья став усього 14-им футболістом Європи, 
кому вдалося здолати рубіж у півсотні голів за свою збірну. 
А світовий рекорд належить колишньому форвардові «Ар-
мінії», «Баварії», «Герти» і збірній Ірану Али Даеї, який у мат-
чах за національну команду відзначився 109 разів. 

Ференц Пушкаш (Угорщина й Іспанія) — 84 голи в 89 мат-
чах.

Найрезультативніший футболіст Європи на рівні збірних. 
Пушкаш цілком міг би досягти позначки в 100 голів і біль-
ше, але доля розпорядилася інакше. Покинувши соціалістич-
ну Угорщину 1956 року у віці 29 років і ставши гравцем «Ре-
алу», Пушкаш з причин політичного характеру перестав гра-
ти за збірну Угорщини. Він прийняв іспанське підданство і на-
віть провів за «Фурію роху» чотири матчі в 1961 – 1962 роках. 
Правда, забити за нову збірну йому не довелося.

Шандор Кочиш (Угорщина) — 75 голів у 68 матчах.
Граючи на позиції інсайда, Кочиш забив 11 голів на ЧС-

1954. Він також єдиний, хто оформив два хет-трики у фінальній 
стадії чемпіонату світу. Партнер Пушкаша по «Гонведу» і збір-
ній Угорщини зробив у національній команді сім хет-триків, за-
служивши за своє вміння грати на «другому поверсі» прізвись-
ко «Золота голова». Спробував на схилі кар'єри сили в «Барсе-
лоні». 1979 року легендарний угорський нападник помер у віці 
49 років.

Герд Мюллер (ФРН) — 68 голів у 62 матчах.
Природжене гольове чуття, блискавична реакція і вража-

юча стартова швидкість зробили його одним з найнебезпеч-
ніших форвардів Європи всіх часів. Мюллер відзначився гола-
ми в переможних для збірної ФРН фіналах чемпіонату Євро-
пи-1972 і світу-1974.

Мирослав Клозе (Німеччина) — 62 голи в 112 матчах.
У 33 роки нападник залишається єдиним футболістом, що 

забивав по чотири і більше голів на трьох чемпіонатах світу, а 
саме в 2002, 2006 і 2010 роках. Уродженець польського міс-
та Ополе перебрався з батьком, теж у минулому професійним 
футболістом, до Німеччини. Природжений снайпер, що висту-
пав раніше за «Вердер» і «Баварію», все ще має можливість по-
бити рекорд Герда Мюллера і стати найрезультативнішим в іс-
торії «бундестіму».

Імре Шлоссер (Угорщина) — 59 голів у 68 матчах.
Виступаючи з 1905 по 1916 рік за «Ференцварош», Шлос-

сер забив запаморочливі 258 голів у 155 матчах. Не менше 
вражає його результативність у складі угорської збірної. Свій 
останній матч за неї він провів 10 квітня 1927 року.

Ян Коллер (Чехія) — 55 голів у 91 матчі.
Гренадер зростом 202 сантиметри вийшов на провідні ролі 

у збірній  1999 року. Разом з національною командою взяв 
участь у трьох чемпіонатах Європи і першості планети 2006 
року. Форвард міг би забити за чехів і більше, якби не був упер-
ше покликаний під прапори збірної тільки в 25 років.

Йоахим Штрайх (НДР) — 55 голів у 102 матчах.
Рекордсмен за кількістю матчів і голів за збірну НДР, дебю-

тував у складі команди у грудні 1969-го і через три роки вибо-
ров з нею срібло Олімпійських ігор у Мюнхені. Грав на ЧМ-1974, 
забивши два голи в чотирьох матчах. 

Читачі нашої газети вже з перших її номерів побачили, 
що основну газетну площу займають матеріали аналітичні, 
що не старіють.   Вас зацікавили ці публікації і ви хотіли б 
їх прочитати?  Усі попередні  номери газети можете знайти  
в нашому кореспондентському пункті — у Чернігівському 
культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо». 

Також у цьому центрі — великий вибір української кни-
ги, в тому числі українські переклади зарубіжних письмен-
ників,  у продажу  багатий вибір аудіо- і відеопродукції — му-
зика, фільми. А ще — прекрасні сувеніри мистецької галереї 
«Круті сходи». 

Усе це ви можете придбати тут, разом з номера-
ми нашої газети. КМЦ «Інтермеццо» запрошує щодня 
з 10-ої години. Адреса: м. Чернігів, вул. Шевченка, 9. 

Американський репер Снуп Догг ви-
пустив книгу з цигаркових листів із тек-
стами своїх пісень для реклами власно-
го бренда паперу для самокруток. Книга 
кишенькового розміру називається «Слова-
самокрутки». Вона зроблена зі звичайних лис-
тів для самокруток, на які нешкідливим чорни-
лом нанесені тексти пісень. Усі листи відокрем-
лені пунктирною лінією і легко відриваються. 
Обкладинка зроблена з конопель, а корінець 
виконаний у вигляді сірчаної смужки, які за-
звичай наносять на сірникові коробки.

Книга «Rolling Words» є рекламою бренда 
паперу для самокруток, який випускається му-
зикантом.

Тут зрозуміло: дотепна реклама своєї про-
дукції — паперу для самокруток. Але чи не за-
слуговують і чимало нинішніх усіляких книг 
примітивного чтива, щоб їх випускали хіба що 
на самокрутки?

Нині вже практично ніхто не будує бу-
динків з дерева, якщо не брати до уваги 
дачні будиночки. Це відбувається тому, 
що деревина не так міцна, як залізо і бе-
тон, деревина відмінно горить. Але, не-
зважаючи на  це, «хоробрі» канадські ар-
хітектори планують звести у Ванкувері 
30-поверховий дерев’яний хмарочос.

Однією з проблем, з якою доведеться зі-
ткнутися при будівництві такого будинку, є 
те, що в міру зростання висоти будівлі збіль-
шуватиметься і його вага. Тому конструк-

ція нижніх поверхів має бути розрахова-
на, аби витримати вагу будівлі. Цю пробле-
му розв’яжуть за допомогою використання 
шаруватого матеріалу, свого роду фанери, 
склеєної з тонких шарів деревини. Якщо 
розташувати шари деревини таким чином, 
щоб волокна дерева кожного шару перебу-
вали перпендикулярно волокнам двох сусід-
ніх шарів, то виходить високоміцний матері-
ал, котрий за вагою не перевищує вагу зви-
чайної деревини.

Проблема пожежонебезпеки деревини 
може бути так само вирішена досить прости-
ми методами. У будівництві вже давно вико-
ристовуються спеціальні склади, які насичу-
ють верхній шар поверхні деревини, що ро-
бить її абсолютно незаймистою. Додати до 
цього ще спеціальні протипожежні фарби, 
інші відомі технології, і можна отримати будів-
лю, яку неможливо буде підпалити, навіть об-
ливши бензином.

Ще однією причиною, завдяки якій 
дерев’яні будівлі можуть у майбутньому отри-
мати друге життя, є те, що деревина — все-
таки  відновлювальний, хоч і повільно, ре-
сурс. При цьому під час росту дерева  погли-
нають вуглекислий газ із навколишнього се-
редовища. Виробництво бетону і залізних 
конструкцій, навпаки, сприяє збільшенню ви-
кидів вуглецю в атмосферу. Підраховано, що 
при спорудженні залізобетонних конструкцій 
на кожні десять кілограмів конструкцій в ат-
мосферу викидається близько дев’яти кіло-
грамів вуглекислого газу.

Чоловік продав старе 
життя і почав нове
Британець Іен Ашер, який пере-

їхав жити до Австралії, настільки 
розчарувався в житті, що вирішив... 
продати його.

Від Іена пішла дружина, і він виставив 
на Інтернет-аукціон усе, що пов’язувало 
його з минулим. За 192000 фунтів він про-
дав будинок з усім його вмістом, услід за 
житлом пішли мотоцикл, автомобіль і па-
рашутне спорядження. Наступним лотом 
стало знайомство з усіма друзями Ашера, 
а також можливість випробувати свої сили 
на його посаді продавця-консультанта в 
магазині з продажу килимів.

Після позбавлення від усього, що ото-
чувало його в житті, Іен склав список зі 
100 цілей, які він хоче здійснити. Напри-
клад, дайвінг разом з великими білими 
акулами, зустріч з мільярдером Річардом 
Бренсоном, подорожі по різних країнах сві-
ту, участь у забігу биків в Іспанії, купівлю 
власного острова біля узбережжя Панами.

Не знаємо, чи зможе ця дивовижна 
людина здійснити все задумане, але небо 
йому вже підкорилося — тепер він уміє ке-
рувати літаком, знає французьку та грає в 
кіно, а історію його життя хочуть екранізу-
вати. Крім того, Іен знову повірив у кохан-
ня: одна жінка стала дамою його серця.

Книга для самокруток 

о У Канаді побудують 
30-поверховий будинок з дерева


