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Наступний номер газети вийде по завершенні пе-
редплати на ІІ півріччя, 9 липня. Він буде доставлений 
читачам, у яких оформлена передплата на липень і 
наступні місяці. Отже, не забудьте її оформити чи про-
довжити. 

Отже, в Чернігові на 26 липня ого-
лошено проміжні вибори депутата 
Верховної Ради від виборчого округу 
№ 205, а це більша частина міста. Ви-
бори через те, що обраний торік де-
путатом бізнесмен Валерій Куліч не-
давно призначений головою обласної 
держадміністрації, а відтак, згідно із 
законом, склав повноваження депу-
тата. 

Перше запитання, яке ставлять ви-
борці: чи не є зайвою розкішшю для 
бідного державного бюджету (значить, 
для народу) такі позачергові вибори? 
Звичайно, «висмикування» з депутат-
ського корпусу гідного депутата на по-
саду у виконавчій владі — процес відо-
мий. Але все-таки…

Кошторис, тобто вартість таких по-
зачергових виборів по округу, —  май-
же 3 мільйони гривень. Це на діяль-
ність ЦВК, окружної і дільничних комі-
сій, включно із зарплатою їхнім чле-
нам. Лише незначну частину цих коштів 
погасять бюджету кандидати, які не бу-
дуть обрані. Про що йдеться? Згідно із 
законом, кандидати по округу вносять 
грошову заставу за балотування, і це 
правильно. Та лише переможцеві ви-
борів застава повертається. Усі інші 
кандидати її втрачають. Порахуймо. 
Застава становить 10 мінімальних 
зарплат (вона нині — 1218 гривень). 
Сумарно — 12180. Якщо балотувати-
муться 15 – 16 кандидатів, а це реаль-
на кількість, державі залишиться від 
кандидатів-невдах десь 180 тисяч гри-
вень. Або… аж 6 відсотків бюджету ви-
борів. А решта 94 — з кишені бюдже-
ту, тобто громадян. Тому не такою вже 
дивною видається пропозиція погаси-
ти з іншої кишені ось ці «дочасні, про-
міжні» вибори. З чиєї? Того, хто поклав 
мандат, хто «витяг» із крісла депутата, 
обраного на кілька років? 

Головне питання: чи будуть такі ви-
бори, як і планові, проявом демократії 
в країні? Ось у цьому великі сумніви. 
Бо все — як завжди, всі вади мажори-
тарної системи виборів (тобто депута-
та по округу) наяву. 

Від перших днів і тижнів виборчої 
кампанії, навіть ще до її офіційного по-
чатку, окреслилися два основні канди-
дати — Геннадій Корбан і Сергій Бере-
зенко. Обидва — прийшлі, не чернігів-
ці. Корбан — бізнесмен із Дніпропе-

тровська, Березенко — представник 
влади зі столиці. 

Геннадій Корбан, якому 40 років, 
став відомим країні після того, як рік 
побув заступником губернатора Дні-
пропетровщини Ігоря Коломойського. 
Призначення весною минулого року, 
одразу після Майдану, главою Дні-
пропетровської обласної адміністра-
ції одного з найбагатших бізнесменів 
країни було розцінено як дуже вдалий 
крок нової української влади. Коло-
мойський протримався на посаді рік, 
не так давно був звільнений Прези-
дентом, чи сам пішов із посади. Чому, 
як, що — не будемо зараз витрачати 
на це час. Головне, що ставлять у  за-
слугу Коломойському: він стримав ві-
йну, агресію Росії на кордоні Донбасу 
і Дніпропетровщини, що в разі її не-
зупинення мало б катастрофічні для 
нас наслідки. Адже Дніпропетровщи-
на — одна з ключових областей краї-
ни, в якомусь сенсі потужніша від Дон-
басу. Так от, Корбан, котрий був одним 
із найближчих соратників губернато-
ра, заслужено розділяє ці лаври «за-
хисника країни від агресії». На чому 
переважно й будує свою виборчу кам-
панію, як і на потрібності справжніх 
реформ. 

31-річний Березенко є висуван-
цем команди Президента Порошенка. 
Тому й цю виборчу кампанію багато 
хто трактує як поєдинок команд Поро-
шенка і Коломойського, хоча це дещо 
спрощений підхід.

Нема жодного секрету, що за спи-
ною Березенка — влада. Не говоримо 
про адмінресурс — пряму участь вла-
ди у виборчій кампанії, що забороне-
но законом, і нині, в оновленому сус-
пільстві, навряд чи пройде після Май-
дану, революції. Але днями Березенко 
навіть офіційно був висунутий канди-
датом від президентської партії «Солі-
дарність». 

Перед самою  виборчою кампані-
єю Березенко був призначений Прези-
дентом на якусь неофіційну і розплив-
часту роль «уповноваженого» з розви-
тку Чернігівської області від недавно 
створеної Всеукраїнської ради регіо-
нального розвитку.  Усе це тхне кому-
но-радянськими часами, коли в кол-
госпи призначали «уповноважених» 
— начальника райміліції, прокурора, 

редактора газети і т.д., які мали «ви-
трясати» з господарств надої молока, 
прирости свиней, врожаї зерна й кар-
топлі. Але, так чи інакше, цей статус до-
зволяє Березенку постійно вояжувати 
областю, самому чи з міністрами, «роз-
виваючи» її, а не проводячи начебто 
виборчу агітацію. 

До посади Березенка ставляться 
по-різному. Одні вважають ДУСю (так 
іронічно вимовляють цю абревіатуру) 
установою «для панських простирадл 
і рушників», інші нагадують, що ця по-
тужна структура забезпечує діяльність 
державних органів і їх чиновників, по-
чинаючи від Президента.

На відміну від «прифронтового» 
Корбана, Березенко побудував ви-
борчу кампанію на соціальній ритори-
ці. Конкретніше — виставивши попе-
ред себе оту саму  Раду регіонального 
розвитку. Вже кілька тижнів Чернігів 
заставлений величезними білборда-
ми, на яких крупними літерами напи-
сано: «Рада регіонального розвитку». А 
вище — набір риторичних запитань до 
виборця. На кшталт: хочеш нормаль-
ну освіту, гарну медицину, добрі доро-
ги, надійний транспорт? Хочеш таке-
то (а хто ж такого не хоче) — ось вам 
для цього й «Рада регіонального роз-
витку», звертайтеся до Ради (й коор-
динати в Чернігові).  Цікаво, що на цих 
білбордах, а вони стоять подекуди по 
два – три разом, прізвища кандидата 
нема. Але давно всім оповіщено, що за 
Березенком стоїть ця Рада. 

В іншому виборча кампанія обох 
кандидатів подібна соціальними по-
дачками. Зайве нагадувати про чіт-
ке положення Закону про вибори де-
путатів, яким заборонено агітацію з 
підкупом виборця — грошима, това-
рами, послугами (стаття 74, п.14). Ма-
сове порушення цієї статті закону по-
яснюється просто. Ви ніколи не дове-
дете, що це саме передвиборча агіта-
ція супроводжується цими подачками. 
Боже збав, це просто гуманітарні ак-
ції. Ніхто ж не вручає подачок, закли-
каючи: «А ви за це голосуйте за нашого 
кандидата». 

У виборчу кампанію обидвох кан-
дидатів вкладаються величезні гроші. 

І державні, і недержавні засоби ін-
формації вже зарясніли традиційни-
ми проплаченими хвалебними одами 
кандидатам, часто під хитрими рубри-
ками, щоб не сприймалося як гола ре-
клама. Поки що це публікації позитив-
ного плану, тобто розказується, який 
гарний цей кандидат. Чи чекати нега-
тивної агітації, антиреклами з розпо-
відями, який поганий кандидат-супер-
ник? Хотілося б обійтися без цього. 
Утім, перші прояви брудної кампанії 
вже були.

Геннадій Корбан організував на 
центральній площі Чернігова масо-
вий показ на великому телеекрані фі-
налу Ліги Європи з футболу, де грала 
його рідна й улюблена команда «Дні-
про» (Дніпропетровськ). На ранок міс-
то виявилося обмальованим вуль-
гарними, примітивними написами 
на кшталт «Корбан — молодець». 
Перша версія — це робота 
штабу Корбана. 

Сьогодні й найближчого тижня 
ви ще встигнете оформити передплату на 
«Світ-інфо» на ІІ півріччя або продовжити 
її, якщо вона у вас оформлена на півроку.

Незмінна передплатна ціна на нашу газету. 
Вона, як і раніше, становить усього 6 гривень на 
місяць або 36 гривень на півріччя.

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

Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Також газета продається вроздріб 

поштою — в кіосках, відділеннях і райвузлах зв’язку. 

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

Політика, соціальні проблеми, екологія.

Інтерв’ю з відомими людьми.

Публікації раніше невідомої нам історії України, СРСР.

Проза і поезія відомих письменників світу.

Культура, мистецтво, спорт. 

Корисні поради. 

У світі цікавого.

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

Дуже добре, якщо кожен читач газети долучить 
до передплати ще хоча б одного-двох читачів 

Прочитавши нашу газету, покажіть її своїм друзям, 
знайомим, колегам, запропонуйте також передпла-
тити. Чим більше буде передплатників, тим міцнішою 
буде «Світ-інфо» в інформаційному просторі області. 

Пожежа на нафтобазі 
і звільнення голови СБУ

Одною з останніх резонансних надзвичайних подій в кра-
їні стала величезна пожежа на нафтобазі під Васильковом 
неподалік столиці. При її гасінні загинули кілька пожежників, 
довкіллю завдано серйозної шкоди, величезними є матері-
альні втрати, адже згоріли тисячі тонн пального, на ліквіда-
цію аварії були спрямовані великі матеріальні й людські ре-
сурси. Йде кримінальне розслідування інциденту. Озвучено 
кілька версій трагедії. Окрім звичної для нас безгосподар-
ності, названо як версію кримінальні діяння — можливий 
умисний підпал з метою замести сліди якихось оборудок. 

Гучну заяву зробив у п’ятницю голова Служби безпеки 
України Валентин Наливайченко. Він зазначив, що злочини 
на базі бізнесової структури «БРСМ-Нафта» покривали в Ге-
неральній прокуратурі. Після цього Наливайченко отримав 
повістку до Генпрокуратури на допит, щоб пояснити свою за-
яву. У понеділок перед допитом голова СБУ заявив журна-
лістам, що злочини на базі покривав заступник попередньо-
го Генпрокурора Віталія Яреми Анатолій Даниленко, котрий 
мав злочинні доходи від цієї бази і навіть був фактично од-
ним з її власників. Наливайченко заявив, що у вівторок пла-
нує арешт його службою Даниленка. Останній, у свою чергу, 
повністю заперечив звинувачення Наливайченка і заявив, 
що подасть на нього в суд за наклеп. 

У ситуацію втрутився Президент Петро Порошенко. 15 
червня він заявив, що має намір звільнити Наливайченка з 
посади, щоправда, запропонував тому очолити не менш по-
тужне відомство — Службу зовнішньої розвідки. Для звіль-
нення з посади голови СБУ Президент просить підтримки 
парламенту, адже, за законом, для призначення і звільнення 
керівників силових і правоохоронних структур Президентові 
потрібна згода Верхової Ради. 

Виборчі ігри в часи війни
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Як працює промисловість?
Підприємства області за січень – квітень реалізували продукції 

(товарів, послуг) на 6701,4 млн грн. Більше половини (64,1%) загаль-
ного обсягу реалізували підприємства переробної промисловості, 
зокрема з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових 
виробів — 37%, виробів із деревини, виробництва паперу та полі-
графічної діяльності — 12,7%, машинобудування — 4%. Частка реа-
лізації підприємств із постачання електроенергії, газу, пари стано-
вила 22,8%, добувної промисловості — 12%. 

40% обсягу промислової продукції області реалізували підпри-
ємства обласного центру, 28,7% — Прилук. 

Обсяг реалізації за межі України становив 1450,4 млн грн. Най-
активніше експортували продукцію підприємства з виготовлення 
виробів із деревини, паперу та поліграфічної діяльності, з виробни-
цтва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів.

Більшість лікарів області —
стоматологи
На початок року в області працювали 56 лікарняних закладів сис-

теми Міністерства охорони здоров’я України на 11,2 тис. ліжок та 87 
амбулаторно-поліклінічних закладів на 23,6 тис. відвідувань за зміну.

У цілому в галузі в області зайнято 26,1 тис. осіб, що складає 
12,7% від загальної кількості працюючих. Медичну допомогу насе-
ленню надавали близько 4 тис. лікарів та майже 11 тис. — середньо-
го медичного персоналу. За спеціальностями найбільше переважа-
ють лікарі-стоматологи (331). 

Більшість медиків — жінки. Серед лікарів їх 61%, а середній ме-
дичний персонал на 94% складається з жінок. На стаціонарне ліку-
вання до  медичних закладів за рік надійшло 285 тис. хворих.

Обережно на воді!
На Чернігівщині від початку купального сезону станом на 16 

червня потонули 15 людей,  в тому числі 4 за останні вихідні.  
В області визначено органами влади 22 таких місця, проте кіль-

кість стихійних пляжів у кілька разів більша.
У Чернігові співробітники об-

ласного Управління ДСНС спільно 
із журналістами провели пере-
вірку місць відпочинку біля води. 
Єдиний офіційний міський пляж в 
обласному центрі — «Золотий бе-
рег», тут виконано вимоги правил 
безпеки: дно акваторії обстеже-
не водолазами, є рятувальний і 
медичний пости, засоби порятун-
ку людей. Також визначені місця 
масового відпочинку людей біля 
води на березі р. Стрижень, що поруч із лісопарковою зоною «Ялівщи-
на»; на березі р. Десна біля готелю «Брянськ»; біля човнової станції в 
районі «Бобровиця» та на гідрокар’єрі в районі Лісковиці.

Рятувальники наголошують: щоб уникнути трагедії на воді, треба 
бути максимально обережними, не плавати в незнайомих місцях, не 
запливати занадто далеко від берега, не купатися у стані алкоголь-
ного сп’яніння, не залишати дітей без нагляду!

УДСНС у Чернігівській області

Панорама районів

НІЖИН
Археологи шукають древнє місто 
Під керівництвом доцента кафедри всесвітньої історії Ніжин-

ського педуніверситету ім. Гоголя Івана Кедуна розпочала роботу ні-
жинська археологічна експедиція. Цього року розкопки проводять-
ся в одній з історичних частин міста, котра відома як Магерки. Уже 
є перші знахідки. Археологи знайшли два прясельця — це знаряддя 
для прядіння, а також металевий ніж. Із землі дослідники дістали ба-
гато кераміки, яка датується приблизно ХІ – ХІІ століттями.

Археологи сподіваються на суттєві знахідки. Вони мають під-
тримку від міської ради і ректорату університету. До експедиції може 
долучитися будь-який мешканець міста. 

Вчительку російської мови 
звільнили за проросійський диктант
Жінка змушувала дітей писати про любов до Росії. Текст, який про-

славляє «Вєлікую Русь і Москву», вона дала учням 8 класу Ніжинської 
загальноосвітньої школи. Діти ж, не змовляючись, виправили в дик-
танті словосполучення «люблю Росію» на «люблю Україну». Текст дик-
танту обурив освітян-філологів, восьмикласників та їхніх батьків.

За останній рік у школі через викладача російської мови самі 
скандали. У першому семестрі вона отримала догану за бійку на уроці, 
тоді на її прохання цілий клас накинувся на одного учня.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, і її відсторони-
ли від роботи на час слідства. За місяць учителька відновилася на поса-
ді через суд. Друга догана — це вже точно звільнення, запевняють у від-
ділі освіти. Тут скликали комісію із філологів, щоб ті дослідили диктант. 
Це текст Олексія Суркова, радянського поета, якого в програмі немає.

Після цього випадку батьки почали масово писати заяви про від-
мову вивчати російську мову і зарубіжну літературу в цього викладача.

КОРЮКІВКА
Інтернет у парку
У міській раді Корюківки почав діяти безкоштовний Інтернет Wi-

Fi. Останнім часом на ринку Інтернет-послуг, окрім відомого «Укрте-
лекому», активно стала діяти Чернігівська компанія «Дельта-нет». Її 
залучила міськрада для цієї доброї справи. Безкоштовний Інтернет, 
який компанія підключила як рекламну акцію, діє не лише в примі-
щенні міськради, а й на прилеглій території, в тому числі неподалік, у 
парку. Послуга активна цілодобово, без вихідних. 

Удруге в санаторії «Остреч» під Ме-
ною пройшов обласний семінар керів-
ників, журналістів незалежних місцевих 
засобів масової інформації. Як і позато-
рік, його організаторами були наша газе-
та «Світ-інфо» та Інтернет-сайт «Північний 
вектор», що діє при культурно-мистець-
кому центрі «Інтермеццо». Тема семіна-
ру — «Шляхи розвитку незалежних ме-
діа Чернігівської області». На її обгово-
рення зібралися небайдужі люди, котрі в 
дуже непростих умовах створюють і роз-
вивають незалежні медіа в районах об-
ласті, не чекаючи давно обіцяного роз-
державлення місцевої преси, яке  постій-
но відкладається. Якщо в електронних 
медіа парламент постановив створення 
громадського телебачення і радіо, то до 
преси цей процес усе не доходить. Вла-
да, особливо місцева, звикла мати свої 
медіа, контролювати їх, щоб рекламува-
ти самих себе і, звичайно ж, не допусти-
ти жодної критики на свою адресу, яка в 
таких медіа просто неможлива. Отож годі 
говорити про таку пресу як четверту вла-
ду, як контроль громадськості за владою. 

Тому процес створення незалежної 
преси почався і йде аж до глибинки, в ра-
йони. Її розвивають громадські активісти, 
самі журналісти. На семінарі зазначало-
ся, що справжнім прикладом такої преси 
стала незалежна газета «Час» у Сосниці. 
Це перша і поки єдина справжня альтер-
нативна районна газета, тут зусиллями 
журналістів вдалося створити видання, 
яке навіть обігнало за  передплатою існу-
ючу офіційну районку, видання місцевої 
влади. Газета давно вийшла на самоокуп-
ність, цікаво висвітлює життя району, не 
оминаючи проблем людей, що майже не 
прочитаєш у провладній пресі. 

Наша газета «Світ-інфо» позаторік 
виходила з великим інтервалом, мен-

шим обсягом. Але за весь минулий і ни-
нішній роки значно наростила обсяг і пе-
ріодичність, виходить кожні два тижні на 
16  сторінках. 

Тримається в медіа-просторі цікава 
газета «Порадник» із Бахмача. 

На жаль, зникли в друкованому вигля-
ді нові газети «Коропщина» і «Менщина», 
остання перейшла в Інтернет. Натомість 
з’явилися за ці два роки нові видання, як, 
наприклад, «Свідомий погляд» у  Ніжині. 
З’являються цікаві Інтернет-видання. 

Учасники семінару обговорили питан-
ня подальшої співпраці незалежних медіа, 
адже спільно легше триматися в непросто-
му медіа-середовищі, ще й при постійному 
подорожчанні витрат на видання. 

На семінарі виступили редактор сай-
ту «Північний вектор» (http://pivnich.info) 
Олександр Ясенчук, редактор нашої га-
зети Петро Антоненко, редактор облас-
ної газети «Правий берег Десни» (Нов-
город-Сіверський) Борис Домоцький, 
редактор сайту «Корюківка — наше міс-
то» (http://korjukivka-sity.at.ua/) Анато-
лій Савченко, редактор сайту «Менщина» 
(http://mena.org.ua) Тетяна Морозова, 
представник благодійного фонду «Захис-
тимо Україну» Юніс Аскеров, представ-
ник обласної газети «Прочитав — пере-
дай далі» Сергій Надточєй, представник 
Менської районної волонтерської ор-
ганізації «Менська сотня» (http://www.
menska100.org.ua) Роман Блезько. 

Учасники семінару отримали в пода-
рунок книги про журналістів і для журна-
лістів. Заплановано такі наступні семіна-
ри в ряді районів області. 

Захід пройшов за підтримки Черні-
гівського обласного об’єднання «Мило-
сердя і доброта» (голова Артур Зінов’єв) 
та благодійного фонду «Захистимо 
Україну». 

«Розподіл 
Росії»: 

як це буде
За сприяння керівни-

ка обласної «Самооборо-
ни Майдану» Олександра 
Ясенчука в Чернігові від-
булося представлення но-
вого видання книги визна-
чного українського політи-
ка, учасника національно-
визвольних змагань Юрія 
Липи (1900 – 1944) «Розпо-
діл Росії», вперше виданої 
влітку 1941 року. 

Книга вийшла в Києві ста-
раннями Української видав-
ничої спілки імені Юрія Липи. 
У цій книзі автор, здійснив-
ши аналіз історичного та еко-
номічного розвитку території 
Росії, а також колишнього Ра-
дянського Союзу, передбачив 
розпад СРСР. 

Упорядник книги, редак-
тор газети «Шлях перемоги» 
(видання ОУНР) Віктор Рог 
розповів про твір програмі 
«Діалог» (ведуча Ірина Воро-
бей) на обласному телеба-
ченні. Відбулося обговорення 
концепції Юрія Липи й на об-
ласному радіо, в авторській 
програмі журналістки Олени 
Кияшко. 

А презентація книги для 
громадськості відбулася в му-
зеї Михайла Коцюбинського, 
де книгу представили Віктор 
Рог і журналіст Ростислав 
Мартинюк. Початок заходу 
благословив настоятель Свя-
токатерининського храму УПЦ 
КП, волонтер о. Євген Орда.

Прес-служба  обласної 
«Самооборони Майдану»

Але там розуміли, що, 
коли написами брудно об-

мальовані гарні магазини, са-
лони, перукарні, це викличе нега-

тивну реакцію. Тому тут же — заява 
штабу Корбана, що це провокація. 
Тоді чия? Тінь падає на конкурен-
та. Тому миттю у відповідь — заява 
отої Ради регіонального розвитку: 
ми, мовляв, засуджуємо такі мето-
ди агітації.

Вибір із двох — це було б примі-
тивом: поєдинок грошей і владного 
ресурсу. Днями публічно оголосив 
про балотування голова обласної 
ради Микола Звєрєв. Це наш, із Чер-
нігівщини, і його «фішка» якраз це. 
Він уже публічно назвав двох зга-
даних кандидатів «парашутистами», 
тобто прийшлими. Звєрєв прийшов 
у владу з Майдану, де був активним 
учасником революції. За ним поміт-
на державна посада у владі, а від-
так уже гарний піар, популярність. 
Якщо найдуться фінанси на виборчу 
кампанію, в тому числі на мас-медіа, 
то шанси голови облради не такі й 
малі, як дехто вважає. 

Оскільки планові вибори були 
не так давно, в жовтні, вже за-
явили про балотування дехто з то-
дішніх кандидатів, що показали 
пристойний результат. І це логіч-
но. Так само, як і заявлена участь 
представників партій Майдану — 
«Свободи» і «УДАРу». 

Натомість знову пхаються у ви-
борчу кампанію деякі завсідники 
виборів,  які, схоже, вічно в когось 
у наймах. І знову йдуть на вибори 
бозна-хто. Як вам, наприклад, уже 
зареєстровані одними з перших на-
чальник управління тої ж ДУСі, тобто 
підлегла Березенка, до того ж офі-
ційно — мешканка Одеси, або ди-

ректор підприємства з райцентру на 
Вінниччині, або колишній шоумен, 
нині безробітний, або ще один без-
робітний. Сном і духом не чули черні-
гівці про цих, безумовно, достойних 
людей, основний сенс балотуван-
ня яких навіть не у відбиранні голо-
сів (на це «не тягнуть), а в тому, що 
від кожного кандидата буде пред-
ставник в окружній виборчій комісії. 
Значить, комусь же треба висуну-
ти і оплатити реєстрацію таких вір-
туальних кандидатів. Невже й досі 
діє сталінське визначення виборів, 
за яким головне — не як голосує на-
род, а хто і як рахує голоси. 

Усе це перетворює чергові ви-
бори в чергову пародію на демокра-
тію. І ще раз засвідчує всі вади й не-
мічність мажоритарної системи ви-
борів, коли вульгарно скуповують-
ся округи. Утім, не набагато краща 
і пропорційна система, за партійни-
ми списками, враховуючи, які в нас 

«партії», придатки олігархату. Нині в 
Україні діє змішана система, отже, 
суміш двох убогих систем, як на наші 
реалії. Усе ніяк не запровадять про-
порційну систему з відкритими спис-
ками, де б фігурували і партії, і кон-
кретні їхні кандидати по округах. 

І наостанок  те, з чого почалися 
ці замітки. З коштів на вибори. Пи-
тання не зайве для країни в часи ві-
йни. Колись я напівжартома про-
понував таке. Усі кандидати разом 
припиняють виборчу кампанію, щоб 
зекономлені кошти пустити на соці-
альні потреби людей. А депутата ви-
значають жеребкуванням: вкида-
ють у шапку папірці з прізвищами, 
кого витягли — той і депутат. І, може, 
буде не гіршим за інших. Це, звісно, 
сприйняли як жарт, жоден канди-
дат на це не пішов. Але, як кажуть, у 
кожному жарті — лише доля жарту…

Петро АНТОНЕНКО

Виборчі ігри в часи війни

Журналісти 
незалежних медіа 

гуртуються 
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Бліц-інформ

Міліццейська хронікка

Повідомляє Служба безпеки України

Валерій Дубіль — 
знову депутат 
парламенту
Центральна виборча комісія зареє-

струвала депутатом Верховної Ради Вале-
рія Дубіля як обраного на торішніх вибо-
рах парламенту за партійним списком ВО 
«Батьківщина». Отже, це вже третя підряд 
його парламентська каденція.

Валерій Олександрович Дубіль наро-
дився у вересні 1973 року в родині вій-
ськовослужбовця в місті Червонограді на 
Львівщині. Але становлення його як полі-
тика, підприємця відбувалося на Чернігів-
щині, в Прилуках, де він закінчив медичне 
училище. Згодом закінчив Київський еко-
номічний університет. 

Валерій Дубіль був депутатом парла-
менту 6 скликання у 2008 – 2012 роках, 
обраним за списком БЮТ (Блоку Юлії Ти-
мошенко). На виборах до Верховної Ради 
7 скликання у 2012 році переміг по мажо-
ритарному округу № 205 у  Чернігові. На 
позачергових виборах восени 2014 року 
балотувався за партійним списком «Бать-
ківщини» під № 19, але це місце у списку 
«не дотягло» до прохідної частини всього 
на один номер: партія за списком отрима-
ла 18 мандатів. Однак наприкінці травня 
депутат із фракції «Батьківщина» Дмитро 
Шлемко, обраний за партійним списком, 
добровільно склав повноваження депу-
тата. Згідно із виборчим законом, на його 
місце в Раду проходить наступний у вибор-
чому списку кандидат. Ним і став Валерій 
Дубіль. 

Депутат відомий у місті своєю меценат-
ською, благодійною діяльністю. 

«Чернігівгаз» до кінця 
року планує безкоштовно 
встановити майже 
9,5 тисяч лічильників
Упродовж року ПАТ «Чернігівгаз» пла-

нує встановити близько 9,5 тисяч лічиль-
ників в оселях із газовими водонагріва-
чами та плитами. Для цього компанія ви-
користає 16,6 млн грн, які держрегулятор 
зафіксував у тарифі на транспортування 
газу.

Нині компанія очікує затвердження в 
НКРЕКП відкоригованої інвестиційної про-
грами на 2015 рік. Основні зміни стосу-
ються збільшення інвестицій в облашту-
вання житлового фонду лічильниками газу, 
а також створення обмінного фонду для 
заміни облікових пристроїв, які вийшли з 
ладу та не підлягають ремонту.

Річ у тому, що майже 78,5 тисяч домо-
господарств Чернігівщини (а це 22,5% від 
усіх користувачів газу) споживають газ 
без лічильника. Нині обсягів фінансуван-
ня вистачить лише на те, щоб забезпечи-
ти лічильниками всіх споживачів Чернігів-
ської області аж до 2025 року. Але, відпо-
відно до Закону України «Про забезпечен-
ня комерційного обліку природного газу», у 
квартирах, де є газові колонки і плити, лі-
чильники мають бути встановлені до 1 січ-
ня 2016 року, а де лише плити — до 2018 
року.

Більшість споживачів розуміють необ-
хідність встановлення лічильника та вже 
подали заяви до своїх філій газових госпо-
дарств. На сьогодні зареєстровано близь-
ко 12 тисяч заяв. Проте є громадяни, які 
ігнорують вимоги законодавства та всіля-
ко намагаються відмовитися від послуги. 
Частково на рішення споживачів не поспі-
шати із встановленням лічильника вплину-
ло чергове зменшення норм споживання 
газу.

Якщо споживача не влаштовуватимуть 
строки безкоштовного встановлення лі-
чильника або він відмовиться від послу-
ги за кошти компанії, йому необхідно буде 
встановити лічильник за власний рахунок. 
В іншому разі, згідно із Законом, ПАТ «Чер-
нігівгаз» матиме право відключити спожи-
вачу газопостачання.

Торік «Чернігівгаз» безкоштовно вста-
новив близько 7 тисяч лічильників. Най-
нижчий рівень забезпечення лічильника-
ми в обласному центрі — 47,7%.

Прес-служба «Чернігівгазу»

Рекомендовано перейменувати
На виконання Закону України про декомунізацію Український інсти-

тут національної пам’яті провів дослідження назв населених пунктів 
держави і розробив рекомендації, які саме з них треба перейменувати, 
оскільки ці назви пов’язані з тоталітарним комуністичним минулим. Рі-
шення про перейменування ухвалюватимуть місцеві та всеукраїнські ор-
гани влади і визначатимуть, які нові назви будуть дані містам, селищам, 
селам країни. 

Загалом у списку рекомендацій УІНП — сотні населених пунктів по 
всіх регіонах країни. Ось які села Інститут рекомендує перейменувати по 
нашій Чернігівщині (вказано райони області):

Більшовик — Борзнянський район; Жовтень — Носівський; Жовтне-
ве — Ічнянський, Коропський, Менський, Прилуцький, Семенівський; Ко-
муна — Прилуцький; Ленінівка — Менський; Пам’ять Леніна — Менський; 
Петровського — Бахмацький; Петрівське — Бахмацький, Козелецький, 
Прилуцький; Пролетарське — Ічнянський, Коропський, Прилуцький; Рад-
госпне — Ніжинський; Радянське — Городнянський; Свердловка — Ко-
ропський; Чапаєвка — Менський; Червона Україна — Борзнянський; 
Червоний Плугатар — Талалаївський; Червоноармійське — Бобровиць-
кий; Червоні Партизани — Менський, Носівський; Шлях Ілліча — Носів-
ський; місто Щорс. 

Вулицям Чернігова 
повернуть 

історичні назви
Відбулося засідання комісії міськра-

ди з упорядкування найменувань вулиць 
Чернігова — згідно з новим Законом України «Про засуджен-
ня комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистсько-
го) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх 
символіки».

Дискусії були бурхливі. Адже близько 100 вулиць, провул-
ків і площ старовинного міста ще мають комуністичні тоталітар-
ні назви. Серед них: Ворошилова, Войкова, 50 років ВЛКСМ, 
Дзержинського, Калініна, Комінтерна, Павлика Морозова, Му-
ринсона, Орджонікідзе, 50 років СРСР, Таращанська, Щорса. 

У результаті обговорення вулиці були поділені на три групи: 
повернення історичних назв, перейменування, приведення у 
відповідність до українського правопису.

Тож є сподівання, що вулиця Василькова згодом мати-
ме українську назву — Волошкова, Кузнечна — Ковальська, 
Овражна — Ярова, Річна — Річкова, Розсвітна — Світанкова, 
Сиренєва — Бузкова.

Вулиці Муринсона повернуть історичну назву — Во-
скресенська (таку  назву вулиця мала до 1922 року, бо 
поряд розташована Воскресенська церква), Антонова-
Овсієнка — Успенська (так і називалася до 1927 року, 
бо розташована неподалік Єлецького Свято-Успенсько-
го монастиря), Комсомольська — Реміснича (таку на-
зву мала до 1922 року, бо на вулиці були ремісничі 
майстерні).

Комісії, депутатам, громадськості доведеться ще попра-
цювати, щоб у назвах вулиць старовинного українського міс-
та були вшановані видатні діячі Сіверського краю і Української 
держави.

Здайте добровільно 
нелегальну зброю

На Чернігівщині до 20 червня триває операція «Зброя 
та вибухівка». 

Усі, хто добровільно здасть до органів внутрішніх 
справ вогнепальну чи холодну зброю, будуть звільне-
ні як від адміністративної, так і від кримінальної відпо-
відальності. Для тих же, хто не бажає розлучатися з не-
законною зброєю, закон передбачає досить суворе по-
карання.

Стаття 263 Кримінального кодексу України (незакон-
не поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибухо-
вими речовинами) передбачає позбавлення волі на строк 
від двох до п’яти років.

Кримінальна відповідальність настає і в разі вияв-
лення незареєстрованої холодної зброї: покарання — від 
штрафів до позбавлення волі на строк до трьох років.

Щодо гладкоствольної мисливської зброї передбаче-
на адміністративна відповідальність: максимальне пока-
рання — штраф до семи неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян з конфіскацією зброї.

Вирок за зберігання 
боєприпасів

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області засу-
див до двох років ув’язнення місцевого мешканця, який неза-
конно зберігав боєприпаси.

Чотири бойові гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами співробіт-
ники СБУ спільно з міліцією виявили в помешканні чоловіка, 
який нещодавно повернувся з району проведення антитеро-
ристичної операції.

Згідно з вироком суду, зловмисника визнано винним за ч.1 
ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами 
або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. 

І вирок за зберігання 
та збут боєприпасів 

Семенівський районний суд засудив до 4 років позбавлен-
ня волі місцевого мешканця, який незаконно зберігав та на-
магався збути боєприпаси. 

Зловмисника було викрито в результаті спільних дій СБУ та 
міліції. Встановлено, що 42-річний раніше судимий мешканець 
Семенівського району незаконно зберігав у власному будинку 
дві коробки з набоями калібру 7,62 та 5,45 загальною кількіс-
тю 51 шт. У березні ц.р. чоловік спробував реалізувати ці боє-
припаси, проте був затриманий правоохоронцями. 

За висновком експертизи, набої, вилучені в затриманого, 
могли використовуватися для стрільби з автоматів АКМ-74 і 
ручних кулеметів РПК-74. 

Прес-група Управління СБ України в Чернігівській області

Пам’яті 
Володимира 
Шкварчука

Він народився 1940 року на Іва-
но-Франківщині, працював робіт-
ником на Уралі, Кавказі, у Кривому 
Розі, Києві, Чернігові. 

У часи Перебудови і Незалежнос-
ті сповна розкрився літературний, 
журналістський, дослідницький та-
лант Володимира Шкварчука. Багато 
його публікацій базуються на архів-
них матеріалах СБУ по Чернігівській 
області. У 1994 році побачила світ 
перша книга автора — «Бунт землі» 
(про опір селян колективізаторській 
політиці радянської влади). Книгу ви-
дало обласне товариство «Просвіта», 
членом якого автор був від перших 
років відновлення. 

Наступне історико-публіцистич-
не дослідження В. Шкварчука  вида-
но в Чернігові 1999 року— «Голодо-

мор 1932-33 годов на Черниговщи-
не». Дві книги — «Прищеплена гілка» 
(1999) та «Отруйне питання» (2000) 
— розкривають долю євреїв, які 
служили в органах ВУЧК-ГПУ-НКВС-
КДБ. Вони також вийшли під егідою 
Чернігівської «Просвіти». 

Володимир Шкварчук був одним 
із тих активістів, які започатковува-
ли знамениту свого часу газету «Сі-
верщина» як видання обласної «Про-
світи» і Руху. Він був членом першої 
редколегії газети, опублікував у ній 
багато цікавих історичних, публі-
цистичних матеріалів. А в нашу літе-
ратуру увійшов як автор самобутніх, 
гострих і філософських оповідань. 
Один із засновників літературної 
спілки «Чернігів» та її журналу «Черні-
гів» (нині — «Літературний Чернігів»).

Відійшов у вічність чернігівський письмен-
ник, публіцист, член Національної спілки пись-
менників України, Асоціації дослідників україн-
ських голодоморів Володимир Шкварчук.

Підпільна деревообробка
Працівники УМВС у Чернігівській області на 

одному з автошляхів Козелецького району зупи-
нили автомобіль КамАЗ. Вантажівка перевозила 
14 кубометрів лісу-кругляку сосни без будь-яких 
документів, що підтверджують походження про-
дукції. 

Відкрито кримінальне провадження за части-
ною 2 статті 185 Кримінального кодексу України 
(крадіжка). 

У процесі розслідування працівники управлін-
ня виявили функціонування потужного цеху, де на 
самовільно зайнятій ділянці так званий підприє-
мець без будь-яких дозвільних документів розпи-
лював ліс, який вони нахабно вирубували. 

Комерсант організував незаконну діяльність 
декількох пилорам у  Козелецькому районі, само-
вільно зайнявши земельну ділянку площею понад 
3 гектари. Своїми діями підприємець завдав ін-
тересам держави значних збитків. 

На території підприємства працівники мілі-
ції вилучили близько 1500 кубометрів пиловни-
ка без будь-яких документів. Нині правоохоронці 
з’ясовують, чому протягом певного часу відбува-
лося безконтрольне вирубування лісу і куди його 
збували.

Вирішується питання про відкриття криміналь-
них проваджень за статтями 197-1 Кримінально-
го кодексу України (самовільне зайняття земель-
ної ділянки) та 246 Кримінального кодексу України 
(незаконна порубка лісу). 

Макова плантація
На території дачного 

господарства в Острі Козе-
лецького району, яке нале-
жить місцевому мешкан-
цю, дільничні інспектори 
Козелецького райвідділу 
міліції виявили незаконну 
плантацію маку. Тут росло 
майже 1000 рослин маку. 
Призначення цієї плантації 
власник пояснити не зміг. 
Відкрито кримінальне про-
вадження за частиною 1 
статті 310 Кримінального 
кодексу України (незакон-
ний посів або незаконне 
вирощування снотворно-
го маку в кількості від ста 
до п’ятисот рослин чи ко-
нопель у кількості від де-
сяти до п’ятдесяти рослин) 
— караються штрафом від 
ста до п’ятисот неоподатко-
вуваних мінімумів доходів 
громадян або арештом на 
строк до шести місяців, або 
обмеженням волі на строк 
до трьох років.

СЗГ УМВС України 
в Чернігівській області

Декомунізація
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Бліц-інформ
Проект «У Всесвітній 
мережі — всі покоління»

Пенсіонери опановують комп’ютер 
в обласній бібліотеці ім. В. Короленка

Проект «У Всесвітній мережі — всі по-
коління» був створений відповідно до чис-
ленних побажань користувачів бібліотеки. 
Адже головна бібліотека області вже впро-
довж 5 років безкоштовно навчає основ 
комп’ютерної грамотності користувачів біблі-
отеки, бібліотекарів області, проводить кор-
поративні тренінги для організацій. 

Стати учасником нового проекту просто, 
достатньо записатися до обласної бібліоте-
ки. Уже відбулося 26 тренінгів. За сприяння 
директора бібліотеки Інни Михайлівни Аліфе-
ренко проект втілюють у життя тренер Анас-
тасія Ширманова та координатор Олена По-
пович.

Цільова аудиторія проекту — люди по-
важного віку, які хочуть користуватися сучас-
ними можливостями Інтернету. Навчатися 
приходять навіть родинами. Реклама безко-
штовних курсів розповсюджується швидко, 
завдяки самим учасникам проекту, які роз-
повідають про це своїм знайомим. І проект, 
який стартував у грудні 2014 року, набирає 
все більших обертів. Бажаючих навчатися 
дуже багато. 

Говорить тренер Анастасія Ширманова: 
«Основні потреби наших користувачів — на-
вчитися працювати з клавіатурою, знаходи-
ти потрібну інформацію в Інтернеті, зареє-
струватися в соціальних мережах, дзвонити 
через програму Skype та ін. Багато хто з учас-
ників проекту хотів навчитися знаходити ау-
діокниги та прослуховувати їх».

За час існування проекту вже з’явилася і 
«скарбничка історій успіху». Наприклад, учас-
ниця проекту Олена зателефонувала через 
програму Skype своїй сестрі до Дніпропе-
тровська. Біля монітора зібралася родина 
сестри. Олена Анатоліївна розповіла їй, що 
саме зараз вона телефонує з тренінгу, де на-
вчається комп’ютерній грамотності. «Я хоч і 
працювала програмістом, але зараз мені 81 
рік, і комп’ютери змінилися, тому я тут». За до-
помогою веб-камери сестри могли побачити 
одна одну, адже до цього вони не бачилися 
вже багато років. 

Учасниця проекту Людмила навчила-
ся записувати відеоповідомлення в програ-
мі Skype та змогла привітати в Інтернеті та-
ким чином своїх родичів зі святами. Яків Бо-
рисович навчився замовляти онлайн-квитки 
на потяг, а Григорій Анатолійович вже надає 
безкоштовні оголошення та легко шукає не-
обхідну інформацію в Інтернеті. 

«І хоча в учасників проекту були різ-
ні професії — директор книжкового мага-
зину, інженер, учитель, програміст, прода-
вець — їх об’єднує майже «дитяча» допитли-
вість у навчанні», — каже тренер Анастасія 
Ширманова. 

Літній читальний 
майданчик
Біля приміщення Чернігівської обласної бі-

бліотеки ім. В. Короленка відбулося відкриття 
літнього читального майданчика «Бібліотека 
під зеленими вітрилами». 

Працівники бібліотеки зібрали на ньо-
му читачів різного віку. Було представле-
но нові українські видання. На майданчи-
ку «Дамо книзі друге життя. Бук-кросинг» 

користувачі обмінювалися книжками. Цей 
літній читальний майданчик працювати-
ме впродовж літа з понеділка по четвер з 
11.00 до 17.00.

Поезія просто неба 
У Чернігові на галявині біля П’ятницької 

церкви стартував цікавий проект. Відкри-
тий літературний простір під назвою«LITERA» 
в історичному центрі міста організувала ко-
манда фестивалю «Зелена сцена».

Молоді й досвідчені літератори, просто 
творчі чернігівці мали змогу виступити з чи-
танням своїх і чужих творів.

Відтак, кожної суботи всі бажаючі 
зможуть прийти, почитати вірші, прозу, 

висловитися.

У приміщенні обласно-
го об’єднання Всеукраїн-
ського товариства «Про-
світа» ім. Т. Шевченка жур-
налістам та представни-
кам влади і громадськості 
представлено щойно вида-
ний просвітянський збір-
ник «Чернігів європей-
ський. Повертаємо істо-
ричну пам’ять та справед-
ливість».

Його відкриває вступ-
не слово голови Україн-
ського інституту націо-
нальної пам’яті Володими-
ра В’ятровича «Куди веде 
вулиця Леніна? Розмова 
про майбутнє країни». Вмі-
щено статті: співробітни-
ка УІНП Сергія Горобця — 
«Десовєтизація Алеї героїв 
у Чернігові: як комунориги 
захищають більшовиць-
ких «ідолів»; голови облас-
ної «Просвіти» Василя Че-
пурного — «Чи допоможе 
перейменування вулиць 
краще жити?»; вченого се-
кретаря Національного  
архітектурно-історичного 
заповідника «Чернігів ста-
родавній» Сергія Черняко-
ва — «Чи повернеться ста-
родавній Чернігів до істо-
ричних назв?»; упорядни-
ка збірника, просвітянина 
Сергія Соломахи — «Чер-
нігів на шляху відновлення 
історичної пам’яті та спра-
ведливості» і «Правові за-
сади перейменування ву-

лиць».
Збірник містить: «Пере-

лік вулиць, провулків, про-
спектів та площ міста Чер-
нігова», «Короткі історичні 
довідки» (про видатних ді-
ячів, які зробили вагомий 
внесок у боротьбу за неза-
лежність, розбудову Укра-
їнської держави, здійсни-
ли значний особистий вне-
сок у розвиток науки, осві-
ти, культури та інших сфер 
суспільного життя, чиїми 
іменами пропонується на-
звати вулиці, провулки, 
площі міста Чернігова), 
«Перелік вулиць, провул-
ків, площ Чернігова, в на-
звах яких використовуєть-
ся символіка комуністич-
ного тоталітарного режи-
му».

Мета збірника — до-
помогти суспільству і вла-
ді у справі проведення де-
комунізації Чернігова як 
древнього українського 
міста.

Збірник видано за 
сприяння Чернігівської 
молодіжної громадської 
організації «Центр про-
гресивної молоді «Апель-
син», обласної організації 
Народного Руху України, 
за результатами конкур-
су з підтримки організацій 
громадського суспільства 
за сприяння ІСАР «ЄДНАН-
НЯ», за фінансування уря-
ду Швеції.

Щойно в Чернігові побачило світ 
видання «Матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції 
«Україна у Другій світовій війні: міфи і 
реальність» (до 70-річчя перемоги над 
нацистською Німеччиною)».

Представлені доповіді наукової 
конференції, яку організували і 15 квіт-
ня 2015 року провели Український ін-
ститут національної пам’яті, Управлін-
ня освіти і науки Чернігівської обласної 
державної адміністрації, Чернігівський 
обласний інститут післядипломної пе-
дагогічної освіти імені К. Ушинського.

У вступному слові Віктора Довбні, 
доктора філософських наук, в. о. ректо-
ра інституту післядипломної педагогіч-
ної освіти, наголошено, що працівни-
кам науково-педагогічної сфери необ-
хідно навчити людину не маніпулювати 
інформацією, а створити ситуацію, що 
породжує вміння працювати не лише з 
фактами, а із сутністю. Автор констату-
вав: «Гегелева максима «Тим гірше для 
фактів!» стала теоретичною підставою 
державної стратегії СРСР: багато було 
зроблено, щоб викорінити раціональ-
ність. Проте й у ХХІ столітті ця настано-
ва Гегеля продовжує працювати».

У доповіді Володимира Тиліщака, 
кандидата історичних наук, заступни-
ка голови УІНП, «Увічнення перемо-
ги над нацизмом у Другій світовій ві-
йні 1939 – 1945 років — нові підхо-
ди у державній політиці національної 
пам’яті» підкреслено: «Довкола війни і 
перемоги над нацизмом була випроду-
кувана системна міфологія, задля по-
силення власного ідеологічного домі-

нування. Сформовані тоді міфи зали-
шаються важливою складовою сучас-
ної російської імперської пропаганди, 
яка є складовою нинішньої інформа-
ційної агресії проти України та україн-
ців. Вона, зокрема, має на меті, з од-
ного боку, применшити участь україн-
ців у перемозі над нацизмом, звину-
ватити їх у співпраці із нацистським 
режимом, а з іншого — спровокувати 
в українському суспільстві політичний 
конфлікт на основі різного ставлення 
до подій війни». Він визначив складові 
нового формату відзначення Дня Пере-
моги, сутність якого: «Україна повинна 
переймати європейські традиції від-
значення перемоги над нацизмом та 
завершення найкривавішої війни в іс-
торії людства. Головним у цьому є вша-
нування всіх жертв війни, пам’ять про 
загиблих вояків і цивільне населення. 
Слід зосередити увагу не на військо-
вих парадах, що є своєрідною формою 
пропаганди війни, а на допомозі вете-
ранам та вшануванні загиблих».

У доповідях і наукових повідомлен-
нях дослідників з УІНП, обласного ін-
ституту післядипломної педагогічної 
освіти, навчальних закладів Чернігів-
щини і Черкащини спростовуються ра-
дянсько-російські міфи про Другу сві-
тову війну, їх насадження в сучасних 
російських підручниках, висвітлюють-
ся різні аспекти війни в Україні, зокре-
ма на Чернігівщині. 

Сергій БУТКО,
Чернігів, 

Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів 
європейський

Збірник «Україна 
у Другій світовій війні: 

міфи і реальність»

На телеканалі «1+1» за-
вершилося одне з найпопу-
лярніших телевізійних мис-
тецьких шоу «Голос країни». 
Суддями і тренерами були 
відомі співаки нашої естра-
ди Тіна Кароль, Святослав 
Вакарчук, Олександр Поно-
марьов і Потап (Олексій По-
тапенко). Переміг 30-річний 
співак із Донецька Антон Ко-
питін (тренер Тіна Кароль). 
Батько трьох дітей зачарував 
своїм красивим тенором, 
виконавши в суперфіналі 

знамениті «Два кольори».
Доля талановитого спі-

вака склалася непросто: він 
біженець з охопленого ві-
йною Донецька, нині разом 
із родиною мешкає під Ки-
євом. У фіналі шоу Тіна Ка-
роль зробила своєму вихо-
ванцеві і його родині чудо-
вий подарунок — квартиру 
в Києві. 

А в Донецьк свого часу 
Антон із батьками переїхав 
із Чернігова, де й народився 
хлопець. Він навчався в Чер-

нігівському музичному учили-
щі імені Л. Ревуцького, де ро-
бив перші кроки в мистецтві.

Варто додати, що це учи-
лище закінчили зірка нашої 
естради, заслужена артист-
ка України Жанна Боднарук 
і переможниця телепроекту 
«Суперзірка» Вікторія Кор-
женок зі Щорса. А нині на 
другому курсі тут навчаєть-
ся переможець передостан-
нього сезону шоу «Х-фактор» 
Сашко Порядинський із Вар-
винського району. 

Анастасія Прохоренко — фі-
налістка шоу «Україна має та-
лант-7». «Бейонсе з берегів Дес-
ни», «чернігівська Брітні Спірс» — 
саме так назвав її ведучий одного 
з масштабних проектів на телека-
налі «СТБ» Дмитро Танкович. Амбі-
ційна і харизматична, енергійна і 
запальна 19-річна дівчина підко-
рила українську сцену. Реп англій-
ською, акробатичні трюки, хіп-хоп 
— усе це їй під силу. Вона вразила 
суддів своєю різноманітністю та-
лантів і впевненістю триматися на 
сцені, мов професійна артистка. 

— Хто вплинув на твоє му-
зичне становлення?

— Ніхто не впливав по суті, 
я просто слухала себе, що мені 
більше подобалося, до чого я тяг-
нулася і що мене надихало.

— Ти з дитинства мріяла по-
трапити в шоу-бізнес?

— Так, я завжди хотіла висту-
пати на сцені, мені це дуже подо-
балося.

— Що допомогло тобі пові-
рити у власні сили?

— На наше самоствердження 
й пошуки власного «я» впливають 
багато чинників: оточення, влас-
ні проблеми, інколи навіть комп-
лекси, сім’я і  таке інше. Так само 
на мене впливали фільми, музи-
ка, закордонні зірки-підлітки і 
власні провали.

— Ти рік навчалася в Аме-
риці. Розповідала, що саме там 
сформувалася як особистість, 
стала більш упевненою і сміли-
вою. Чи не плануєш повернути-
ся знову до Америки і будувати 
кар’єру співачки там?

— Я ще раз провела три міся-
ці у США після дворічного перебу-
вання вдома і переконалася, що 
досить комфортно себе там по-
чуваю. У мене є життєвий план, 
який я виконую, насолоджую-
чись, але схильна про нього не го-
ворити, а просто даю можливість 
людям дивитися. 

— Що допомагає долати пе-
решкоди?

— Постійна мотивація. Крім 
того, я розумію декілька речей: 
по-перше, якщо я не буду працю-
вати на власну мрію, то доведеть-
ся працювати на чужу, а я звикла 
бути лідером (усміхається). А по-
друге, ну хто, якщо не я? Ми само-
стійно будуємо наше життя, тому 
я обираю бути щасливою.

— Чи змінилося твоє життя 
після проекту «Україна має та-
лант-7»?

— Я здобула неабиякий досвід 
і познайомилася з чудовими людь-
ми. А також побачила реакцію й ін-
терес до мене як до виконавиці і 
як до людини. Це дає можливість 
розуміти, що це дійсно моє і вар-
то працювати в такому напрямку.

— У соціальних мережах у 
тебе була величезна підтримка 
глядачів.

— Звичайно, підтримка лю-
дей заспокоювала. Мені поча-
ли писати відразу після того, як 
мій виступ на кастингу вийшов в 
ефір. Коли я пройшла до двадцят-
ки, активність ще більше зрос-
ла. Мені писали, що я надихнула 
людей встати з-за комп’ютера і 
спробувати чогось навчитися. Я 

не знаю, що може бути краще і 
приємніше від цих слів.

— Чи змінилося ставлення 
матері до твоєї мрії? Ти казала, 
що вона не хоче, аби ти виступа-
ла на сцені.

— Мені здається, вона рада, 
що проект закінчився. Так, вона зі-
зналася, що їй сподобався перший 
номер, але майже нічого не зміни-
лося. Кожен залишився при своїй 
думці, хоча тиску стало трохи мен-
ше. Напевно, тому, що вона зрозу-
міла: все не так погано і багатьом 
подобається те, що я роблю.

— Вплинула участь у проекті 
на  стосунки із друзями? 

— Просто знайомі, з яки-
ми ми ніколи не були особливо 
близькі, стали писати із прохан-
нями терміново зустрітися. А от 
зі справжніми друзями стосунки 
ніяк не змінилися. Вони щиро ра-
діли за мене. 

— Маєш якийсь секрет успіху?
— Секрет тільки в тому, аби 

повірити, що все можливо. За на-
явності бажання, звісно. І зви-
чайно, приносити користь людям 
своєю творчістю.

Наталія ФІЛОН

Переможець «Голосу країни» 
Антон Копитін народився і навчався в Чернігові

Анастасія Прохоренко — 
чернігівська Брітні Спірс
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Бліц-інформ
Працівникам залізничної 
лікарні виплачуватимуть 
зарплату з місцевого 
бюджету
Депутати Чернігівської міськради 

ухвалили рішення про фінансування дер-
жавного закладу «Вузлова лікарня ст. Чер-
нігів Південно-Західної залізниці» з місце-
вого бюджету, як це від 1 січня 2015 року 
передбачає Закон України «Про Держав-
ний бюджет України на 2015 рік».

З цією метою міськрада внесла допо-
внення до міського бюджету на 2015 рік, 
виділивши 1,5 млн грн медичної субвенції 
на виплату зарплати працівникам лікарні.

У травні минулого року Господарський 
суд Чернігівської області зобов’язав місь-
ку раду прийняти залізничну лікарню стан-
ції Чернігів у комунальну власність.

Майновий комплекс лікарні склада-
ється з будівлі лікарні, поліклініки, харчо-
блоку, зубопротезної лабораторії, котельні 
та інших об’єктів балансовою вартістю по-
над 1,9 млн грн. 

Більшість пацієнтів вузлової лікарні 
ст. Чернігів — мешканці міста. Із 4547 осіб, 
які в ній обслуговуються, 2242 — чернігівці.

В інших населених пунктах України 73 
залізничні медичні заклади залізничного 
транспорту від 1 січня 2015 року отриму-
ють фінансування з місцевих бюджетів.

Що читають 
в «Інтермеццо»

Леся Гончар, Руслан Найда Леся Гончар, Руслан Найда 
«Козацька кухня» «Козацька кухня» 
У книзі вміщено 200 рецептів козаць-

ких страв. «Над книгою працювали три 
роки. Сам сюжет кулінарного роману взяв 
із життя, — говорить Руслан Найда. — Ре-
цепти записували в людей, чистину мали в 
сімейному архіві. За цими рецептами час-
то готуємо вдома. Варимо класичні кулеші, 
юшки і гетьманський борщ, улітку робимо 
настоянки. А на свята, коли до нас прихо-
дять гості, готуємо страви за панськими 
рецептами».

Владислав Івченко Владислав Івченко 
«Найкращий сищик імперії «Найкращий сищик імперії 
на Великій війні 1914 — 1916»на Великій війні 1914 — 1916»
Найкращого сищика імперії Івана Кар-

повича Підіпригору забирають на війну. 
Але за характером він не воїн, і найкраще 
місце для таких людей — тил. Шанувальни-
кам воєнної літератури в книжці перепаде 
небагато: кілька пострілів, трохи поране-
них, далекий відгомін канонад. Зате істо-
рій тут не менше, ніж у попередній частині, 
від загадкових боліт і чудовиськ — до ро-
дових проклять і нещасного кохання. Поки 
на фронті здобуваються перемоги, в тилу 
розказують історії. Вони — в цій книжці.

Роман Млиновецький (Бжеський) Роман Млиновецький (Бжеський) 
«Нариси з історії Українських «Нариси з історії Українських 
визвольних змагань 1917 – 1918 рр.визвольних змагань 1917 – 1918 рр.  
Про що «історія мовчить»Про що «історія мовчить»
Автор — чернігівець, публіцист, літе-

ратор, дослідник української історії. Про 
період 1917 – 1918 років написано ба-
гато художніх книг, а це — збірник доку-
ментів того періоду, подані звіти, хто ви-
ступав, що пропонував, які були ідеї, хто 
був по який бік. Ця книга руйнує ідеаліза-
цію певних постатей і політичних потоків. 
У книзі показано, що помилки того часу — 
великою мірою суб’єктивні помилки пев-
них політичних і громадських лідерів. Ак-
туальна книга ще й з іншої причини. Вона 
пояснює те, що сьогодні відбувається в 
Україні.

Тетяна Пакалюк Тетяна Пакалюк 
«Янгол з Небесної Сотні» «Янгол з Небесної Сотні» 
Дитяча письменниця Тетяна Пакалюк 

— активна учасниця Революції Гідності. 
Каже, що книга постала ще в процесі по-
дій. Героєм обрала одного з наймолодших 
загиблих із Небесної Сотні — Назара Вой-
товича.

Ці та інші цікаві книги ви можете 
придбати в Чернігівському культур-
но-мистецькому центрі «Інтермеццо» 
(вул. Шевченка, 9).

Міністр екології обіцяє 
допомогу з чернігівським 
колектором, Стрижнем, 
Кордівкою і Ялівщиною

Після візиту до Чернігова міністр екології 
Ігор Шевченко відзначив проблеми Ялівщини, 
Стрижня, Кордівки і каналізаційного колекто-
ра міста. Він обіцяє добудувати 1,2 кілометра 
колектора вже до листопада цього року. 

Також бере на контроль ситуацію з Кордів-
кою і звернеться до Генпрокурора з приводу 
забудови берегів Стрижня.

Міністр відвідав головну насосну станцію 
«Чернігівводоканалу». Найнагальнішою еко-
логічною проблемою міста є недобудований 
колектор очисних споруд, адже існує потенцій-
на загроза потрапляння нечистот у річку Дес-
ну, а далі й у Дніпро. Потрібно терміново добу-
дувати всього 1,2 км колектора, на що не ви-
стачає 18 млн грн. Домовилися, що місто виді-
лить 5 млн грн, «Чернігівводоканал» знайде 3 
млн грн із власних ресурсів, а Мінприроди до-
дасть ще 10 млн грн, і до листопада 2015 року 
колектор буде добудовано і запущено. 

Біля Білого мосту, по проспекту Перемоги, 
споруджують висотні житлові будинки прямо 
над річкою Стрижень. Побачивши це, міністр 
заявив: «Це 100% порушення природоохорон-
них норм. Річку Стижень ще трохи і засиплють 
взагалі. Якщо місцева прокуратура не зможе 
вирішити це питання,  буду звертатися до Ге-
нерального прокурора. Поставив на особис-
тий контроль цю проблему».

Завершив міністр чернігівську темати-
ку на своїй сторінці в Інтернеті записами про 
Ялівщину і Кордівку: «Регіональний ландшафт-
ний парк «Ялівщина» — дуже чистий і гарно 
пахне сосною. Будемо розбиратися і  наводи-
ти порядок в організаційній роботі за допомо-
гою губернатора, хоча парк регіональний і не 
підпадає під координацію Мінприроди. Відві-
дали і Кордівку, яка є частиною Національного 
природного парку «Подесіння». Є Указ Прези-
дента, є межі, але забудовникам усе хочеться 
повирізати дерева та щось побудувати. Поки 
місцева рада винесла мораторій на забудову. 
Тримаємо ситуацію на контролі».

Річку Стрижень 
нищать 
за потурання… 
охоронців 
природи — 
екологів

Чернігів, напевно, — місто легенд, але ні в 
якому разі не туризму. Понад 7 років в історич-
ній і найбільш привабливій для гостей міста зоні 
помирає недобудова. Хто господар, і чому зане-
падає будівництво?

Червень 2004 року. Сесія міської ради. На 
розгляд виносять проект рішення щодо будів-
ництва готельного комплексу. Місце майбут-
нього туристичного оазису — поруч із художнім 
музеєм, а точніше, на руїнах колишнього будин-
ку дворянських зібрань, зруйнованого в період 
Другої світової війни. Незважаючи на входжен-
ня ділянки до історичної зони, депутати дозво-
ляють будівництво. Забудовник оформлений 
у Чернігові — підприємство ТОВ «Айва». Проте 
вже тоді стало зрозуміло: за фірмочкою стоїть 
більш серйозний власник. 

Згодом виявиться, що будуватиме одна з 
найбільших компаній України — ТОВ «Інвестицій-
но-будівельна компанія «Столиця», яка  від 2003 
року встигла звести 4 житлових райони в Києві. 

Складнощі Чернігівського філіалу почали-
ся 2011 року. Тоді співвласника ТОВ «Столиця» 
Валентина Ісака оголосили в міжнародний роз-
шук. Забудовника звинуватили у присвоєнні ко-
штів шляхом зловживання службовим стано-
вищем в особливо великих розмірах. Як тільки 
Ісак залишив Україну, будівництво біля худож-

нього музею завмерло. Близько 5 років міська 
влада спостерігає за занепадом ділянки. 

Та недобудова з кожним днем стає все не-
безпечнішою. За роки занепаду паркан, що за-
хищав від незваних гостей, майже впав. За-
раз будівельний майданчик — улюблене місце 
підлітків. 

На ділянці — купи сміття, порожні пляшки 
від алкоголю. Незважаючи на те, що це центр 
міста, міліція сюди вже давно не заходить. Як 
вирішувати проблему справжнього смітника в 
серці історичного центру, в міській раді не зна-
ють. Лише сподіваються на нового інвестора. 
Можливо, причина такого страху криється в іс-
торії виділення ділянки для будівництва. Адже 
прокуратура майже три роки поспіль намага-
лася довести, що цю землю не можна забудову-

вати. Проте безрезультатно. Нині ділянка нале-
жить місту, а недобудова з невідомим власни-
ком і досі стоїть на ній. 

Хто ж має слідкувати, хоча б елементарно, 
за парканом? Міські владці не знають. Розво-
дять руками, мовляв, не їхня парафія. Утім, для 
Чернігова протягом останніх років це вже звич-
на практика.

Не їхня робота — інвестора шукати, не їм і 
за ділянкою доглядати. Чому так склалося, жур-
налісти телеканалу «Дитинець» вирішили дізна-
тися в заступника міського голови Віктора Бе-
режного, котрий займається питаннями будів-
ництва. Виявилося, до чиновника нещодавно 
приходив представник власника, проте подро-
бицями він не ділиться. 

«Дитинець» звернувся за консультацією до 
незалежного юриста. І виявилося, що не така 
страшна ситуація, як її малюють владці. За сло-
вами юриста, міська влада могла б уже 4 роки 
тому стати власником будівництва і не допусти-
ти такого занепаду ділянки. Службовці муніци-
палітету просто мали розпочати процедуру ви-
знання недобудови безгоспним майном.

Виходить, питанням недобудови потрібно 
було тільки займатися, натомість міська влада 
просто самоусунулася.

Телеканал «Дитинець»

Про це журналістам повідомив гене-
ральний директор ТОВ фірми «ТехНова» 
Олександр Корчинський. За його слова-
ми, профільне міністерство ухвалило рі-
шення не зупиняти на літо ТЕЦ задля нако-
пичення вугілля на опалювальний період. 
О. Корчинський зауважив, що зупинка дуже 
болісно позначилася б на роботі підприєм-
ства і призвела б до припинення надхо-
джень грошей за надані послуги, зменшен-
ня обігових коштів. Він висловив вдячність 

керівництву області та міста за участь у ви-
рішенні проблемного для ТЕЦ питання.

Керівник підприємства зауважив, що 
ТЕЦ має діючі контракти, однак ведуться по-
шуки нових постачальників вугілля (вже на-
копичено 54 тис. т вугілля). Нині проводять-
ся ремонти генеруючого обладнання та об-
ладнання теплових мереж до опалювально-
го сезону. 

Корчинський зазначив, що занепоко-
єння у фахівців викликає різке знижен-
ня води в Десні (ТЕЦ використовує воду 
з річки для охолодження обладнання і 
виробництва пари): «Максимальний рі-
вень падіння води спостерігався в  серп-
ні 2010 року, але нині тільки початок 
літа, а рівень води вже нижче», — заува-
жив він. Вихід фахівець вбачає у запро-
вадженні оборотного водоспоживання 
та у встановленні додаткового насосного 
обладнання. 

Забудова Стрижня відбулася за потурання 
екологів і Державного управління охорони нав-
колишнього природного середовища Чернігів-
щини, повідомляє прокуратура області. 

Усі проблемні питання вже були в полі зору 
органів прокуратури області ще від часів відве-
дення земельної ділянки управлінню капітально-
го будівництва Чернігівської міської ради та ПП 
«Геліодор» під забудову.

Встановлено, що ухваленими Чернігівською 
міською радою 12.04.2005 р. та 16.09.2010 
р. рішеннями, якими вищевказаним підприєм-
ствам у користування надано земельні ділянки 
площею 1,7 га для будівництва групи житлових 
будинків з об’єктами соціального призначен-
ня біля р. Стрижень, грубо порушено вимоги зе-
мельного та екологічного законодавства.

Зазначені факти стали підставою для звер-
нення прокурора до суду з вимогами повернути 
земельну ділянку. Для давання пояснень проку-
рор залучав посадовців вищезазначених еколо-
гічних контролюючих органів як спеціалістів під 
час розгляду справи. Але через непослідовну та 
пасивну позицію цих органів вимоги прокурора 
не були підтримані судами вищих інстанцій.

Підставою для судової відмови прокурору в 
позові щодо надання земельної ділянки управ-

лінню капітального будівництва міськради, під-
рядником із забудови якої виступило ТОВ «Жит-
лобудсервіс», став виданий вже після її від-
ведення висновок Держуправління охорони 
навколишнього природного середовища Черні-
гівщини, яким забудові на березі річки Стрижень 
фактично дано «зелене світло».

За фактом самовільного зайняття земельної 
ділянки ТОВ «Житлобудсервіс» прокуратура міс-
та розпочала кримінальне провадження, досу-
дове розслідування по якому триває.

Таким чином, органи прокуратури за власної 
ініціативи вжили вичерпних заходів щодо усу-
нення порушень земельного та природоохорон-
ного законодавства, які за потурання органів 
екології не знайшли підтримки в суді.

Наша газета в №42 писала про цю скандаль-
ну забудову прямо на березі Стрижня в центрі 
Чернігова (див. фото).  Звичайно, ніхто цих нових 
висотних будинків зносити не буде. Але, сподіва-
ємося, після втручання прокуратури будуть пока-
рані,  бодай штрафом на користь бюджету міста 
чи держави, ті, хто ось так будує. І покарані дер-
жавні чиновники, які, заплющивши очі, чи, може, 
з якихось певних «мотивацій», дають дозволи на 
грубі порушення закону. 

Довгобуд на древньому Валу 

Міська влада стурбована 
можливістю зупинки ТЕЦ
Чернігівський міський голова Олександр Соко-

лов сказав це під час засідання сесії міської ради. 
За його інформацією, Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України не підписало вугільно-
го балансу і  розглядає питання щодо зупинки роботи 
ряду українських ТЕЦ улітку для накопичення вугілля 
на потреби опалювального періоду.

Тому міський голова підписав відповідні листи 
з проханням не допустити  зупинки ТЕЦ до Прем’єр-
міністра України Арсенія Яценюка, голови РНБО Олек-
сандра Турчинова і міністра енергетики та вугільної 
промисловості України Володимира Демчишина.

У листах підкреслюється, що зупинка роботи під-
приємства призведе до припинення надходження ко-
штів на рахунки, що не дозволить виконати ремонт-
них і підготовчих робіт до опалювального сезону в по-
вному обсязі, провести закупівлю вугілля. Крім того, 
ряд промислових підприємств, в основі технологій 
виробництва яких лежить теплова енергія у вигляді 
пари, будуть змушені призупинити виробничий про-
цес. Без роботи залишаться майже дві тисячі праців-
ників обласного центру.

Чернігівську ТЕЦЧернігівську ТЕЦ улітку не зупинятимуть, 
але є проблемаале є проблема нестачі води в Десні 
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У синодальній залі Київської па-
тріархії Святійший Патріарх Київський 
і всієї Руси-України Філарет провів зу-
стріч із комендантом «Самооборони 
Майдану», першим заступником Голо-
ви Верховної Ради України Андрієм Па-
рубієм, організаторами та активними 
учасниками «Самооборони Майдану», 
учасниками війни на Донбасі та волон-
терами і нагородив їх медалями «За 
жертовність і любов до України».

Серед нагороджених — Андрій Па-
рубій, який у часи Революції Гідності 
був комендантом «Самооборони Май-
дану», депутат Київської міськради Рус-
лан Андрійко, що в період революції 
був комендантом «Революційної Київ-
ради», народні депутати України Андрій 
Левус, Микола Величкович, сотники 
«Самооборони Майдану», учасники ві-
йни на Донбасі, волонтери.

Предстоятель Київського патріар-
хату звернувся до присутніх з архіпас-
тирським словом та подякував їм за 
небайдужість і самовідданість у справі 
оборони України.

На зустріч зі Святійшим Патріар-
хом прибули близько півсотні активіс-
тів «Самооборони Майдану», серед них 
і сотники Революції Гідності, які беруть 
участь у війні на Донбасі або активно 
допомагають українській армії.

«Мав високу честь узяти участь у 

нагородженні наших волонтерів-само-
оборонівців, які з’їхалися на свій все-
український збір з усіх областей Укра-
їни», — сказав Андрій Парубій. Керів-
ник «Самооборони Майдану» висловив 
вдячність волонтерам, які допомага-
ють українській армії: «Всі хлопці і ді-
вчата, які збирали і продовжують зби-
рати спорядження для бійців, на пере-
довій долучилися до нашої перемоги не 
менше, ніж наші героїчні батальйони. 
Внесок наших волонтерів із Центру до-
помоги добровольцям «Самооборони 
Майдану» в боротьбу України з росій-
ським агресором важко переоцінити. 

Дякую вам, побратими, за врято-
вані шоломами, бронежилетами, лі-
ками, медичним та спецобладнанням 
життя українських бійців. Дякую за те-
пло, яким зігріваєте воїнів на передо-
вій. І це не тільки спальники, каремати, 
термобілизна, рукавиці, теплий одяг. 
Це — набагато більше: тепло великої 
душі кожного з вас. Дякую Святійшому 
Патріарху Філарету і всій Українській 
церкві за визнання жертовної праці на-
ших волонтерів».

Серед 30-ти нагороджених само-
оборонівців — представники Черніго-
ва: Світлана Михайлівна Корольова, 
Оксана Валентинівна Рубан, Ігор Ми-
хайлович Биховець, Олександр Васи-
льович Максимець.

У 1939 році два націонал-шові-
ністичні центри — Москва і Берлін 
— вирішили розпочати свій імпер-
ський план світового поділу і пану-
вання. 

Сталін запланував нараду з ме-
тою обговорити стосунки з Німеччи-
ною. Міністр оборони СРСР маршал 
Тимошенко зачитав «прєдложеніє» 
Сталіна, в якому було охарактери-
зовано становище Німеччини, що 
гітлерівська армія розпорошена на 
теренах Західної Европи від Норве-
гії до Середземного моря і Африки, 
що економіка Німеччини в тяжкому 
стані й великою мірою залежить від 
нашої допомоги. Скориставшись 
цим, наша могутня армія пройде 
через всю Европу, і всі гітлерівські 
здобутки будуть нашими. Робітничі 
маси цих країн підтримають нас як 
визволителів.

Дискусія між генералами йшла 
жваво. Молодші генерали стояли 
на позиції, щоб дії розпочати тепер, 
а старші — щоб цю акцію відклас-
ти. Тимошенко звернувся до Ста-
ліна: «Какіє Ваши взгляди?» Сталін 
відповів: «Нам ждать нєт врємєні». 

Про це розповідав у штабі пол-
ковник 135-ого полку, який був 
учасником тої наради від нашої ар-
мії. А мені розповів майор Білик, з 
яким я грав у шахи.

У скорому часі міноборони було 
переформоване. Тимошенко зник. 
Деякі генерали опинилися за ґра-
тами, їх під час скрути війни Сталін 
помилував і доручав їм командува-
ти арміями. 

І от у квітні 1941 року з’явився 
наказ — привести в бойовий стан 
свої частини. У нас і в сусідніх час-
тинах почалася активізація прак-
тичних зайнять, техремонти і т.п. У 
нашому 135-ому полку дали наказ 
1-ому дивізіону провести 19 – 21 
червня тактичні зайняття. 

21 червня пообіді ми закінчи-

ли свої дії. Поставили намети, пове-
черяли, змучені лягли спати. О 3-ій 
годині світанку страшні вибухи роз-
будили нас. «Що сталося?» — запи-
туємо у штабі полку, що у Великому 
Грушово. Відповідь: нічого невідо-
мо. Можливо, по сусідству, де стояв 
полк 152-міліметрової артилерії, 
відбуваються практичні заняття.

І ось надійшло повідомлення: 
Німеччина напала! Нам мали ви-
значити бойову позицію і наказа-
ли чекати прибуття 135-ого полку. 
На той час ми знаходилися за 7 кі-
лометрів від кордону і за 4 кіломе-
три від шляху Любачів – Рава Русь-
ка. Вже перед обідом наш полк при-
кривав прикордоні частини піхоти й  
кінної артилерії.

Виступаючи проти сильного во-
рога, треба знайти час блискавич-
ної атаки, щоби паралізувати його. 
Що Гітлер і зробив — напав на мо-
гутню радянську армію, яка на той 
час готувалася до нападу на Німеч-
чину. Цебто німці підступний напад 
попередили своїм контрнаступом. 

З німецького боку вступила у 
бій 4-мільйонна армія, з радянсько-
го — близько 8 мільйонів, а готува-
ли до наступу 12-мільйонну армію. 
Пригадую, як у Галичину привозили 
ешелонами масу війська, як села 
обкладали податком сіна для ко-
ней. 

Неправда, що Сталін дбав про 
мир, а не війну. Московські вожді 
тотально брехали. Якщо Сталін не 
готував нападу, то нащо взялася 
8-мільйонна армія СРСР? 

Але ще фронт не дійшов до 
Львова, як вже близько мільйона 
наших військових були в полоні. 
Гітлерівська розвідка точно знала 
про сталінський план нападу на Ні-
меччину.

Що нам, українцям, принесла 
ця Друга світова війна? Окупант 
московський, червоно-комуністич-

ний варвар, ганебно утік, а на його 
місце прийшов націонал-соціаліс-
тичний. Багато українського люду 
загинуло і при цій окупації.

Вигнали німців, почалася по-
вторна окупація, повернулась і 
московсько-комуністична, імпер-
ська влада. Яка з лютістю карала 
тих, кого вони лишили при втечі, за 
те, що люди жили під окупацією. У 
цій акції повторної окупації замор-
довано сотні тисяч душ. 

Я хочу звернутися до земляків, 
які служили в окупаційній радян-
ській армії, були рабами москов-
ської імперії. 

Шановні брати-українці! Мо-
сква тримала нас рабами. Ми не 
мали права на свою духовність, 
свободу слова, плекання своєї 
культури, своїх традицій і звичаїв, 
на свою національну державність. 
І прикро нам, українцям, тут на чу-
жині дивитися, як разом із комуніс-
тами ходять на демонстрації наші 
люди, махають чужодержавними 
прапорцями та кричать за «єдіну 
Рассію». Чи не час уже усвідомити 
— хто ми, якого роду? Вас багато 
лишилося по війні каліками, чи та 
багата Москва дала вам допомогу 
за те, що ви її врятували? Вами опі-
кується обкрадена, бідна Україна, а 
ви кричите про єдність із Москвою!

Я є той, що почав боронити 
чужу імперію з першої хвилини на-
паду на неї, коли ще її вожді спали. 
Я той, хто пережив ув’язнення за 
ґратами в комуністів і нацистів, пе-
режив епоху страхіття Єжова і Бе-
рії, концентраційні табори, сталін-
ські й гітлерівські. 

Тож прошу вас: будьте тими, чия 
кров у вашому серці! 

Федір ГАБЕЛКО,
учасник Другої світової війни, 

українець, 
Австралія 

Усе в людей починається з рідної хати, рідного міс-
течка, села.

Село Сядрине, що в Корюківському районі, остан-
нього дня весни відзначило своє чотирьохсотріччя. 

Перші документальні згадки про Сядрине (Щадри-
не) датуються початком XVIІ століття. Населений пункт 
Сядринський Острів, ймовірно, виник за часів пер-
шого володіння Московською державою цими зем-
лями, наприкінці XVI – на початку XVIІ століть, чи за 
Речі Посполитої. Про це свідчать архівні записи, що 
збереглися до сьогодні, а також довідник П. Кулаков-
ського «Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої 
за 1618 – 1648 роки» та польські мапи початку XVIІ 
століття. На ній, на карті Речі Посполитої і знаходимо 
Sladrinki (Слядрінкі), а також Самотуги, Тельне, Кали-
нів Хутір. Ці поселення зараз входять до Сядринської 
територіальної громади. Засновниками поселення 
скоріш за все є Матвій Артюхов та Василь Берсин, бо-
яри Московського царства. 

У ході війн початку XVIІ століття північні регіони 
Чернігово-Сіверщини відійшли до Речі Посполитої. 
1632 року польський король Сигізмунд ІІІ надав Убід-
ський та Сядринський Острови одному з магнатів, Яну 
Сіножацькому. Московська держава намагалася під 
час Смоленської війни 1632 – 1634 років відібрати 
ці землі, однак зазнала поразки. Володіння землями 
Сядринського Острова Яном Сіножацьким тривало до 
1634 року, коли Михайло Ясликовський отримав ко-
ролівський привілей на Убідьський та Сядринський 
(Щадринський) Острови, які належали до Домислин-
ської  волості. Підвищення економічної ефективності 
вимагало певних інвестицій, якими М. Ясликовський 
не володів. Тому в січні 1635 р. він отримав королів-
ський консенс (дозвіл) на продаж цих володінь Мико-
лаєві Киселю. У власності М. Киселя Сядринський Ост-
рів перебував до визвольної війни 1648 – 1654 років.

Ці землі були багаті на лісові угіддя, розвивало-
ся бортництво (бджільництво). Економічний розвиток 
Сядриного (Щадриного) перервала війна 1648 – 1654 
рр. Після війни деякий час Сядринський Острів був ма-
лозаселений. І тільки коли Руїна відійшла в минуле, 
землями Сядриного заволодів Чернігівський Єлець-
кий монастир. 1699 року гетьман Іван Мазепа своїм 
універсалом підтвердив право володіння. Після Пол-
тавських подій 1709 року село лишалося у власності 
монастиря, що згодом підтверджено Іваном Скоро-
падським і Павлом Полуботком.

На початку ХІХ сто-
ліття землі Сядриного 
перейшли у володіння 
родини поміщиків До-
бровольських, аж до по-
дій 1917 – 1921 років. 
Пани Добровольські, за 
свідченнями старожи-
лів, не були нещадними 
експлуататорами, дба-
ли про освіту й культу-
ру селян. У перші роки 
минулого століття діяли 
школа, бібліотека, са-
модіяльний театр. 

У ХХ столітті сядрин-
ці працювали на льоно-
заводі, в колгоспах, во-
ювали в армії та партизанському загоні. Було все — і 
героїзм, і зради. Історія села закарбувала імена слав-
них і безславних синів і дочок. Один із них, як і нині, 
привів до краю війська сусідньої держави. Це Олек-
сандр Гарнієр, онук паризького комунара, більшовик, 
комісар Центробалту, що мав мандат від В. Леніна. За 
участі Олександра Гарнієра в січні 1918 року відбу-
лася розправа над студентами під Крутами. А в Киє-
ві п’яні моряки чинили терор проти мирного населен-
ня за те, що мешканці дозволяли собі говорити україн-
ською й носити вишиті сорочки. Переживши різні по-
дії, сядринці все одно завжди привітні й щедрі, готові 
до пожертви далеким і близьким, бо недаремно одна 
з версій назви — село щасливих і щедрих людей. Воно 
приймає кожного до своєї громади, хто готовий полю-
бити село і людей у  ньому… 

Із днем народження села привітав людей голова 
Корюківської РДА, мешканець Сядриного О. Савченко. 

Сядринці — співучі люди. На стадіоні біля школи 
відбувся святковий концерт. У ньому найактивнішу 
участь узяли учні школи. Керувала концертною про-
грамою завідувачка Сядринського будинку культури 
Олена Дудко. Про історію села розповіли завідувач-
ка місцевої бібліотеки Тетяна Біла та журналіст і крає-
знавець Віктор Татарин. Ведучі концертної програми 
привітали односельців зі святом.

Попереду ще багато нового чекає на сядринців!
 

Віктор ТАТАРИН

Святійший Патріарх Філарет 
нагородив самооборонівців медалями

Леонід Іванович 77-річним пішов 
із життя у власному будинку в містечку 
Бесеж на півдні Франції. 

Правозахисник, математик, літера-
турознавець Леонід Плющ народився в 
Киргизстані. Пізніше родина переїхала 
до міста Борзна на Чернігівщині. За-
кінчив Київський університет, працю-
вав в інституті кібернетики. 1968 року 
написав листа до московської газети 
«Комсомольська правда». Звинуватив 
редакцію у брехливому висвітленні су-
дового процесу над дисидентами. Його 
звільнили. Займався самвидавом. У 
33 роки опинився в Дніпропетров-
ській психіатричній лікарні, де трима-
ли незгодних із режимом СРСР. При-
писували шизофренію. Після чотирьох 
років примусового лікування важки-
ми психотропними препаратами Лео-
нідові Плющу дозволили емігрувати до 
Франції.

На початку 1990-их Леонід хотів 
повернутися на Батьківщину. Але ке-
рівництво вже незалежної України не 
допомогло йому ні житлом, ні пенсією. 
Наше суспільство не хотіло обговорю-
вати досвіду політв’язнів Леоніда Плю-
ща, Миколи Плахотнюка, Євгена Свер-

стюка в бо-
ротьбі з тота-
літаризмом.

Ус е -т а к и 
Леонід Плющ 
не міг не при-
їздити в Укра-
їну. Переймався долею Криму, адже 
багато пережив із борцями за права 
кримськотатарського народу. Вражали 
в Леонідові внутрішня сила й почуття 
справедливості. За президентства Ві-
ктора Ющенка він відмовився від зван-
ня Героя України разом із Мирославом 
Мариновичем, Ліною Костенко, Євге-
ном Сверстюком.

Леонід Плющ написав автобіо-
графічну книжку «У карнавалі істо-
рії». Досліджував творчість Тараса 
Шевченка, Миколи Хвильового, Ва-
силя Барки, Павла Тичини, Василя 
Стуса. Автор книжок «Екзод Тара-
са Шевченка. Навколо «Москалевої 
криниці», «Його таємниця, або «Пре-
красна ложа» Хвильового», «Людино-
ненависництво».

Поховали Леоніда Плюща в місті 
Бесеж. Залишилися дружина Тетяна і 
двоє дітей — Олесь та Уляна.

УАПЦ і УПЦ КП домовилися об’єднатися у вересніУАПЦ і УПЦ КП домовилися об’єднатися у вересні
У Києві 8 червня на засіданні спіль-

ної комісії з об’єднання Української авто-
кефальної православної церкви та Укра-
їнської православної церкви Київського 
патріархату було досягнуто домовленості 
про об’єднання двох церков і проведення 
спільного собору. 

Переговори відбувалися в Михайлів-
ському Золотоверхому монастирі Києва. 
Сприяти діалогові прибули представники 
Вселенського патріарха Варфоломея — 
єпископ УПЦ у Канаді Іларіон та єпископ 
УПЦ у США Даниїл.

Сторони ухвалили спільний доку-
мент. Ним констатовано намір створи-
ти помісну православну церкву в Украї-
ні та рекомендовано керівництву УАПЦ і 
УПЦ КП юридично затвердити підготовку 
спільного об’єднавчого собору.

Часом проведення цього собору про-
понується день церковного новоліття — 
14 вересня. А місцем — історичний центр 
українського православ’я, свята Софія 
Київська.

На соборі має бути схвалено рішен-
ня про умови об’єднання обох церков та 
обрано нового предстоятеля об’єднаної 
церкви.

Уже зараз документом заохочується 
спільне служіння духовенства обох цер-
ков і забороняються переходи з однієї 
юрисдикції до іншої.

«Присутність представників Констан-
тинопольської Церкви стала однією зі 
складових успіху переговорів», — проко-
ментував засідання і його рішення учас-
ник переговорів, архієпископ Чернігів-
ський і Ніжинський Євстратій.

Українські церкви об’єднуються

Пішов із життя Леонід Плющ

Лиссти читачів нашоої гаазетти

Що нам принесла 
Друга світова війна 

Сядрине: чотири століття

На святі співає 
Наталія Ігнатюк.
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Неуспіх — 
у нашій бездіяльності
Рік нової влади підтверджує нездоланний український 

парадокс: ефективна опозиція традиційно стає поганою 
владою. Чому на цей раз не стали успішними державними 
менеджерами вчорашні лідери Євромайдану?

Результати річної роботи дуже невтішні: країна — бан-
крут. Рейтинги перших осіб опустилися за непристойну 
межу. Так, для цього є об’єктивні причини: війна, важкий 
фінансовий спадок, байдужість сусідів і друзів.

Але не варто лукавити: неуспіх і втрата популярності кри-
ється все ж у власних діях. Найшвидше — у бездіяльності.

Не можна сказати, що за цей час нічого не зроблено. 
Вже тільки одне те, що стати камікадзе і взяли штурвал ко-
рабля, котрий уже падав, погодилися досить обізнані й ав-
торитетні люди, учасники Євромайдану — це вже робить їм 
велику честь.

Але честь — це така тонка штука, що її постійно потріб-
но чимось підтверджувати. Хоча б дотриманням слова й ви-
конанням даних обіцянок.

А якщо складаються обставини, що не вдається зроби-
ти ні першого, ні другого, — то принаймні вичерпно й чес-
но пояснити, чому не вдалося дотримати слова чи виконати 
дану обіцянку.

На жаль, усе пішло не так. І нашим лідерам не вдало-
ся ні дотримати свого слова, ні виконати власних обіцянок. 
Але що найгірше — вони навіть чесно й відверто не поясни-
ли, чому це в них раптом не вийшло.

Чому не вдалося АТО провести за лічені дні, як обіцяли? 
Чому економіка на межі краху? 
Чому не покарані винні в розстрілах на Майдані? 
Чому в країні досі процвітають корупція і мародерство? 
Чому практично знищена гривня, й ніхто за це не від-

повів?
На всі ці запитання жодної чесної й вичерпної відповіді. 

А це, природно, викликає катастрофу довіри. І все зробле-
не «з’їдає» незроблене.

«Українська правда», 24.06.2015

Костянтин ЄРЕМЕНКО, 
організатор протестного 
«Маршу за федералізацію Сибіру», 
художник із Новосибірська 

У Росії править колективне 
божевілля плюс ідіотизм
…Я не ощутил ни в Киеве, ни в Одессе никакой ненави-

сти или агрессии, хотя и украинское ТВ смотрел, и с людьми 
из разных лагерей общался. У вас нет националистической 
идеи «Украина — только для украинцев».

…Признаюсь, мне было страшно ехать в Украину. В 
России утверждают, что в Украине нищета и голод, на-
род без газа мёрзнет, страна вот-вот развалится или ля-
жет под НАТО. Но оказалось, что у вас добрые, открытые, 
общительные люди, даже удивительно, с учётом событий 
последнего года. А ещё у вас всё хорошо, во всяком случае, 
по моим, сибирским, меркам. В Новосибирске сейчас на-
чинается нищета.

…В России нет предпосылок для Майдана. Хотя у нас всё 
непредсказуемо. Многое зависит от того, какие цены будут 
в магазинах к осени. Эдуард Лимонов точно написал: мол, 
революция в России начнётся не из-за репрессий, голо-
да или экономических проблем, а потому, что водку начнут 
разливать в тару из-под одеколона. То есть народ восста-
нет из-за самых низменных бытовых неудобств. Например, 
если в России отключат телевизор, на второй день начнётся 
революция. И не потому, что исчезнет кремлёвская пропа-
ганда, а потому, что развлекуха пропала.

— Сибиряки понимают, что стало причиной падения 
их уровня жизни?

— Абсолютно точно понимают, так и говорят: «Обама 
виноват!» У нас много машин ездит с наклейками «Обама 
— чмо».

— То есть 15 лет страной правит один и тот же человек, 
но в экономическом кризисе РФ виноват президент США?

— Для меня самого это парадокс. 
— 86 процентов — это не кремлёвская пропаганда, а 

реальный рейтинг Путина в народе?
— Конечно, и в Сибири, кстати, тоже. Телевизор же 

один на всех, пока он включен, у российского президента 
рейтинг будет не 86, а 146 процентов. Если в цивилизован-
ном мире правит коллективный разум, то в России — кол-
лективное безумие плюс идиотизм.

…Я из Западной Сибири, там до китайской экспансии 
ещё не дошло, но в Восточной действительно очень-очень 
много китайцев, чуть ли не каждый третий житель. Я в своё 
время несколько месяцев в Иркутске проторчал, бело-
го населения осталась одна треть, остальные — буряты и 
китайцы.

— Среди Ваших друзей много тех, кто поддерживает 
политику Путина по отношению к Украине?

— Большинство, хотя это умные и образованные люди. 
Объяснить рационально я это не могу. Думаю, всё дело в 
страхе, конформизме, боязни остаться в меньшинстве. 

…Раньше я, как стодолларовая купюра, всем нравил-
ся. Как только занял антивоенную позицию, посыпались 
угрозы, хотя я всегда был против Путина, с первых дней его 
президентства.

Сейчас на фоне войны любое слово о мире превращает 
тебя во врага РФ.

З інтерв’ю київській газеті «Бульвар Гордона», № 22,  
червень 2015 р.

4 червня набрав чинності Закон 
«Про внесення змін до деяких зако-
нів України щодо захисту інформа-
ційного телерадіопростору України».

Згідно з цим законом, на українсько-
му телебаченні забороняється трансля-
ція фільмів за наявності в них матеріалів 
(висловлювань, дій тощо), які пропагують 
війну, насильство, жорстокість, фашизм і 
неофашизм, спрямовані на ліквідацію не-
залежності України, розпалювання міжет-
нічної, расової, релігійної ворожнечі, при-
ниження нації, неповагу до національних 
і релігійних святинь, приниження особис-
тості, що пропагують невігластво, непова-
гу до батьків, а також наркоманію, токси-
команію, алкоголізм та інші шкідливі звич-
ки; фільми порнографічного характеру, що 
підтверджується висновком експертної 
комісії з питань розповсюдження і демон-
стрування фільмів.

Також в Україні забороняється розпо-
всюдження і демонстрування фільмів, які 
містять популяризацію або пропаганду 
органів держави-агресора та їхніх окре-
мих дій, що створюють позитивний образ 
працівників держави-агресора, праців-
ників радянських органів державної без-
пеки, виправдовують чи визнають пра-
вомірною окупацію території України, а 
також забороняється трансляція фільмів, 
вироблених фізичними та юридичними 
особами держави-агресора. 

Фільм вважається забороненим, якщо 
в ньому наявна принаймні одна з таких 
ознак:

серед позитивних героїв фільму є спів-
робітники (в тому числі колишні або поза-
штатні) органів держави-агресора, радян-
ських органів безпеки;

сюжет фільму безпосередньо або опо-
середковано пов’язаний з діяльністю ор-
ганів держави-агресора, радянських ор-
ганів безпеки, і ця діяльність представле-
на у фільмі як позитивна;

у сюжеті фільму безпосередньо або 
опосередковано заперечується або ста-
виться під сумнів територіальна цілісність 
України, виправдовується або подаєть-
ся в позитивному світлі окупація терито-
рії України, акти агресії з боку інших дер-
жав, розв’язування війни, пропагується 
винятковість, зверхність або неповноцін-
ність осіб за ознаками їх релігійних пере-
конань, належності до певної нації або 
раси, статі, майнового стану, соціального 
походження.

Ця заборона поширюється на розпо-
всюдження та демонстрування будь-яких 
фільмів незалежно від країни походження, 
виробництва після 1 серпня 1991 року.

Заборона трансляції фільмів, виро-
блених фізичними та юридичними особа-
ми держави-агресора, які не містять по-
пуляризації або пропаганди вказаних ор-
ганів та дій, поширюється на фільми, виро-
блені після 1 січня 2014 року.

Отже, під забороною фільми, які про-
пагують державу-аресора, якщо вони 
зняті після проголошення Незалежності 
України. Це значить, що не потрапляють 
під заборону фільми, зняті раніше, напри-
клад, знаменитий серіал «Сімнадцять мит-
тєвостей весни», або відомі фільми на во-
єнну тематику. 

Натомість, якщо якась країна офіцій-
но визнана агресором щодо України, за-
бороняються ВСІ її фільми, зняті від по-
чатку минулого року. Українська держава 
рішенням Верховної Ради офіційно визна-
ла агресором  Російську Федерацію. Отже, 
під заборону потрапляють усі нові фільми 
цієї країни. 

Рішення про належність фільмів до за-
боронених до розповсюдження і демон-
стрування на території України ухвалює 
центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері кіно. 
Таким у нас є Державне агентство Украї-
ни з питань кіно. Днями воно опублікува-
ло перший список російських фільмів і се-
ріалів, які заборонені для показу згідно з 
новим законом. І це лише фільми, зняті в 
Росії 2014 року. Таких у Держкіно нараху-
вали 162, що вже свідчить про величезні 
можливості й потужність російського кіно, 
про те, які шалені кошти вкладаються в 
цей вид мистецтва, великою мірою — для 
пропаганди Росії та ідей «руського міра». 

Суттєвий момент: ця заборона стосу-
ється тільки трансляції цих фільмів на те-
лебаченні і не обмежує можливості їх пе-
регляду в кінотеатрах. Звичайно, серіали 
на десятки серій ніхто «крутити» в кінотеа-
трах не буде, але частина звичайних філь-
мів може «перекочувати» в наш кінопоказ. 
Тобто поки що закон захистив найбільш 
масовий вид інформаційного простору — 
телебачення. 

До списку заборонених від 4 червня 
російських фільмів внесені, зокрема, такі 
(назви в оригіналі):

«Охотники за головами», «Физ-
рук», «Истребители», «Дубровский», 
«Восьмидесятые» (4 сез., 52 – 73 сер.), 
«Между нами, девочками», «Следова-
тель Протасов», «Молодёжка» (2 сезон), 
«Воронины» (285 – 316 сер.), «Легавый-2», 
«Физрук 2» (21 – 40 сер.), «Василиса», «Та-
льянка»,  «Ленинград-46», «Турецкий тран-
зит», «Последний яничар», «Орлова и Алек-
сандров», «Улицы разбитых фонарей-14» 
(1 – 36 сер.), «Аромат шиповника», «Аро-

мат шиповника-2», «Пропавшие без вес-
ти», «Дом с лилиями», «Марьина роща-2», 
«Тайны следствия-14».

Новий закон викликав неоднозначну 
реакцію. З одного боку, будь-які заборони 
— це вже прояв цензури, що, між іншим, не 
допускається Конституцією України. З іншо-
го, треба ж якось захистити наш інформа-
ційний простір від засилля російської про-
паганди, на яку там не шкодують коштів. 

«Під гарячу руку» заборони потрапи-
ло, як бачимо, не лише «телевізійне мило», 
примітивні серіали, якими забитий наш те-
леекран, а й доволі вартісні в художньому 
сенсі картини, які, до того ж, гостро роз-
вінчують тоталітарний комуністичний ре-
жим СРСР. Серед них — «Орлова і Алек-
сандров» — про видатну актрису Любов 
Орлову і її чоловіка, не менш відомого кі-
норежисера Григорія Олександрова, або 
багатосерійний фільм «Тальянка». Таким є і 
серіал «Будинок з ліліями» — сімейна сага, 
показана на тлі десятиліть комуністичного 
режиму. У серіалі грають багато відомих 
акторів, у тому числі українські. Та й зні-
мався фільм під Києвом.

Але заборона є заборона. Залишаєть-
ся сподіватися, що натомість на наші теле-
екрани прийдуть гарні українські фільми й 
серіали. 

Україна і Австралія створюють 
спільну торгово-промислову палату 

Вона розгорне повномасштабну діяльність до кінця 2015 року.
Про це повідомили в Союзі українських організа-

цій Австралії (СУОА), який ініціював створення палати. 
«Вона стане ключовим посередником для австралій-
ських компаній, які зацікавлені у виході на український 
ринок та навпаки. Це сприятиме збільшенню поточного 
товарообігу між країнами, який нині становить 150 млн 
доларів, на благо обох країн», — заявив у Києві голо-
ва СУОА, член президії УВКР Стефан Романів (на фото).

Палата буде функціонувати за підтримки посоль-
ства Австралії в Україні.

Очікується, що товарообмінна взаємодія двох країн буде зосереджена на 
міжнародній освіті, авіації, видобувній промисловості, природних ресурсах 
(марганцю, газі та урані), товарах масового попиту та сфері гостинності, легкій 
промисловості, сільському господарстві, системах управління.

Стефан Романів днями провів у Києві зустрічі з українськими урядовця-
ми та представниками бізнесу для налагодження діалогу з австралійською 
стороною.

«Кіна не буде»: російського, на телебаченні

д
О

Фільм «Будинок  з ліліями». 
У ролях — Євген Князєв і Анна Горшкова. 

Фільм «Орлова і Александров».  
У ролях — Олексій Білий 

і Олеся Судзіловська.

Стало відомо, які російські фільми й серіали заборонили показувати в Україні по телебаченню

Повідомляє Українська всесвітня координаційна рада
Шостий Всесвітній форум 

українців відкладають?
10 червня в Кабінеті Міністрів України відбулася 

зустріч віце-прем’єр-міністра В’ячеслава Кириленка 
із представниками закордонного українства — пре-
зидентом Світового Конгресу Українців Євгеном Чо-
лієм, генеральним секретарем СКУ, заступником го-
лови УВКР Стефаном Романівим, президентом Кон-
гресу Українців Канади Павлом Ґродо та ін. У нараді 
взяв участь також голова Української всесвітньої ко-
ординаційної ради Михайло Ратушний.

Учасники зустрічі обговорили широкий комплекс 
питань, пов’язаних зі співпрацею української діаспори 
з Україною в умовах неоголошеної війни Росії супро-
ти України. В’ячеслав Кириленко висловив вдячність 
закордонним українським громадам від українського 
уряду за ту допомогу, що надавалася і надається учас-
никам АТО, біженцям, сім’ям українських вояків.

Особлива увага була приділена можливості про-
ведення 6-го Всесвітнього форуму українців, запла-
нованого на 20 – 21 серпня цього року, в умовах бо-
йових дій в Україні. Голова УВКР акцентував увагу на 
тому, що Всесвітні форуми українців традиційно про-
водяться в Україні не стільки як з’їзди Української 
всесвітньої координаційної ради, а як вищі зібрання 
українців усього світу для демонстрації цілісності сві-
тового українства.

Однак після дискусії було вирішено перенести 
проведення 6-го Всесвітнього форуму українців на 
більш сприятливі терміни, тим більше, що наступ-
ний, 2016-ий, буде роком 25-ої річниці Української 
Незалежності.

В’ячеслав Кириленко й заступник міністра куль-
тури України Анатолій Вітренко поінформували при-
сутніх про ідею створення Українського інституту Та-
раса Шевченка — інституції, що ставитиме за мету 
популяризацію української науки і культури у світі.

В Іспанії освятили першу українську церкву 
В Уельві, що в Андалузії, відбуло-

ся урочисте освячення храму святих 
рівноапостольних Кирила та Мето-
дія. Це перша українська церква в 
Іспанії.

Ініціатором спорудження хра-
му виступила парохія святих Кири-
ла та Методія УГКЦ й отець Дмитро 
Савчук.

Апостольський візитатор для 
українців греко-католиків Італії та  
Іспанії владика Діонісій Ляхович зазначив: «Наша церква в діаспорі зберегла-
ся тільки тому, що ми будували свої храми. Бразилія, для прикладу, має майже 
двісті церков. Ясна річ, що наш храм промовляє про нашу культуру».
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Директор Державного архіву Росії 
спростував міф 
про подвиг 28 панфілівців 
У своєму виступі на Всесвітньому конгресі російської преси 

в Москві Сергій Мироненко заявив, що 28 панфілівців, що на-
чебто зупинили в бою під Дубосековим поблизу Москви 50 ні-
мецьких танків, насправді не існувало. Він також висловив дум-
ку, що знамениту фразу «Велика Росія, а відступати нікуди — по-
заду Москва!» політрук Василь Клочков не говорив, оскільки її 
придумав літературний секретар газети «Червона Зірка» Олек-
сандр Кривицький, який також є «автором» історії цього подвигу.

Виступ Мироненка викликав на конгресі бурхливі суперечки. 
«Мені вже оголошували, що я не патріот, бо розповідаю 

про ці дослідження. Що робити! Правду говорити важко», — 
додав Мироненко. 

У Польщі через скандал пішли 
у відставку три міністри і спікер 
Подали у відставку троє міністрів: охорони здоров’я — Бар-

тош Арлуковчич, спорту — Анджей Бернат, держскарбниці — Вло-
димеж Карпінський, а також маршал Сейму Радослав Сікорський.

Крім того, від своїх посад відмовилися кілька заступників 
міністрів і голова групи радників прем’єра, колишній міністр фі-
нансів республіки Ян Ростовський.

Скандал виник торік 16 червня після оприлюднення у ЗМІ 
телефонних розмов високопоставлених політиків. Тижневик 
«Wprost» отримав також аудіозапис розмов високопосадовців, 
зокрема міністра внутрішніх справ Бартломея Сенкевича і го-
лови Нацбанку Марека Бельки. У ході цих розмов чиновники, 
вживаючи ненормативну лексику, обговорювали вирішення 
не цілком законними способами як державних, так і особистих 
питань. Також журналісти записали розмови урядовців про їх 
обіди в дорогих ресторанах. Розслідування скандалу тривало 
майже рік. 

В Іспанії урочисто 
перепоховали Сервантеса
В Іспанії відбулася церемонія перепоховання останків Мі-

геля де Сервантеса, який помер майже 400 років тому. Пись-
менника було поховано 1616 року разом із дружиною у Мад-
ридському монастирі Тринітарійського ордену.

Коли в XVII сторіччі розпочалися роботи з відновлення 
церкви, останки Сервантеса перенесли до нової будівлі. Від-
тоді їх вважали втраченими. Але не так давно вчені знайшли та 
ідентифікували останки автора «Дон Кіхота». 

Мер Мадрида Ана Ботелла поклала до підніжжя пам’ятника 
лавровий вінок. Церемонія також містила військові почесті, 
адже Сервантес був не тільки письменником, а й військовим.

У Фінляндії почали транслювати 
«повільне телебачення»
У місті Тампере пройшла трансляція так званого «повільно-

го телебачення» (slow-tv). Цим терміном називаються передачі, 
в яких подія відбувається надзвичайно повільно. Yle Tampere 
близько години транслювало пейзажі озера Куккіаярві.

У рамках однієї передачі, наприклад, може бути показано 
виробництво якоїсь речі або шлях з одного місця в інше. Піо-
нером жанру вважається Енді Уорхол із фільмом «Sleep» 1964 
року, в якому демонструвався сон поета Джона Жорно протя-
гом п’яти годин.

Торік це телевізійне явище стало набирати популярності в 
Норвегії. Місцева громадська телекомпанія NRK показала по-
дорож на потязі й кораблі, 12-годинне в’язання вовняного све-
тра і 60 годин хорового співу.

Золоті пістолети Наполеона — 
на аукціоні
Аукціонний дім Sotheby’s підготував несподіваний лот до 

святкування 200-річчя битви при Ватерлоо. На торги буде ви-
ставлена пара пістолетів, створених за наказом Наполеона.

Зброя частково зроблено із золота і прикрашена діаман-
тами. Пістолети призначалися синові і спадкоємцеві Наполе-
она. Кращі зброярі та ювеліри Франції закінчили роботу ще 
1814 року, але Наполеон II подарунка так і не отримав. Після 
битви пістолети надовго зникли. Як з’ясувалося, останні двісті 
років вони перебували у приватних колекціях.

Новому власникові доведеться заплатити за них як міні-
мум 2 мільйони доларів. Саме така стартова ціна лота. Торги 
призначені на 8 липня.

102-річний француз Робер Маршан 
за годину проїхав 27 км на велосипеді
Француз Робер Мар-

шан побив власний рекорд 
швидкості їзди на велоси-
педі серед людей старших 
100 років. Новий рекорд був 
встановлений у передмісті 
Парижа. За годину 102-річ-
ний велосипедист зумів про-
їхати майже 27 кілометрів. 
Підтримати спортсмена при-
йшли близько 300 людей. За словами Маршана, він почуваєть-
ся добре, хоча ближче до кінця дистанції почав утомлювати-
ся. При цьому своїм результатом велосипедист невдоволений.

Маршан — єдина старша за 100 років людина, що профе-
сійно займається велоспортом. Попередній рекорд у цій віко-
вій категорії також належить йому. 2012 року він проїхав за 
годину 24,25 кілометра.

Крім того, француз офіційно вважається єдиною старшою 
ста років людиною, що зуміла здолати на велосипеді дистан-
цію в 100 кілометрів. На неї Маршану знадобилося чотири го-
дини і 17 хвилин.

Збірна  України — на шляху до Євро-2016
На відміну від Євро-2012, куди Україна потрапляла без відбору як один із 

господарів турніру, за путівку на наступний чемпіонат континенту, що пройде 
2016 року у Франції, доводиться боротися у відбірному турнірі. У нашій від-
бірній групі — Іспанія, чемпіон світу 2010 року, діючий чемпіон Європи, при-
чому переможець двох останніх чемпіонатів. Але несподівано в лідери ви-
рвалася скромна Словаччина, яка виграла всі 6 матчів поспіль, у тому числі 
в гостях в Україні і вдома перемогла Іспанію. 

У групі 6 команд. Шостим туром почалося друге коло. Його результати: 
Україна – Люксембург — 3:0, Словаччина – Македонія — 2:1, Іспанія – Бі-
лорусь — 1:0.

Набрані очки: Словаччина — 18, Іспанія — 15, Україна — 12, 
Білорусь — 4, Македонія — 3, Люксембург — 1 (за перемогу на-
раховується 3 очка, за нічию — 1).

До кінця відбору — 4 тури. Збірна України грає з Білоруссю й Іспанією 
вдома, зі Словенією і Македонією — в гостях.

Напряму на чемпіонат Європи потрапляють по 2 кращі команди груп, а 
також краща за показниками одна з команд, що займе 3 місце в групі. 

Шумери
Довгий час історія за-

мовчувала про шумерів. 
Про них нічого не повідо-
мляють ні греки, ні римляни, 
ні більш давні цивілізації. 
Тільки в середині XIX століт-
тя вчені довели, що в Межи-
річчі існувала держава, чий 
вік сягає 6 тисяч років. Саме 
від нього Вавилон і Ассирія 
успадкували свою культуру. 

Шумери виявилися пі-
онерами в багатьох галузях. Вони першими винайшли писем-
ність, відому як клинопис, і створили прообраз сучасних біблі-
отек. Саме шумери є авторами найбільш ранніх, що дійшли до 
нас, літературних творів.

Шумерам належить найдавніший медичний текст: можна 
з упевненістю сказати, що це перша в історії людства фарма-
копея, яка містить опис лікарських препаратів. У шумерських 
медичних довідниках можна знайти відомості не тільки про те-
рапевтичні методи лікування, а й деталі хірургічного втручання, 
такі як ампутація кінцівок або видалення катаракти. 

Жителі Стародавнього Шумеру навчилися отримувати 
бронзу, причому зі співвідношенням міді та олова, що викорис-
товується і сьогодні. Шумери мали більш широке уявлення про 
нафтопродукти, ніж наступні цивілізації. А пізнання шумерів у  
математиці й астрономії вражають нас досі.

Ахейцi
Ахейці належать 

до числа тих наро-
дів, які перебували 
біля витоків давньо-
грецької цивілізації. 
В «Іліаді» Гомер ахей-
цями називає всіх 
греків півострова 
Пелопоннес. Істори-
ки розходяться в думці, як ахейці з’явилися в Греції. За словами 
одних, спочатку вони мешкали на берегах Дунаю, інші вважа-
ють, що вони прийшли з Північного Причорномор’я. 

Влаштувавшись на Криті, ахейці стали основоположниками 
Мікенської цивілізації. Виявлені археологами мікенські палаци 
докорінно відрізнялися від тих, що існували на острові раніше: 
ахейці будували справжні цитаделі, які, на погляд істориків, на-
гадують середньовічні замки. Судячи з усього, ахейці були до-
сить войовничим народом — вони не тільки здійснювали екс-
пансію до сусідніх держав, а й воювали між собою.

У XV – XIII століттях до н. е. ахейські держави досягли свого 
розквіту. Створивши потужний флот, ахейці почали активну ко-
лонізацію Малої Азії і Південної Італії. Ахейці-мореплавці роз-
горнули по всьому Середземномор’ю широку мережу торгівлі, 
що, втім, не заважало їм іноді вдаватися до піратства.

Ольмеки
Якщо вірити ацтекським ле-

гендам, ольмеки — перший ци-
вілізований народ Централь-
ної Америки. На думку істори-
ків, приблизно від 1500 року до 
н. е. ольмеки влаштувалися на 
узбережжі Мексиканської за-
токи і займали територію сучас-
них штатів Веракрус і Табаско.

1902 року мексиканський 
селянин випадково натрапив у 
полі на нефритову фігурку, що зображала жерця в масці з качи-
ним дзьобом. Вивчивши знахідку, фахівці дуже здивувалися: на 
ній були виявлені письмена майя, проте датування фігурки ви-
явилося помітно старше, а місце її виявлення — набагато далі, 
ніж це характерно для артефактів культури майя. 

Цим питанням зайнявся американський археолог Джордж 
Вайян. Він прекрасно знав культуру стародавніх народів Мек-
сики — ацтеків, тольтеків, сапотеків, майя, але жодна з цих 
культур не могла бути автором витончених нефритових фігурок. 
Тоді вчений вирішив перевірити давні перекази про «жителів 
країни каучуку», і дійсно: всі археологічні знахідки точно відпо-
відали місцю проживання ольмеків. Так, 1932 року народ-при-
вид знайшов своє місце в історії.

Фінікійці
Високий і смаглявий на-

род — «фойнікес» (пурпурні), 
як називали фінікійців греки, 
— жив на території сучасно-
го Лівану і, на думку Геродо-
та, прийшов туди з північно-
західної Аравії. Сучасні гене-
тики вказують на спорідне-
ність фінікійців з народами 
Кавказу.

Греки захопливо опису-
вали багатющі фінікійські 
міста, де вирувало життя. Там 
можна було купити все, що існувало в стародавньому світі: від 
екзотичних фруктів до розкішних ваз, від ювелірних прикрас до 
творів мистецтв.

Судячи з історичних документів, фінікійці були першими, хто 
обігнув Африканський континент. Маючи потужний флот, що 
за якістю та кількістю перевершував флот сусідніх країн, фіні-
кійці стали торговими монополістами Середземноморського 
регіону. 

Більше того: Фінікія дуже швидко перетворилася на по-
тужну колоніальну державу, проте, на відміну від європей-
ських держав, фінікійці не вели загарбницьких воєн, а за-
селяли виключно прибережні регіони для зручного веден-
ня торгівлі. 

Не менш відомі фінікійці тим, що відмовилися від гро-
міздкого аккадського клинопису і створили своє лінійне 
письмо. Алфавіт, що виник з лінійного письма, став осно-
вою для писемності європейських і значної частини східних 
народів.

 
Сайт pinu (Перші інтелектуальні новини України) 

Футбольна Європа

«Барселона» — 
клубний чемпіон континенту

У фіналі Ліги чемпіонів Єв-
ропи 6 червня в Берліні іспан-
ська «Барселона» перемогла 
італійський «Ювентус» — 3:1.

Це вже п’ята перемога ко-
манди в головному клубному 
турнірі континенту. Італійці так 
і залишилися з двома перемо-
гами, остання датується 1996 
роком. Натомість «Барселона» 
в останніх 10 фіналах грала аж 
учетверте і всі їх виграла.  Такі лідери команди, як Хаві, Ін'єста, Мессі,  ста-
ли 4-кратними переможцями Ліги. Недарма команду називають кращим клу-
бом світу останнього десятиліття. «Барселона» щойно вкотре виграла чемпі-
онат Іспанії, обігнавши одвічного суперника — мадридський «Реал».

Переможці 
національних чемпіонатів

«Ювентус» із Турина виграв чемпіонат Італії 
вчетверте поспіль. А всього в команди 32 перемо-
ги в чемпіонаті країни, набагато більше, ніж у на-
ступних за титулами двох міланських клубів — «Ін-
тера» та «Мілана».

Чемпіонат Німеччини виграла мюнхенська 
«Баварія», найбільш титулований клуб країни. В 
Англії чемпіоном став столичний «Челсі». Чемпіо-
нат Франції виграла теж столична команда — ПСЖ 
(«Парі Сен-Жермен»). 

«Динамо» — чемпіон
Після виграних п’яти чемпіонатів України по-

спіль донецький «Шахтар» цього разу поступився 
чемпіонством постійному супернику — київському 
«Динамо». Лише перший чемпіонат у 1992 році ви-
грала «Таврія» із Сімферополя, далі золоті медалі 
отримували кияни і донеччани. У «Динамо» — 14 
перемог у чемпіонатах, у «Шахтаря» — 9.

Як переможець чемпіонату «Динамо» отрима-
ло пряму путівку до  групового турніру Ліги чемпіо-
нів Європи 2015 – 2016 років, де виступатимуть 8 
груп, по 4 команди в кожній. До плей-оф, тобто до 
однієї восьмої фіналу, вийдуть по 2 кращі команди 
групи. А от «Шахтареві», щоб потрапити до групово-
го турніру, доведеться поборотися у відбірних сти-
кових матчах з якимись командами Європи.

«Дніпро» (Дніпропетровськ) — третій призер 
чемпіонату України. Як фіналіст нинішньої Ліги Єв-
ропи команда отримала пряму путівку до групо-
вого турніру Ліги Європи нового сезону. До цього 
ж турніру потрапили «Ворскла» (Полтава) і «Зоря» 
(Луганськ), що зайняли наступні місця в чемпіона-
ті. Але їм доведеться почати турнір із відбірних сти-
кових матчів. 

Загадкові народи
Стародавній світ населяла велика кількість 

народів, які вплинули на пізніші цивілізації. Багато з 
них зникли, але створена ними культура змушує нас 
згадувати про них і донині.



№57   18 червня 2015 року№57   18 червня 2015 року 9Світ історії

Український самвидав: 
підпільна література як спротив тоталітаризмові

Вагомою часткою духовної спад-
щини українського народу є культур-
ні надбання, створені інтелектуаль-
ними зусиллями видатних діячів діа-
спори. У галузі видавничої справи 
серед досягнень закордонних україн-
ців можна відзначити «Енциклопедію 
українознавства» за редакцією В. Ку-
бійовича, що вийшла українською та 
англійською мовами, видання праць 
М. Грушевського «Історія України-Ру-
си» та «Історія української літератури», 
багатотомні видання творів Т. Шев-
ченка, І. Франка та Л. Українки. Поряд 
із працями українських науковців ді-
аспори, українською художньою літе-
ратурою в українських закордонних 
видавництвах протягом певного пе-
ріоду вийшла у світ значна кількість 
праць політичного спрямування, що 
висвітлювали питання національного 
руху в Україні, становище щодо прав 
людини в СРСР і в Україні зокрема. 
Це були твори самвидаву, які різними 
шляхами потрапляли на Захід і друку-
валися там. Найвідомішими україн-
ськими видавництвами на американ-
ському континенті, що діяли у другій 
половині ХХ ст. і публікували самви-
давні твори, були «Смолоскип» (Бал-
тимор), «Пролог» (Нью-Йорк), в Європі 
— видавництво «Сучасність» у Мюн-
хені, українські видавництва у Вели-
кій Британії, Франції. Ця стаття при-
свячена зв’язкам і результатам спів-
праці між українськими закордонни-
ми видавництвами та дисидентським 
рухом в Україні 1960 – 1980-х рр.

Які ж процеси відбувалися в куль-
турному житті СРСР і України в 60-х – 
на початку 80-х років минулого сто-
ліття, і що було підставою для появи 
унікального явища самвидаву? 

В умовах тоталітарного режи-
му всі сфери життя, в тому числі й 
культурна, жорстоко регламентува-
лися, підпорядковувалися офіцій-
ній ідеології, єдиним правильним ху-
дожнім методом було визнано «со-
ціалістичний реалізм». Друковані 
твори зазнавали цензури, пересліду-
вали інакодумство. У період хрущов-
ської «відлиги», що характеризувала-
ся послабленням ідеологічного пресу, 
з’явилося нове покоління інтеліген-
ції — «шістдесятники». Вони виступа-
ли за свободу художньої творчості, 
за плюралізм у мистецтві, відстою-
вали загальнолюдські цінності, опо-
нували офіційній ідеології, критику-
вали тоталітаризм, негативні явища 
в суспільстві. Незадоволення влади 
таким вільним висловленням погля-
дів спричинило тиск і переслідуван-
ня інакодумців — від організовано-
го цькування в офіційній пресі, адмі-
ністративних заходів (обмеження або 
припинення публікацій певних авто-
рів, звільнення з роботи) аж до полі-
тичного переслідування, арештів. У 
ситуації, коли відкрито висловлювати 
свої погляди стало неможливо, «шіст-
десятники» почали поширювати «бун-
тівні» твори самвидавом. Написані 
від руки або надруковані на машин-
ці, твори розповсюджувалися серед 
рідних, знайомих, колег, перетворю-
ючись у трибуну вільного висловлю-
вання думок. 

У 2010 р. видавництво «Смоло-
скип» видало монографію Олеся 
Обертаса, в якій змістовно й різно-
бічно вивчається явище самвидаву 
в Україні. Простежується там ціка-
ва історія і самого терміна «самви-
дав». Уперше в українській довідко-
вій літературі цей термін з’явився в 
закордонному виданні «Енциклопедії 
україно знавства» і означав «видавані 
в СРСР поза цензурою підпільні («за-
халявні») листівки, брошури, книги й 
серійні видання», що було «одним із 
проявів Руху Опору».

Потрапляючи за кордон СРСР, 
самвидавні твори виходили друком 
в українських видавництвах, ставали 
«тамвидавом». Продовжуючи нести 

опозиційні думки ще більшому колу 
читачів — українцям діаспори та, зре-
штою, за допомогою перекладів на 
іноземні мови, і читачам усього сві-
ту, ці книги надавали реальні факти 
про політичну, соціальну, національ-
ну ситуацію в УРСР, які, вочевидь, не 
збігалися з підлакованою і часто пе-
рекрученою інформацією офіційних 
джерел СРСР.

Осип Зінкевич, голова правлін-
ня українського незалежного ви-
давництва «Смолоскип», в одному зі 
своїх інтерв’ю згадав, який великий 
резонанс викликала свого часу ви-
дана за кордоном книга В. Чорно-
вола «Лихо з розуму». Західна преса 
наприкінці 1960-х рр. майже не пи-
сала про Україну. Через різні обста-
вини Заходу не хотілося псувати від-
носин із СРСР, тому на «українське пи-

тання» наклали табу. 

Отримавши рукопис «Лихо 
з розуму» і надрукувавши цю книгу, 
видавництво «Смолоскип» зробило 
з неї світову сенсацію. Про книгу по-
чули мільйони слухачів Радіо Свобо-
да. Збіґнєв Бжезинський, державний 
секретар США, допоміг на друкувати 
«Лихо з розуму» в одному з найпре-
стижніших американських видав-
ництв «Мек Гроенд Хілл». Західна пре-
са нарешті почала писати про репре-
сії, дисидентський рух в Україні. Та-
кий самий розголос мала книга Івана 
Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифіка-
ція?», яку переклали різними мовами.

Книги «тамвидаву» є невід’ємною 
частиною того культурного і соціаль-
ного процесу, що розпочався з по-
явою дисидентського руху й «сам-
видаву», його логічним продовжен-
ням. Процес інформаційного обміну 
і впливу був двостороннім, тому що 
закордонні українські книги з вели-
кими труднощами поодиноко прихо-
дили в Україну, де були джерелом тієї 
ж замовчуваної правди про реальний 
стан речей у країні.

У 1972 р. під час арешту В. Сту-
са, окрім чернеток власних творів, 
самвидавних творів різних авторів, 
у нього вилучили закордонні україн-
ські книжки, а саме: збірку Л. Костен-
ко «Поезії» видавництва «Смолоскип», 
фотокопію книги І. Дзюби «Інтернаці-
оналізм чи русифікація?», поезії Емми 
Андієвської «Базар» (Мюнхен, 1967), 
книгу В. Вовк «Каппа Хреста», яку опу-
блікувало видавництво «Сучасність» у 
1969 р.

Найвідомішим українським ви-
давництвом, що видавало самвидав-
ну літературу, був «Смолоскип». Ви-
давництво заснували 1967 р. у місті 
Балтимор у США і назвали на честь 
Василя Симоненка (повна назва — 
«Смолоскип» ім. В. Симоненка).

Створив і багато років очолює 
видавництво Осип Зінкевич, люди-

на поважна і знана у видавничих ко-
лах України й Америки. Народився 
О. Зінкевич у родині селян у 1925 р. 
на Івано-Франківщині. Наприкінці ві-
йни, після трагічної смерті батька, 
Осип, його мати і сестра опинилися за 
кордоном. Спочатку це була Чехосло-

ваччина, потім Німеччи-
на, далі — Франція. Після року робо-
ти в шахті в північній Франції юнак 
приїхав до Парижа, де навчався в Па-
ризькому інституті індустріальної хі-
мії, отримавши міжнародну стипен-
дію як біженець. У Парижі українська 
діаспора видавала тижневик «Укра-
їнське слово», і при цій газеті студен-
ти-українці створили свою сторінку, 
що називалася «Смолоскип». Пізніше 
«Смолоскип» став самостійним жур-
налом.

У 1957 р. О. Зінкевич разом із 
дружиною і дітьми виїхав до США. Че-
рез деякий час він уже на американ-
ській землі почав друкувати журнал 
«Смолоскип», а згодом — газету під 
тією ж назвою. Наклад сягав 15 тисяч  
примірників. Це була велика цифра 
для емігрантського видання. А у 1967 
р. з’явилося видавництво «Смолос-
кип», яке друкувало дисидентську і 
правозахисну літературу, твори укра-
їнських письменників, що були репре-
совані сталінським режимом або за 
свої погляди потрапили до  переліку 
неблагонадійних у 1960-х – 1970-х 
рр., а тому також не друкувалися на 
Батьківщині. Зокрема, у видавництві 
побачили світ твори М. Хвильово-
го, Л. Костенко, О. Теліги, І. Калинця, 
М. Руденка, С. Караванського, 
О. Бердника, О. Гончара, М. Осадчого, 
В. Мороза, В. Стуса, Є. Сверстюка та 
багатьох інших.

Після проголошення незалеж-
ності видавництво переїхало до Ки-
єва і продовжує видавати книги вже 
в Україні. При видавництві діє музей-
архів і документаційний центр україн-
ського самвидаву. Архів українського 
самвидаву і українського правозахис-
ного руху, який видавництво «Смолос-

кип» комплектувало у США протягом 
багатьох років, перевезли до Києва і 
поповнили. Цікаві проекти, що реалі-
зує «Смолоскип», — це дебютні книж-
ки українських молодих авторів, книги 
із серії «Політичні ідеології», видання із 
серії «Розстріляне відродження», аль-
манах «Молода нація».

Іншим відомим українським за-
кордонним видавництвом був «Про-
лог». Заснував його Роман Купчин-
ський — відомий політолог, аналі-
тик, журналіст зі США. Він народився 
1944 р. у Відні в сім’ї українських емі-
грантів, у 1949 р. його родина пере-
їхала до США. Р. Купчинський вивчав 
політологію в університеті Лонґ Ай-
ленд. Воював у В’єтнамі, нагородже-
ний, зокрема, «Пурпуровим серцем». 
У 1978 – 1988 рр. він очолював «Про-
лог», відомий український аналітич-
но-видавничий центр у США, в якому 
було опубліковано цілу низку україн-
ських самвидавних матеріалів. Упро-
довж свого існування видавництво 
випустило понад 200 назв книжок. 
Один із найпрестижніших українських 
науково-публіцистичних журналів за-
рубіжжя — «Сучасність» — виходив 
саме у видавництві «Пролог». У 1991 
р. Р. Купчинський очолив українську 
редакцію Радіо Свобода. За його іні-
ціативи  кореспондентський пункт 
Радіо Свобода відкрили й у Києві. 
2002 р. він перейшов на аналітично-
дослідницьку роботу в Радіо Свобо-
да і став головним редактором «Звіту 
про організовану злочинність і коруп-
цію». Як експерт він брав участь у слу-
ханнях Конгресу США. Помер Р. Куп-
чинський 19 січня 2010 р.

З українських видавничих осе-
редків у Європі варто згадати ви-
давництво  «Сучасність», яке функці-
онувало в Мюнхені. Починаючи від 
1968 р., у ньому вийшло понад 60 
книг. Щодо популяризації творів ді-
ячів українського дисидентського 
руху відзначимо, що саме у видав-
ництві «Сучасність» у 1968 р. упер-
ше вийшла праця І. Дзюби «Інтерна-
ціоналізм чи русифікація?». Цю кни-

гу потім переклали багатьма мова-
ми і надрукували в багатьох країнах. 
Збірка віршів В. Стуса «Палімпсести» 
також уперше вийшла окремим ви-
данням у видавництві «Сучасність» у 
1986 р. У цьому видавництві виходи-
ли також книги П. Григоренка, І. Ка-
линця, В. Мороза, М. Руденка, І. Світ-
личного, В. Симоненка.

Яким же чином перевозився сам-
видав за кордон, минаючи «залізну 
завісу», що існувала між СРСР та ка-
піталістичними країнами? Директор 
видавництва «Сучасність» Осип Зін-
кевич в інтерв’ю та публікаціях на 
цю тему повідомляє, що твори укра-
їнських дисидентів за кордон надхо-
дили кількома шляхами. Машинопис-
ні тексти і плівки переправляли через 
країни соціалістичного табору — Че-
хословаччину, Болгарію. 

У Чехословаччину самвидав про-
возили Ганна Коцурова, Микола Му-
шинка, доктор філософії Павло Му-
рашко. Перші випуски «Українського 
вісника», «Інтернаціоналізм чи руси-
фікація?», «Собор у риштуванні» пере-
дали через Чехословаччину. 

У Болгарії за допомоги Олеся 
Бердника і його болгарських друзів 
був налагоджений контакт із болгар-
ськими підпільниками, які працювали 
на митниці й переносили український 
самвидав, минаючи митні контролі. 
Ще один шлях був морським. Самви-
дав перевозили на радянських кора-
блях. Містом одержання літератури 
був Копенгаген. Наступний спосіб — 
це контакти зі спортсменами з Укра-
їни, що виїздили за кордон у скла-
ді радянських делегацій для участі 
в олімпіадах, універсіадах та інших 
спортивних змаганнях. Особисто 
О. Зінкевич та його колеги мали 
акредитації на висвітлення спор-

тивних подій на Олімпійських іграх у 
Мехіко, Мельбурні, Римі, Монреалі, 
Мюнхені, Лос-Анджелесі. Багато ма-
теріалів одержували українські за-
кордонні видавництва через Радіо 
Свобода, організацію «Міжнародна 
амністія».

Юридичний аспект справи був та-
кий. СРСР, а відповідно і Україна як 
одна з радянських республік, у той 
період не були членами Міжнародно-
го агентства з авторського права — 
це надавало можливість українським 
закордонним видавництвам друкува-
ти твори українських авторів навіть 
без їхньої на те згоди. Часто на ти-
тульній сторінці книги знаходимо при-
мітку: «Книга з’являється друком без 
відома і згоди автора».

Але існувала моральна відпові-
дальність. Видавців не могли не тур-
бувати можливі наслідки появи тво-
рів того чи іншого автора в закордон-
них українських виданнях. А такими 
наслідками часто були потрапляння 
до категорії неблагонадійних, звину-
вачення в українському буржуазно-
му націоналізмі та переслідування 
письменників, що часто змушувало 
останніх публічно виправдовуватися 
у своїй непричетності до виходу їхніх 
творів на Заході. У вступній статті до 
збірника «Панорама найновішої літе-
ратури в УРСР», що її написав І. Ко-
шелівець, знаходимо рядки, які ілю-
струють складність ситуації з відбору 
авторів-письменників з УРСР, що по-
трапили до  цієї антології: «На жаль, 
доля української літератури на бать-
ківщині узалежнена від політики, і, 
щоб розібратися, що діється в літера-
турі, доводиться з’ясовувати політич-
ну ситуацію. [...] Укладаючи цей том, 
ми не переслідували ніякої пропаган-
дивної мети, маючи на оці лише одне 
бажання: дати читачеві збірку літера-
турних творів (у найбезпосереднішо-
му значенні цього слова), написаних 
в останні роки. [...] Наперед хочемо 
спростувати закид, якого сподіває-
мося: нащо передруковувати, даю-
чи режимові аргументи для репресії 
проти цих авторів! Вважаємо, що цей 
закид не є слушним. Навпаки, пере-
друковувати можна і треба. Якби ми 
навели повний список радянських 
авторів, яких на еміграції передру-
ковано, набрався б ряд імен на кіль-
ка десятків. Чому ж на всіх них [...] не 
кладуть вини за ці передруки, а кри-
тикують лише кілька осіб? Тому що ці 
останні, відповімо, підлягають репре-
сіям з інших причин. І якби їх не пере-
друковано, знайдуться інші аргумен-
ти, щоб їх переслідувати. Таким чином 
ми переконані, що наші передруки в 
долі тих письменників нічого не міня-
ють».

Які ж саме зразки самвидав-
ної літератури, що були надрукова-
ні в українських закордонних видав-
ництвах, зберігаються в науковій бі-
бліотеці Львівського національного 
університету ім. Івана Франка? Така 
література надходила до бібліотеки 
різними шляхами, зокрема у складі 
подарованих приватних збірок Я. Го-
луба, Б. Винара, Б. Гориня.

Література самвидаву і, відповід-
но, тамвидаву різноманітна. Як пра-
вило, переважають невеликі за обся-
гом твори — через позацензурну спе-
цифічність  існування на батьківщині, 
але є і винятки. Якщо розглядати ці 
твори в  жанровій причетності, при-
сутні як художні твори — вірші, п’єси, 
оповідання, романи, так і публіцисти-
ка, політичні есе, мемуари, приватне 
листування, декларації, маніфести, 
судові документи. 

Олена НАУМОВА,
наукова бібліотека Львівського 

національного університету 
імені Івана Франка

           
Продовження — в наступному номері 

На матеріалах фонду наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка



№57   18 червня 2015 року№57   18 червня 2015 року1010 Світ історії

Бездумне знищення всьо-
го і вся, відоме як тактика «ви-
паленої землі», призвело до 
того, що більшість матеріаль-
них втрат під час Другої світо-
вої війни Україна зазнала саме 
в період відступу радянських 
військ. А деякі дії радянсько-
го керівництва можуть тракту-
ватися як військові злочини та 
злочини проти людства.

Ще в радянські часи історія так 
званої «Великої Вітчизняної війни» 
становила один суцільний міф, в яко-
му крихти правди губилися в  наша-
руванні ідеологічних конструкцій. На 
жаль, сучасна Росія не тільки живе 
старими міфами, а й плодить нові, 
котрі, як засвідчує практика, мо-
жуть нести загрозу сусіднім країнам 
і всьому світу.

В основі російської моделі «Вели-
кої Вітчизняної війни» — тактика «чи-
стого аркуша», коли робиться вигляд, 
ніби СРСР в 1939 – 1941 рр. узагалі 
не воював, а напад Німеччини пере-
рвав мирне життя. 

Однак війна почалася не на рів-
ному місці. Лише за останнє перед-
воєнне десятиліття українці пройшли 
через такі нечувані лиха, як колекти-
візація, розкуркулення, Голодомор, 
терор і репресії, що забрали життя 
десятків мільйонів людей. А трудо-
ве законодавство своєю жорстокіс-
тю могло суперничати хіба що з най-
гіршими традиціями середньовіччя: 
робітників фактично прикріпляли до 
їхніх підприємств без права звіль-
нення чи переходу на інше виробни-
цтво, 15-хвилинне запізнення кара-
лося тримісячними виправними ро-
ботами, у 1940 р. запроваджено се-
миденний робочий тиждень, підлітки 
віком від 14 років мали навчатися в 
фабрично-заводських школах і без-
коштовно працювати у промисловос-
ті, а запізнення і прогули каралися 
тюремним ув’язненням.

Більше того: Радянський Союз від 
вересня 1939 р. по червень 1941 р. 
залишався союзником Третього рей-
ху, поставляючи йому необхідні для 
ведення агресії в Європі сировину, 
матеріали, інформацію.

СРСР разом із ІІІ Рейхом брав 
участь у спільній війні проти Польщі. 
Підрозділи Червоної армії допомогли 
Вермахту добити оборонців Бреста. 
А 22 вересня 1939 р. там відбувся 
спільний радянсько-німецький вій-
ськовий парад Вермахту (19-й кор-
пус) та Червоної армії (5-й корпус). 24 
вересня радянські й німецькі війська 
здійснили спільну операцію з оточен-
ня польських з’єднань під Замостям. 

Коли Німеччина розпочала «мир-
ний наступ» на Англію та Францію, 
Радянський Союз оголосив ці краї-
ни агресорами, а компартіям Англії 
та Франції через Комінтерн надійшла 
інструкція критикувати свої уряди та 
схиляти їх до укладення мирної угоди 
з Німеччиною.

Наприкінці 1939 р. СРСР здійснив 
напад на Фінляндію, розв’язавши ра-
дянсько-фінську війну 1939 – 1940 
рр., за що був оголошений агресором 
і виключений з Ліги Націй 14 грудня 
1939 р. У 1939 – 1940 рр. СРСР офі-
ційно визнав і встановив диплома-
тичні відносини з країнами-сателіта-
ми Німеччини та її союзниками: Сло-
ваччиною, Маньчжоу-Го, урядом Віші 
маршала Петена у Франції.

Радянське керівництво обміню-
валося зі своїми берлінськими ко-
легами вітальними телеграмами з 
приводу переможних воєн над сусі-
дами, радянська преса і пропаган-
да виправдовували всі агресивні дії 
гітлерівців і обливали брудом «ан-
гло-американських паліїв війни». Ра-
дянський Союз надав німецькій армії 
вигідні військово-морські бази на те-

риторії Кольського півострова, з яко-
го Вермахтом у березні 1940 р. була 
атакована Норвегія. СРСР постачав 
«Люфтваффе» метеорологічними зве-
деннями під час бомбардування Бри-
танських островів. Радянський кри-
голам здійснив складний шлях Пів-
нічним Льодовитим океаном і провів 
через Берингову затоку німецький 
рейдер «Шиф-31», який потопив кіль-
ка англійських кораблів. 

Активна співпраця мала місце і 
на рівні спецслужб. НКВС і гестапо 
координували між собою репресивні 
акції на території Польщі, був створе-
ний спільний навчальний центр, а та-
кож проведено ряд спільних конфе-
ренцій у Кракові й Закопані. Однією 
із форм співпраці стала передача до 
рук гестапо німецьких комуністів, що 
втекли до Радянського Союзу після 
приходу до влади Гітлера. Більшість 
із них була знищена.

Завдяки торговельним зв’язкам 
із СРСР Німеччина на першому етапі 
Другої світової війни успішно долала 
економічну блокаду Британії, отри-
муючи від Сталіна всю необхідну для 
військової економіки сировину. До 
22 червня 1941 р. німецька промис-
ловість отримала від Радянського 
Союзу 865 тис. тонн нафти, 140 тис. 
тонн марганцевої руди, 14 тис. тонн 
міді, 3 тис. тонн нікелю, понад 1 млн 
тонн лісоматеріалів, 2736 кг платини, 
1 млн 463 тис. тонн зерна тощо. Че-
рез радянську територію відбувався 
транзит стратегічної сировини й про-
довольства із країн Тихоокеанського 
басейну та Близького Сходу.

Західна Україна, окупована Ра-
дянським Союзом у вересні 1939 р., 
швидко відчула наслідки радяніза-
ції. «Зачистка» розпочалася від  пер-
ших днів існування нового режиму. У 
1939 – 1941 рр. було репресовано 1 
млн 70 тис. осіб (10% населення), лік-
відовано 124 тис. учасників націо-
нально-визвольної боротьби. Відбу-
лися кілька хвиль депортацій місце-
вого населення у віддалені райони 
СРСР, підготовка до яких розпочала-
ся в грудні 1939 р. Перші жителі були 
депортовані у лютому 1940 р. разом 
із сім’ями польських воєнних. Друга 
депортація у квітні 1940 р. охопила 
сім’ї репресованих. Третя (червень 
1940 р.) і четверта (травень – чер-
вень 1941 р.) хвилі депортації охопи-
ли переважно біженців. Усього де-
портували 320 тисяч осіб. До сьогод-
ні не підрахована кількість помер-
лих по дорозі у заслання, в тюрмах, 
таборах, розстріляних.

Ідилія у радянсько-німецьких 
планах світового панування завер-
шилася 22 червня 1941 р., коли Ні-
меччина випередила напад свого со-
юзника і першою завдала удар.

Оскільки до оборони радянське 
керівництво практично не готувало-

ся, вже від перших днів війни стало 
очевидним, що чималі території СРСР 
буде окуповано німцями та їхніми  со-
юзниками. 24 червня 1941 р. ство-
рили Раду з евакуації — державний 
орган для організації евакуаційних 
заходів на чолі з Л. Кагановичем. В 
Україні евакуацією керувала комісія, 
яку очолював заступник голови РНК 
УРСР Д. Жила, а на місцях — уповно-
важені Ради з евакуації, представ-
ники відповідних наркоматів, адміні-
страції підприємств, місцеві партійні 
осередки. ЦК ВКП(б) і РНК СРСР ухва-
лили постанови «Про порядок виве-
зення та розміщення людських кон-
тингентів і цінного майна» (27 черв-
ня 1941 р.) та «Про порядок евакуа-
ції населення у воєнний час» (5 липня 
1941 р.). При цьому головний пріори-
тет надавали не евакуації населення, 
а вивезенню матеріальних цінностей 
— техніки, обладнання, сировини.

Ресурси України вивозилися на 
схід — до Росії (поволзькі міста, на 
Урал, до Сибіру) і в райони Середньої 
Азії. Було вивезено обладнання 550 
найбільших українських промислових 
підприємств (інші розграбували німці).

Евакуювали від 2,5 до 3,5 млн 
громадян України. Найбільше людей 
— з міст, де концентрувалися підпри-
ємства оборонного значення: Харко-
ва (400 тис.), Києва (335 тис.), Оде-
си (300 тис.). Що цікаво: за етнічною 
ознакою більшість серед евакуйова-
них з України становили росіяни і єв-
реї. Однак понад 90% українського 
населення залишилося на окупова-
ній території.

Утім, ще 27 червня 1941 р., ра-
ніше від будь-яких рішень стосовно  
евакуації населення, вийшла поста-
нова РНК СРСР і ЦК ВКП(б), що вима-
гала знищувати при відступі всі ма-
теріальні цінності, які не могли бути 
евакуйовані. Так радянська влада 
без жодних застережень вдалася до 
тактики «випаленої землі». Місцеві 
органи влади отримали вказівки зни-
щувати обладнання заводів, фабрик, 
колгоспну техніку, навіть продоволь-
чі товари. Подібні заходи прирікали 
місцеве населення на злидні й вими-
рання. Відтак населення чинило опір 
намаганням спалити незібраний уро-
жай, нищенню продовольства, отру-
єнню колодязів тощо.

Були знищені всі 54 доменні печі, 
майже повністю знищений велетен-
ський комплекс підприємств Дніп-
рельстану. Затоплено практично всі 
кам’яновугільні шахти в Донецько-
му басейні, знищені всі мости через 
Дніпро, тисячі кілометрів залізничних 
колій і телеграфних ліній.

У Чернігові, якому і так дісталося 
внаслідок жорстоких німецьких бом-
бардувань 23 – 25 серпня 1941 р., 
представники радянської влади при 
відступі вивели з ладу водогін, спа-

лили дві друкарні, всі запаси паперу, 
знищили машини, розкидали шриф-
ти. Підірвано міст через річку Біло-
ус біля села Кошівка на Любецькому 
шляху (новий міст невдовзі збудува-
ли силами місцевого люду), спалено 
приміщення школи в Анисові (і знову 
громадськість села спільними сила-
ми оперативно відремонтувала для 
школи клубне приміщення). Із колгос-
пів у приміських селах вивезли  («ева-
куювали») до Росії всі машини, рема-
нент і тяглову силу. Залишені напри-
зволяще селяни з великими пробле-
мами вступали у посівну 1942 р.

Однак дуже часто траплялися ви-
падки, коли руйнування інфраструк-
тури проводилося настільки поспі-
хом, настільки байдуже щодо долі 
мирного населення, що призводило 
до страшних і нічим не виправданих 
жертв, а самі дії підпадали під квалі-
фікацію військових злочинів та зло-
чинів проти людства.

Так, у Дніпропетровську підірва-
ли хлібокомбінат разом із робітни-
ками. В Одесі при відступі Червоної 
армії затопили приморські квартали 
разом із жителями, а поранених чер-
воноармійців скинули в море разом 
із санітарними машинами. Із Харко-
ва вивезли сотні представників інте-
лігенції для того, аби спалити їх у за-
мкнутому будинку. В Умані людей жи-
вими замуровували у погребі.

Не нацисти, а комуністична вла-
да при евакуації в Запоріжжі виса-
дила в повітря ДніпроГЕС. Про це не 
знало не лише населення, а й розта-
шовані нижче військові частини. 18 
серпня 1941 р. близько 20.00 спів-
робітники НКВС без попередження 
підірвали греблю ДніпроГЕС у Запо-
ріжжі. Вибух 20 тонн толу зруйнував 
частину греблі довжиною 165 ме-
трів, унаслідок чого 20-метрова во-
дяна хвиля змила прибережну міську 
смугу, плавні Хортиці і дійшла до міст 
Марганця та Нікополя, розташова-
них майже за 80 кілометрів униз за 
течією Дніпра.

Кількість жертв трагедії досте-
менно невідома, оскільки їх ніхто не 
рахував. Найчастіше дослідники го-
ворять про 100 тисяч загиблих: 80 
тисяч жителів Запоріжжя та його 
околиць, біженців із сусідніх регіонів 
та близько 20 тисяч радянських сол-
датів, які не встигли покинути місто. 
Німецьке командування оцінювало 
свої втрати  живої сили у 1500 осіб. 

Акція пояснювалася побоюван-
ням швидкого наступу німецьких 
військ, хоча насправді основні сили 
німців підійшли сюди лише на почат-
ку жовтня.

У Києві співробітники НКВС за-
мінували центральну частину міста 
(Хрещатик, Софійський та Володи-
мирський собори, Андріївську церк-
ву, педагогічний музей, університет 

св. Володимира, державний банк) 
та об’єкти на території Києво-Печер-
ської лаври  (тоді — музейного міс-
течка). Зокрема, на території лаври 
були заміновані Успенський собор, 
Трапезна церква, нинішні приміщен-
ня дирекції заповідника і творчих 
майстерень Київської спілки худож-
ників на оглядовому майданчику.

Німецькі війська увійшли в Київ 19 
вересня 1941 р. За спогадами очевид-
ців, німці не поспішали брати місто і 
майже місяць стояли під Києвом, прак-
тично не обстрілюючи його і лише по-
силюючи оточення. Це було пов’язано 
із намаганням зберегти місто для роз-
міщення своїх гарнізонів. 

Вибухи на Хрещатику розпочали-
ся 24 вересня 1941 р., спричинивши 
величезні пожежі. Німці намагалися 
їх гасити, протягнувши шланги до Дні-
пра і качаючи воду. Однак радянські 
підпільники їх перерізали. Тому поже-
жі тривали майже два тижні. У районі 
Хрещатика було зруйновано 324 бу-
дівлі. А всього за радіосигналом із Во-
ронежа в Києві підірвали 940 вели-
ких будинків. Місто зазнало страшні-
ших руйнувань під час відступу радян-
ських військ, ніж за відступу німців.

Окрема історія пов’язана з руйну-
ванням Успенського собору  лаври, 
що й понині багато хто приписує ви-
ключно німцям. Вибух в Успенському 
соборі стався 3 листопада 1941 р., за 
дві години по тому, як його відвідав лі-
дер фашистської Словаччини Йозеф 
Тісо. Вибухівка була забетонована 
в підвалі. Німці не змогли видалити 
заряд (який, вірогідно, до цього так і 
не знайшли) і вимушені були підірва-
ти собор. За повідомленням німець-
кої розвідки, опублікованим в Англії 
лише у 1977 р., за кілька хвилин до 
того мав місце невеликий вибух усе-
редині собору, і охоронець застрелив 
трьох невідомих, що намагалися втек-
ти. Тож не виключено, що руйнівний 
вибух також повністю на совісті ра-
дянських підпільників.

Багато житлових і адміністратив-
них споруд зруйновано вибухами в 
Харкові. А на Донбасі шахтарі й до-
могосподарки потай знімали закла-
дену в шахтах вибухівку в надії збе-
регти свої робочі місця. 

Окремо стоять злочини, вчине-
ні органами НКВС-НКДБ у перші дні 
війни, під час виконання операції «з 
розвантаження тюрем» прифронто-
вої зони, коли були знищені тисячі 
людей у місцях ув’язнення. 

Наймасовіші страти ув’язнених 
припали на західноукраїнські облас-
ті, хоча вони мали місце і в інших ре-
гіонах України. Сучасні дослідники 
обчислюють загальне число масо-
вих убивств, здійснених радянськи-
ми органами держбезпеки в тюрмах 
УРСР улітку 1941 р., у 22 тисячі осіб.

Загалом більшість матеріальних 
втрат під час Другої світової війни 
Україна зазнала саме в період від-
ступу радянських військ, що й стало 
головним наслідком тактики «випа-
леної землі».

Усе це свідчить про те, що радян-
ське керівництво за ніщо мало укра-
їнців та їхні інтереси. І сьогодні нам 
необхідно відходити від радянських/
російських міфів, які не мають нічо-
го спільного зі справжньою історі-
єю Другої світової війни, спиратися 
на власні державницькі інтереси і 
готувати нову історію війни —  цьо-
го разу правдиву, без міфів, фальшу-
вань і перекручень.

Зрештою, наші ветерани воювали 
і гинули на фронтах не за те, аби пе-

ремогла велика брехня. Їм 
немає чого соромитися 

правди. Як і всім нам.

Сергій ГОРОБЕЦЬ, 
м. Чернігів 

Радянська тактика «випаленої землі» 
на українських землях у 1941 році
Доповідь на проведеній у Чернігові всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи і реальність»
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Музеї і заповідники Чернігівщини

Мезинський народний археологічний Мезинський народний археологічний 
науково-дослідний музейнауково-дослідний музей

До структури музею входять: 
експозиції історичного відділу, від-
ділу «Природа Приостер’я», худож-
нього відділу і відділу «Поштова 
станція».

Про єдиний в Україні музей «По-
штова станція» наша газета розпові-
ла в № 55.

Художній відділ музею ім. 
І. Спаського складається з трьох екс-
позиційних залів, де можна озна-
йомитися з картинами відомих ху-
дожників: С. Шишка, М. Стратілата, 
П. Орла, Ю. Галича, В. Доброліжа, 
С. Рибака (живопис, графіка); матері-
алами про життя і діяльність у Ніжи-
ні «цариці української сцени» Марії 
Заньковецької; із творчістю худож-
ника-ніжинця О. Якимченка (1878 р.).

Історичний відділ музею скла-
дається з п’яти експозиційних за-
лів, у яких розташовані понад 2 ти-
сячі експонатів. Найбільший період 
охоплюють експонати першого залу: 
від часу поселень людей у міжріччі 
Десни й Остра в  VI – III тис. до н.е. 

до 1825 року. Цікава колекція архео-
логічних знахідок, отриманих під час 
розкопок на території старої частини 
міста, речей козацької доби (холодна 
та вогнепальна зброя, гетьманські 
універсали), експонати, що характе-
ризують Ніжин як місто з великою 
кількістю храмів, як місто багатона-
ціональне (зокрема, історія виник-
нення грецької громади в місті).

Експозиція другого залу охо-
плює період з 1825 р. по 1914 р. У 
вітринах —  підручники, за якими за-
ймалися вихованці ліцею князя Без-
бородька, оригінальні документи — 
свідки скасування кріпацтва та про-
гресивних реформ кінця XIX ст. Ви-
світлено культурно-просвітницьке 
життя міста.

Експозиція третього залу зобра-
жує період з 1917 р. по 1941 р.: вста-
новлення радянської влади в повіті, 
Голодомор 1932 – 1933 рр., репре-
сії 1930-х років стосовно до мешкан-
ців міста, початковий період Великої 
Віт чизняної війни. 

Експонати четвертого залу при-
свячені підпільній організації під ке-
рівництвом Я. Батюка та партизан-
ському руху на Ніжинщині.

У п’ятому експозиційному залі 
(1941 – 1945 рр.) висвітлена тема 
визволення міста Ніжина від німець-
ких загарбників та звільнення тери-
торії України від окупаційних військ 
(особисті речі, оригінальні фронтові 
сувеніри, документи).

Відділ «Природа Приостер’я», 
що складається із двох експозицій-
них залів, містить фізико-географіч-
ну характеристику краю, геологічну 
карту і схему геологічного розрізу Ні-
жинського району. Тут представлені 
палеонтологічні відбитки й рештки 
тварин різних епох від юрського до 
антропогенового періодів, знайде-
них на території області та району. 
Також відображені  рослинний і тва-
ринний світ краю; у відділі розміще-
на схема лісів Ніжинського району, 
боліт району. Окрема тема — сучас-
ний екологічний стан краю. Завер-

шує експозицію вітрина, присвячена 
червонокнижним місцевим видам 
рослин і тварин. Гербарні та об’ємні 
екземпляри рослин, опудала птахів, 
тварин, об’ємні діорами експозиції 
створюють детальне уявлення про 
природу Приостер’я.

При відділі «Природа Приостер’я» 
функціонує «зоокуточок», в якому 
утримуються мешканці різних регіо-
нів планети: середньоазійські та пів-
нічно-американські черепахи, афри-
канські гігантські равлики та інші. 

Адреса відділів музею:
Історичний: вул. Батюка, 14, м. 

Ніжин; тел.: (04631) 2-22-48.
Поштова станція: вул. Поштова, 

5, м. Ніжин; тел.: (04631) 2-54-95.
Художній відділ: вул. Батюка, 6, 

м. Ніжин; тел.: (04631) 2-36-96.
Відділ «Природа Приостер’я»: 

вул. Батюка, 14; тел.: (04631) 
2-31-28.

Графік роботи: 8.00 – 17.00 без 
вихідних, обідня перерва: 12.00 – 
13.00.

Ніжинський краєзнавчий музей Ніжинський краєзнавчий музей 
імені Івана Спаськогоімені Івана Спаського

Створений у 1965 р. В. Є. Ку-
риленком на ентузіазмі, без будь-
якої матеріальної підтримки з боку 
держави.

Ситуація лишалася незмінною і 
після проголошення Незалежності. 
2008 року музей був переданий Ме-
зинському національному природ-
ному парку.

За 43 роки роботи Курилен-
ко відкрив 24 археологічні куль-
тури на території Коропського та 

Шосткинського районів.
Головний напрям роботи музею 

— вивчення Мезинської палеолі-
тичної стоянки мисливців на мамон-
тів, відкритої 1908 р. археологом 
Ф. Вовком. Близько 20 тисяч років 
тому, як вважав український уче-
ний І. Г. Шовкопляс, людина розумна 
з’явилася в Мезині.

Один із розкопів стоянки роз-
критий для огляду.

Музей здійснює значну крає-

знавчу і культурно-просвітницьку ро-
боту шляхом проведення екскурсій 
та видання друкованих матеріалів.

Тематика екскурсій: загальний 
огляд; Мезинська стоянка (основна 
тема); слов’янські культури на тери-
торії краю; життя і побут наших пред-
ків; Північна війна; Іваницький та 
Кибальчич; Друга світова війна. 

Експозиція музею розміщена в 
шести кімнатах і охоплює весь про-
міжок часу від палеоліту до сучас-

ності. Тут зберігаються знахідки 
більше ніж зі ста стародавніх пунктів 
з округи Мезина.

Сам музейний будинок датуєть-
ся XVIII ст. і є пам’яткою архітектури 
краю.

Незважаючи на багаторазові 
пограбування, в музеї знаходяться 

цікаві й  унікальні експонати, деякі з 
них більше ніде не можна побачити, 
принаймні в Україні.

Тут представлена історія не 
лише Мезина, а й Коропщини та її 
околиць. Багато уваги приділяєть-
ся видатним людям, чиє життя було 
пов’язане з Мезином.

Заснований 1 січня 1981 року. Має 
5112 експонатів основного фонду.

1. Відділ, присвячений життю та 
діяльності видатного композитора 
Григорія Гурійовича Верьовки. Відо-
бражено всі періоди життя митця, а 
саме: дитячі та юнацькі роки Верьов-
ки (1885 – 1918 рр.); становлення 
як диригента і композитора (1918 – 
1923 рр.); педагогічна і творча діяль-
ність (1923 – 1941 рр.); композитор в 
Уфі (1941 – 1943 рр.); Верьовка – ор-
ганізатор і керівник народного хору 
(1943 – 1964 рр.).

В експозиції цього відділу пред-
ставлені фотографії, документи, речо-
ві експонати про видатного митця та 
його хор, а також матеріали про учнів 
і  послідовників Г. Верьовки.

2. Історія краю. У відділі розміщені 
експонати від глибокої давнини і до на-
ших днів. В експозиції — рештки бив-
ня мамонта, археологічна колекція пе-
ріоду зарубинецької культури (І ст. до 
н.е. – І ст. н.е. ), предмети нумізматики, 
ікони, унікальні документи, фотографії, 
предмети побуту.

3. Велика Вітчизняна війна. Пред-
ставлені фрагменти зброї, а також 

особисті речі воїнів-земляків, учасни-
ків війни: документи, нагороди, фото-
графії. 

Адреса: 15600, Менський район, 
смт Березна, вул. Радянська, 4.

Тел. для довідок: +38(04644) 
2-51-37.

Музей працює: 9.00 – 18.00, пе-
рерва на обід: 13.00 – 14.00. Вихідні: 
субота, неділя.

Березнянський історико-краєзнавчий Березнянський історико-краєзнавчий 
музей імені Г. Г. Верьовкимузей імені Г. Г. Верьовки
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Микола ІІ Олександрович 
(18.05.1868 – 17.07.1918) — остан-
ній російський імператор, старший 
син Олександра ІІІ. Його правлін-
ня було ознаменоване економіч-
ним розвитком Росії і водночас за-
гостренням соціально-політичних 
протиріч, які вилилися в революцію 
1905 – 1907 рр. і Лютневу револю-
цію 1917 р.

Царевич отримав відмінну до-
машню освіту, а згодом спеціаль-
ну університетську, що поєднувала 
економіку, юриспруденцію, історію, 
літературу. Як кожен дворянин, во-
лодів французькою мовою, англій-
ською ж говорив так само вільно, як 
і російською. 

Служив офіцером, також батько 
залучав його як наступника трону до 
засідань Державної ради і Кабінету 
міністрів. До програми освіти вхо-
дили і великі подорожі Росією, а та-
кож до Європи, Єгипту, Індії, Китаю, 
Японії. 

Наче передчуваючи свою трагіч-
ну долю, царевич довго відмовлявся 
від успадкування престолу і змуше-
ний був погодитися лише під тиском 
батька. 

Невдовзі після смерті батька 14 
листопада 1894 року молодий цар 
одружився з німецькою принцесою 
Алісою Гессенською, котра при хре-
щенні взяла ім’я Олександра Федо-
рівна. 17 січня 1895 року імпера-
тор виступив із великою тронною 
програмовою промовою, в якій дав 
зрозуміти, що продовжить політи-
ку батька і що марно очікувати кар-
динальних конституційних змін зго-
ри, від престолу. Отже, протистоян-
ня трону і противників монархії було 
запрограмоване.

Коронація Миколи ІІ відбулася 
традиційно в Москві, в Успенсько-
му соборі Кремля, 26 травня 1896 
року. Кількаденні урочистості були 
затьмарені Ходинською трагеді-
єю. 30 травня на Ходинському полі, 
місці парадів і народних гулянь, 
влаштували святкове безкоштов-
не роздавання подарунків народу 
— булочки, цукерки, шмат ковбаси. 
На це зібралося десь 100 тисяч лю-
дей. Зчинилася страшенна тіснява 
за подачками. Унаслідок цього за-
гинули, були задавлені 1389 людей 
— за офіційними даними, бо неофі-
ційно наводяться ще більші цифри, 
сотні людей були поранені. Ходин-
ська трагедія стала ніби символіч-
ним знаком нового царювання, яке 
мало завершитися вже дуже вели-
кою кров’ю... 

У січні 1897 року провели пер-
ший всеросійський перепис насе-
лення. Він зафіксував, що населен-
ня імперії становить 125 мільйонів 
людей, для 84 мільйонів рідною була 
російська мова. 21% населення були 
письменними.

Влада зробила деякі кроки по-
легшення для робітничого класу. 
Було обмежено робочий день мак-
симумом у 11,5 години, введено 
безплатну медичну допомогу на під-
приємствах, пізніше запровадже-
но обов’язкове страхування робіт-
ників, допомогу на випадок травм.  
1906 року в країні створили проф-
спілки. Швидко росла продуктив-
ність праці на селі, у вугільній, наф-

тодобувній промисловості. Бурхли-
во розвивалося будівництво заліз-
ниць. У 1898 році їх було 44 тисячі 
кілометрів, а в 1913-ому — понад 
70 тисяч. Для порівняння згадаємо 
галасливо розрекламоване в СРСР 
у 1970-ті роки будівництво БАМу — 
Байкало-Амурської магістралі. Вона 
йшла південніше від збудованої при 
Миколі ІІ Транссибірської магістра-
лі, паралельно їй, що значно полег-
шувало будівництво. Тим не менше, 
БАМ протяжністю всього 4 тисячі кі-
лометрів планувалося будувати аж 9 
років, а насправді будівництво роз-
тяглося на півтора десятиліття. 

Оренда Росією в Китаю Ляодун-
ського півострова, будівництво Ки-
тайсько-Східної залізниці, засну-
вання морської бази в Порт-Артурі 
— все це спричинило гострий кон-
флікт з Японією, яка теж прагнула 
встановити свій контроль над Мань-
чжурією. 27 січня 1904 року почала-
ся російсько-японська війна. Вона 
показала значну воєнну відсталість 
Росії. У грудні 1904 року японцям 
здали Порт-Артур. Вирішальною 
стала морська битва при Цусімі 14 
– 15 травня, в якій майже повніс-
тю був знищений російський флот. 
Війна була програна, що значно по-
слабило позиції престолу всередині 
країни. 

9 січня (за новим стилем — 22) 
1905 року в столиці Петербурзі від-
булася багатотисячна хода робітни-
ків із петицією до царя, в якій стави-
лися і економічні, і політичні вимоги. 
Поліція зустріла демонстрацію вог-
нем. За неофіційними даними, було 
вбито близько  200 людей, кілька 
сотень поранено. Імператор не да-
вав наказу стріляти по демонстра-
ції, ця «кривава неділя» — на совісті 
міністерства внутрішніх справ. Але, 
напевно, за цією кривавою прово-
кацією стояли певні політичні й фі-
нансові кола, зацікавлені в комп-
рометації імператора, загалом са-
модержавства. Це вдалося, адже 
події в столиці стали поштовхом до 
Першої російської революції 1905 – 
1907 років. 

4 лютого в Московському Крем-
лі терористи-революціонери вбили  
великого князя Сергія Олександро-
вича, брата попереднього імперато-
ра і дядька Миколи ІІ. За один лише 
1906 рік революціонери вбили 768 і 
поранили 820 представників влади. 
По країні котилися робітничі страй-
ки, селянські бунти, заворушення в 
університетах, піднявся національ-
ний рух у Прибалтиці, Фінляндії, на 
Кавказі. 

6 серпня 1905 року цар видав 
Маніфест про скликання Державної 
Думи — вищого представницького 
органу. Однак революція наростала. 
У жовтні почався всеросійський по-
літичний страйк. 

17 жовтня 1905 року Микола 
ІІ видав знаменитий Маніфест про 
конституційні свободи громадян. 
Ліберальна громадськість розці-
нила це як кінець всевладдя само-
державства. 26 квітня 1906 року в 
державі була повністю скасована 
цензура. 

Втім, уже дві перші Держав-
ні Думи виявили колосальні проти-
річчя між монархією і суспільством. 
Депутати Першої Думи поставили 
вимогу ліквідувати Державну раду, 
верхню палату парламенту, а також 
передати селянам монастирські й 
казенні землі. Згодом депутати піш-
ли ще далі, вимагаючи повної кон-
фіскації всіх поміщицьких земель, 
націоналізації землі. 

Тож Дума першого скликання 
вже в липні 1906 року була розпу-
щена імператором, а в лютому 1907 
року зібралася Дума другого скли-
кання. Вона виявилася ще більш ра-
дикальною і була розпущена в липні 
того ж року. 

Від 1907 року в Росії розгорну-
лася велика аграрна реформа, іні-

ціатором якої був прем’єр-міністр 
Петро Столипін. Почалася руйнація 
общинного устрою села, коли зем-
лі були в колективній власності. Се-
ляни виділяли свої паї, селилися «на 
відрубах», на хуторах, держава цьо-
му всіляко сприяла, як і купівлі селя-
нами поміщицьких земель. Утім, за 
10 років, до самої Лютневої револю-
ції, у власність селян було передано 
лише 20% общинних земель, так що 
реформа не встигла проявити себе. 
Але й так Росія стала одним із голо-
вних виробників сільгосппродукції, 
а доля її у  світовому експорті склала 
аж 40%. При тому, що врожайність 
була у 2 – 3 рази нижчою, ніж у кра-
їнах Заходу.

1 серпня 1914 року Німеччина 
оголосила війну Росії. За тиждень 
Росія вступила і у війну з Австро-
Угорщиною, а в листопаді — ще з од-
ним союзником німців — Туреччи-
ною. Союзниками Росії у Першій сві-
товій війні стали держави Антанти — 
Англія і Франція — та чимало інших 
країн. Війна стала наслідком коло-
сальних протиріч серед найбільших 
держав Європи і світу. 

Імператор до останнього проти-
вився вступу Росії у війну, але зму-
шений був це зробити. Війна йшла 
з перемінним для країни успіхом і 
лягла тяжким каменем на державу. 
Досить сказати, що на осінь 1916 
року до армії було призвано 13 міль-
йонів людей, а людські втрати на цей 
час склали вже 2 мільйони. 

Війна різко загострила політич-
ні, соціальні протиріччя Росії. Лібе-
ральна частина суспільства давно 
була незадоволена царем, котрий 
твердо проголошував самодержав-
ні ідеї. Уже 1915 року  опозиція по-
чала готувати державний перево-
рот з метою скинення Миколи ІІ, пе-
редачі трону його малолітньому сину 
Олексію при регентстві брата царя 
Михайла Олександровича. За цими 
планами стояла Німеччина, як і че-
рез два роки, при Жовтневому пе-
ревороті. 

23 лютого 1917 року в Петрогра-
ді (так було перейменовано в ході ві-
йни столицю Санкт-Петербург) по-
чався загальний страйк робітників. 
27 лютого повстав Петроградський 
гарнізон. Цар зупинив роботу Дер-
жавної Думи. Але Дума не підкори-
лася, навпаки, утворила 27 лютого-
Тимчасовий комітет, котрий узяв на 
себе роль верховної влади, транс-
формувавшись у Тимчасовий уряд. 

Імператор на той час перебував 
на фронті як Верховний головно-
командувач. 2 березня цар зі сво-
єї ставки під Псковом провів пере-
говори з командувачами фронтів. 
Вони доповіли, що армія готова за-
хищати Росію, але не трон, і реко-
мендували цареві пристати на вже 
озвучену пропозицію Думи — зрек-
тися престолу. 

2 (за новим стилем — 15) бе-

резня 1917 року о 23.40 цар вручив 
представникам Думи підписаний 
ним Маніфест про зречення  трону, і 
не на користь царевича Олексія, при 
регентстві свого брата Михайла, як 
планувалося, а одразу на користь 
Михайла.  Цар заявив, що має намір 
виїхати з Росії і не може залишити 
тут на троні свого єдиного сина. Пе-
редчуття трагедії сім’ї не обманюва-
ло його. 

Уранці Дума передала Маніфест 
великому князю Михайлові, але по-
передила, що вступ його на трон 
призведе до подальшого насиль-
ства в країні. Після недовгих розду-
мів Михайло видав Маніфест, що та-
кож відмовляється від трону. Ось так 
не судилося, щоб першим і останнім 
царем династії  був Михайло. 

Колишній цар вирішив терміно-
во виїхати з родиною до Англії, адже 
її король Георг був родичем Миколи. 
Цей намір заблокувала Петроград-
ська рада депутатів, яка нарівні з 
Тимчасовим урядом фактично взя-
ла владу. На вимогу ради цар і його 
сім’я були арештовані й утримували-
ся аж по серпень у палаці в Царсько-
му Селі. 

Через посилення анархії і рево-
люційних настроїв у столиці Тимча-
совий уряд відправив царську роди-
ну до Сибіру, в місто Тобольськ, під 
домашній арешт. Але режим його 
був набагато легший, ніж у Царсько-
му Селі. 

Тим часом відбувся Жовтне-
вий переворот, до влади прийшли 
більшовики. Вони замислили вчи-
нити суд над колишнім імперато-
ром і для цього перевезти його з 
родиною до Москви. Спершу ева-
куювали на Урал, у Єкатеринбург. 
Але Урал і Сибір опинилися в само-
му вирі громадянської війни. Біль-
шовики швидко втрачали Сибір, 
Урал, Поволжя. У цих умовах вони 
пішли на вбивство не лише остан-
нього імператора, а й усієї його ро-
дини. За наказом Москви більшо-
вицька влада Єкатеринбурга вчи-
нила це колективне вбивство. У 
ніч на 17 липня 1918 року Микола 
ІІ, його дружина Олександа Федо-
рівна, їхні 5 дітей, родиний лікар 
Боткін і кілька слуг були розстрі-
ляні, добиті багнетами в підвалі, в 
будинку, де мешкали під арештом 
останні місяці.  Так завершилася 

300-річна династія Романових. 
Особистість останнього імпе-

ратора Росії не така проста, як 
дехто вважає. Він однозначно був 
відданий монархічній ідеї і водно-
час не був чужий ідеям лібераль-
ним. Просто  вважав, що зайва 
свобода веде до анархії. Значно 
перебільшують вплив на імпера-
тора різних придвор них шарлата-
нів, до яких була прихильна цари-
ця, насамперед йдеться про таку 
постать, як Григорій Распутін, осо-
ба якого занадто вже демонізова-
на. У критичних ситуаціях цар ви-
являв твердість. Так було, коли він 
виявив ініціативу скликання мир-
ної конференції в Гаазі 1899 року, 
коли довелося боротися з теро-
ризмом; коли у 1915 році, в най-
тяжчий період війни, взяв на себе 
обов’язки Верховного головноко-
мандувача; коли, всупереч Думі й 
іншій опозиції, підтримував аграр-
ні та інші реформи прем’єра Сто-
липіна (вбитого терористами в Ки-
єві); коли довелося рішуче бороти-
ся з алкоголізмом у добре питущій 
країні. 

Цар дуже любив читати, захо-
плювався фотографією, кіно, авто-
мобілями. Починаючи з 9 років, де-
сятиліттями вів щоденник. Мав фе-
номенальну пам’ять. 

Микола ІІ намагався ніколи не 
втрачати присутності духу, попри всі 
життєві потрясіння його правління, і 
залишатися оптимістом. Але якось 
сказав міністрові внутрішніх справ: 
«Я стараюсь ні над чим серйозно не 
задумуватися, інакше вже давно 
був би в труні».

У родині народилися 4 доньки і 
син: Ольга (1895 р.н.), Тетяна (1897), 
Марія (1899), Анастасія (1901), 
Олексій (1904). 

У поета російської еміграції Ге-
оргія Іванова в одному з віршів є 
такі рядки: 

«Какие прекрасные лица
И как безнадёжно бледны —
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны...».

Це про родину Миколи ІІ. Звіряче 
вбивство її більшовиками, причому 
і простих людей з обслуги, з народу, 
владою якого називали себе біль-
шовики, по сьогодні викликає різні 
оцінки. Одні називають це помстою 
народу за століття самодержавства, 
вимушеною акцією, з огляду на те, 
що живий цар, навіть в еміграції, 
був би небезпечним для більшови-
ків. Інші оцінюють це як символ май-
бутнього кривавого терору в СРСР, 
за суттю — в тій же Російській імпе-
рії, лише відновленій в комуністич-
ній оболонці. 

І, як це є в російській історії, на-
віть не такі вже й віддалені події по 
сьогодні потонули в морі туману і 
таємниць. Досі побутує думка, що 
при розправі загинули не всі члени 
родини Романових, що чудом уряту-
валися син і наступник трону Олек-
сій, тоді 14-річний хлопчик, і одна 
з доньок. Найчастіше називають 
наймолодшу Анастасію. Принаймні 
саме під її ім’ям з’являлася згодом 
та чи інша особа, котру одні вважа-
ли новітньою самозванкою, інші 
— дійсно врятованою царівною. А 
Голлівуд у США зняв навіть відо-
мий фільм «Анастасія» про 
врятовану царівну. 

ВІД РЮРИКА ДО МИКОЛИ ІІ
НА ПРЕСТОЛАХ КИЄВА Й МОСКВИ

Ходинське поле.  Ранок перед трагедією.

Родина царя
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За президента Росії 
Єльцина (котрий, до речі, 

починав свою кар’єру як очіль-
ник області саме в Єкатеринбурзі, в 

радянські часи — Свердловськ) 1991 
року на вимогу громадськості, в рус-
лі гласності, відкриття забороненої 
раніше історії було проведено пошук 
останків царської родини. Тіла вбитих 
у підвалі тієї страшної ночі  вивезли 
за місто, спалили й таємно закопали. 
Це поховання вдалося знайти. Кіль-
ка років тривала ідентифікація остан-
ків, судово-медична експертиза. На-
решті було встановлено, що це дійсно 
останки царя, його дружини і трьох до-
ньок. У річницю вбивства, 17 липня 
1998 року, останки царської сім’ї по-
ховали в Петропавлівському соборі 
Санкт-Петербурга, традиційному міс-
ці поховання монархів та їхніх родин. 
Аж 2007 року, неподалік першого по-
ховання, вдалося знайти останки ца-
ревича Олексія і царівни Марії, що теж 
підтвердили наукові дослідження. 

1 жовтня 2008 року Верховний 
Суд Російської Федерації ухвалив по-
станову про реабілітацію Миколи ІІ 
і членів його родини, тобто офіційно 
визнали, що вбивство царської сім'ї 
було беззаконням. У жовтні того ж 
року Генпрокуратура РФ реабіліту-
вала 52 осіб з оточення імператора 
і його родини. Адже за 4 дні до вбив-
ства Миколи ІІ більшовиками в Пермі 
був убитий його рідний брат Михайло, 
а після вбивства царя більшовики ме-
тодично знищили тих Романових, які 

потрапили в їхні руки, насамперед ве-
ликих князів — дядьків, двоюрідних 
братів останнього імператора. Хоча 
більшості Романових вдалося вряту-
ватися еміграцією. 

Династія припинила існування, 
але дім Романових досі існує. Оскіль-
ки родина Миколи ІІ була повністю 
знищена, дім Романових представ-
ляють прямі нащадки чотирьох синів 
(нині вже в 5 – 6 і наступних колінах) 
імператора Миколи І.

ПІСЛЯМОВА
Завершується ця велика хроноло-

гія, надрукована в 19 номерах нашої 
газети. Спершу задум її був скромні-
шим. Мене завжди цікавив такий іс-
торичний момент: як маленьке Мос-
ковське князівство переростало в 
царство, а потім у величезну імперію. 
Але для цього потрібно було показати 
і паралельний процес: як спочатку за-
непала, а потім остаточно зникла мо-
гутня держава — Київська Русь. Дове-
лося дати цю хронологію більш як за 
тисячоліття — від варязького воїна і 
ватажка Рюрика (а це друга половина 
ІХ століття) аж до початку ХХ століття. 

У підготовці цього есе я викорис-
товував відкриті матеріали, насам-
перед Вікіпедію, Інтернет-енцикло-
педію. Хотілося показати великі дер-
жавні утворення через призму їх пра-
вителів. Роль особи в історії — явище 
складне. Вона дуже коливалася. На 
одному полюсі — нікчемні правителі, 
як Людовік ХІІІ, котрий числився мо-
нархом, а насправді Францією, най-

більшою державою Європи, керував 
герцог і кардинал Рішельє. На друго-
му полюсі — фараони Єгипту, котрих 
прості піддані взагалі вважали не 
людьми, а богами. Яка була істинна 
роль в історії таких осіб, як Юлій Це-
зар, Чингіз-хан, Наполеон, Гітлер, Ста-
лін, наскільки вони були всевладні, а 
наскільки ними керували інші люди й 
обставини — це предмет цікавих до-
сліджень і дискусій. Але, так чи інак-
ше, правитель уособлює своє прав-
ління, свою епоху, державу. І на нього 
лягає відбиток того, що відбувається 
в ній і довкола неї. Усе сказане стосу-
ється і десятків персонажів цього іс-
торичного дослідження, від Рюрика до 
Миколи ІІ.

Я користувався перевіреними да-
ними і традиційними вердиктами істо-
рії. При цьому розумію, що це не до-
гма, що багато чого в історії досі не 
з’ясоване, існує безліч версій щодо 
згаданих у тексті персон. Старав-
ся оминути ці версії, наприклад, що 
такий-то князь був зовсім не сином 
такого-то князя, і взагалі був не мос-
ковитом, а татарином. Або версій про 
сумнівне і далеко не царське похо-
дження декого з царів чи імператорів. 
Версії цікаві, мають право на існуван-
ня, навіть не потребуючи жодних до-
казів, бо версії — це ПРИПУЩЕННЯ, а 
припускати можна що завгодно. Хоча,  
повторю, нові цікаві факти постійно 
відкриваються дослідникам. 

Також залишаю любителям під-
раховувати відсотковий вміст крові 

тих чи інших персонажів історії: ким 
же були ті чи інші правителі, скіль-
ки в них було відсотків варязької, 
слов’янської, половецької, татарської, 
німецької крові. Очевидно, що на цих 
теренах панувала гримуча суміш цієї 
крові. Тому навряд чи варто в розпачі 
заявляти,  що цими землями «700 ро-
ків правили варяги, а потім 300 років 
німці». 

Очевидніші інші висновки. Що 
чвари призводять до занепаду дер-
жав. Що роль особи в історії все ж ве-
лика, але й особу народжує час, на-
род, нація. Що монархічна ідея зна-
чною мірою була цементувальною в 
утворенні величезних імперій, при 
тому, що вічних імперій не буває. Між 
іншим, монархічні ідеї досі живі не 
лише в Росії, а й в Україні, і дехто вва-
жає, що це найкраща форма правлін-
ня. Щоправда, в Росії декотрі ратують 
за відродження імперії Романових, а 
в Україні — за імперію Київської Русі 
часів Святослава Хороброго, Володи-
мира Великого і Ярослава Мудрого. 
І навіть не «від Сяну до Дону», як спі-
вається в нашому Державному Гімні, 
тобто від нинішніх Підкарпаття в Поль-
щі до Кубані в Росії, а імперію «від Сяну 
до Владивостока» зі столицею в Києві. 

…Історію творять люди. Історія 
творить людей. У будь-якому разі, істо-
рія — це безперервне життя, і вже тим 
вона життєво цікава. 

Петро АНТОНЕНКО
Закінчення. Поч. у №№ 39 – 56
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«Храмы могут и должны во йти 
в современность. Какие здесь их 
функции?

Прежде всего, думается, наиболее 
ценные в историческом и художествен-
ном отношении храмы способны быть 
музеями — архитектурными, крае-
ведческими, художественными, ате-
истическими и т.д. Опыт показывает 
эффективность такого их использова-
ния. Для этого достаточно вспомнить 
хотя бы Музей истории религии и ате-
изма в Ленинграде, разместившийся в 
Казанском соборе, церковь Одигитрии 
в Вязьме (Смоленская область), Влади-
мирскую церковь в городе Нерехта (Ко-
стромская область), где оборудованы 
экспозиционные залы широкого на-
значения, и многие другие.

В некоторых случаях культовые 
здания используются как 
комплексные музейные помещения. 
Например, знаменитый Георгиевский 
собор в Юрьеве-Подольском (Влади-
мирская область) стал своеобразным 
музеем народного искусства — 
резьбы по камню, в нём развёрнута 
также небольшая экспозиция рус-
ской иконописи и скульптуры ХІХ 
века. Многогранно используется 
архитектурный комплекс Новоиеруса-
лимского монастыря в Истре. Собор 
Иосифо-Волоколамского монастыря 
— теперь тоже комплексный музей. 
Периодически устраиваются здесь и 
различные выставки.

Значительное количество старых 
церквей (как в городах, так и в 
сёлах) можно и нужно приспособить 
под лекционные залы, а также для 
передвижных выставок. По нашему 
мнению, это наиболее перспективное 
современное использование многих 
древних храмов. 

Понятно, целиком взять на себя 
все многообразные клубные функции 
бывшим культовым сооружениям не 
под силу — это показывает опыт 20 
–  30-х годов. Но служить местом для 
проведения лекций, бесед и т. д. они 
могут вполне и без особых переделок 
интерьеров, как это видно на приме-
ре Знаменского сбора в Москве. Не-
смотря на ряд трудностей и бытующее 
предубеждение, процесс подобного 
переоборудования фактически уже 
начался, но пока что он идёт стихийно. 

Наконец, некоторые из древ-
них храмов служат прекрасными 
концертными залами. Это уже упо-
минавшийся Знаменский собор в 
Зарядье, Домский собор в Риге. 
Кафедральный собор Таллина, собор 
в Пицунде. Спасский собор Андрон-
никова монастыря в Москве, костёл 
в Киеве, московская церковь Покро-
ва в Филях и другие. К этой же группе 
памятников относятся культовые со-
оружения, где музейный показ сопро-
вождается исполнением (в звукоза-
писи) различных музыкальных произ-
ведений. Осмотр посетителями древ-
них фресок Кирилловской церкви в 
Киеве сопровождает музыка Борт-
нянского и Свиридова. Это оставляет 
неизгладимое впечатление. 

Некоторые памятники с особен-
но хорошей акустикой были переданы 
музыкальным учреждениям. (…)

К сожалению, гораздо труднее 
решаются вопросы использования 
подобных зданий для проведения 
современных безрелигиозных обря-
дов. Этому подчас мешают те, кто хо-
тел бы перестраховаться по известно-
му принципу «как бы чего не вышло…». 
Думается, для подобных опасений нет 
оснований: здания церквей — народ-

ное достояние, обряды — новые, со-
ветские, инициатива и организация 
— в руках организаторов, преданных 
своему делу. Опыт, пока, правда, не-
большой, показывает, что культовые 
сооружения могут продолжить свою 
службу людям в новом качестве. 

Особенно остро стоит в наши дни 
вопрос о похоронно-мемориальной 
обрядности, совершенствование ко-
торой нередко тормозится отсутстви-
ем соответствующих помещений. Ис-
пользование пустующих церквей в 
какой-то мере помогло бы решению 
этой проблемы. Ведь новых кремато-
риев с залами для прощания (хотя бы 
таких, как в Москве и Киеве) строит-
ся мало, на старых и новых кладбищах 
предназначенных для этого помеще-
ний, как правило, нет (...) Стало быть, 
без строительства залов для проща-
ния или без приспособления под них 
пустующих церковных построек не 
обойтись. (…)

В бывших культовых зданиях мож-
но проводить и другие безрелигиозные 
обряды. Например, есть предложение 
приспособить под Дворец бракосоче-
тания церковь Большое Вознесение в 
Москве у Никитских ворот (где венчал-
ся Пушкин). (…)

Ряд монастырских комплексов 
удачно переоборудован под туристи-
ческие базы и лагеря. Например, в 
суздальском Покровском монастыре 
созданы прекрасные условия для ту-
ристов, в бывшей митрополичьей ре-
зиденции в Ростове Великом орга-
низован Дом дружбы молодёжи со-

циалистических  стран. Хотелось бы 
надеяться, что туристическим цен-
тром наконец станет и Соловецкий 
монастырь. 

Наличие в монастырях жилых 
зданий (келий, «братских» корпусов), 
общественных помещений говорит в 
пользу дальнейшего превращения их 
в туристические объекты. 

Некоторые церкви (более «со-
временной» планировки и не пред-
ставляющие большой художествен-
ной ценности) уже служат и впредь 
могут служить для конторско-
административных нужд.

Могут быть у бывших церквей и 
другие функции: планетариев (как 
сделано в Смоленске, Владимире, Ря-
зани, Брянске, Горьком), кинозалов, 
арен —  цирковых или спортивных. 

В некоторых бывших храмах мож-
но разместить и учебные аудитории. 
Удачный пример тому — Московская 
церковь Николы в Звонарях, где идут 
занятия по рисунку со студентами 
Московского архитектурного инсти-
тута. В ближайшем будущем по реше-
нию Московского Совета народных 
депутатов этому институту будут 
переданы здания Рождественского 
монастыря для переоборудования их 
под учебные аудитории, кабинеты, ла-
боратории и другие помещения. (…)

Общий контроль, статистический 
учёт и методические советы по раци-
ональному использованию бывших 
культовых сооружений, видимо, 
должны быть в ведении Министер-
ства культуры СССР». 

Сторінками 
старих газет

Театральный сезон
Вся история советского теа-

тра — свидетельство его нерас-
торжимой связи с жизнью народа, 
с борьбой за построение комму-
низма. «…Влияние и созидатель-
ная сила искусства, — отмечал 
товарищ Л. И. Брежнев, — много-
кратно возрастает, когда оно ак-
тивно участвует в общественной 
жизни своей страны». 

 

Идущие впереди
ЧЕБОКСАРЫ. Прядильщицы 

хлопчатобумажного комбина-
та И. Хоборова и З. Николаева 
выполнили по два пятилетних за-
дания. Каждая из них обслужива-
ет почти вдвое больше веретён, 
чем предусмотрено нормой. 

Встретили цветами
Коллектив шахтоуправления 

имени М.В. Фрунзе производ-
ственного объединения «Донбасс-
антрацит» завершил выполнение 
пятилетнего плана по добыче 
угля. За эти годы страна получила 
от горняков 8289 тысяч тонн ан-
трацита.

С телетайпной 
ленты
Всеобщую забастовку прове-

ли сталевары крупнейшего метал-
лургического центра Италии — 
Брешии. Более 15 тысяч человек 
прекратили работу, требуя от ад-
министрации заводов компании 
«Бисивер» принятия мер по обес-
печению охраны труда. 

Там, где идол — 
золото
РИМ. Когда родственники 

23-летнего Маурицио Формикел-
ло вернулись домой, он был мёртв. 
Рядом лежал шприц. Формикелло 
стал двадцать пятой жертвой зло-
употребления наркотиками, заре-
гистрированной в этом году лишь 
в Риме. 

(«Правда», орган Централь-
ного Комитета Коммунистичес-
кой партии Советского Союза, 
14.09.1984 г.)

Работая 
по-хозяйски
Развитие в Советском Со-

юзе специализации и концен-
трации сельскохозяйственно-
го производства на базе меж-
хозяйственной кооперации и 
агропромышленной интеграции 
открывает, как подчеркнул на 
октябрьском Пленуме ЦК КПСС 
Л.И. Брежнев, «огромные возмож-
ности роста объёмов производ-
ства, резкого повышения произ-
водительности труда, снижения 
себестоимости продукции земле-
делия и животноводства.

(«За рубежом», газета Со-
юза журналистов СССР, 29.10 – 
04.11.1976 г.)

Киев в 2000 году
Предполагается, что населе-

ние Киева к началу ХХІ века будет 
около 3 миллионов человек. 

…Интересны транспортные 
перспективы. В частности, бу-
дут построены две новые ли-
нии метрополитена — Сырецко-
Печерская, где уже идут работы, 
и Подольско-Воскресенская. Пла-
нируются два новых моста через 
Днепр. Подлежат реконструкции 
основные магистрали города, 
транспортные узлы. Будет постро-
ен новый железнодорожный вок-
зал на левом берегу Днепра.

(«Известия», орган Верховно-
го Совета СССР, 08.01.1984 г.)

Церкву — під контору чи цирк
Після Жовтневої революції і встановлення комуністичного режиму в СРСР 

розгорнулася шалена атеїстична кампанія — боротьба з релігією. Окрім терору 
проти священиків, віруючих, це вилилося в масове закриття церков різний кон-
фесій. За підрахунками російського письменника Володимира Солоухіна, ко-
трий серйозно займався цими дослідженнями, в Росії було закрито до 90 відсо-
тків церков, це десятки тисяч. Багато з них були просто знищені, стояли порожні-
ми або були перетворені в склади, інші господарські й адміністративні споруди. 

Пропонуємо вашій увазі публікацію загальносоюзного видання «Наука и 
религия» (№12, 1984 рік) — «ежемесячный научно-популярный атеистический 
журнал ордена Ленина Всесоюзного общества «Знание». Зрозуміло, що це то-
вариство було частиною системи тоталітарної комуністичної пропаганди в СРСР.

Назва статті — «Новая жизнь древних храмов», автори — кандидат архітек-
тури Ю. Герасимов і доктор філософських наук В. Рабинович. У  статті даються 
рекомендації, як використати порожні церкви. Звісно, жодним словом не йдеть-
ся про повернення їх віруючим, відновлення діяльності церков, релігійних гро-
мад. Це не тема цієї статті, як і «не тема» тодішньої комуністичної влади. Отже, 
фрагменти статті. 
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Календар всесвітньої історії

Церковний православний календар
Червень
19 — прп Вiссаріона, чудотворця Єгипетського. 
20  — мч Феодота Анкирського. 
21 — неділя 3-тя після П’ятдесятниці. Вмч Фео-
дора Стратилата. 
22 — тиждень 4-ий після П’ятдесятниці. Свт Ки-
рила, архієп. Олександрiйського. Прп Кирила, 
iгумена Бiлоєзерського. 
23 — сщмч Тимофiя. Мч Олександра, мц 
Антонiни.
24 — апостолів Варфоломія i Варнави. 
25 — прп Онуфрiя Великого. Прп Петра Афон-
ського.
26 — мц Акилини. 
27 — прор. Єлисея. 

28 — неділя 4-та після П’ятдесятниці. Прор. 
Амоса. Прп Григорiя i Касіяна. 
29 — тиждень 5-ий після П’ятдесятниці. Свт Тихона. 
30 — мчч Мануїла, Савела та Ісмаїла.

Липень
1 — мч Леонтія.
2 — ап. Юди.
3 — сщмч Мефодія.
4 — мч Юліяна.
5 — сщмч Євсевія.
6 — мц Агрипини.
7 — Різдво Івана Хрестителя.
8 — прп Февронії.
9 — прп Давида Солунського.

Василь 
Биков

Олександр (356 р. до н. е. – 323 р. до 
н. е.) — дев’ятнадцятий цар Македонії, син 
царя Філіпа ІІ Македонського. Геніальний 
полководець, видатний адміністратор і по-
літик. Засновник великої держави, що охо-
плювала Македонію, Грецію, завойовані 
Перську імперію та Єгипет. Його походи по-
зитивно вплинули на розвиток античної нау-
ки (особливо географії) і культури (еллінізм). 

Олександр з раннього віку чудово воло-
дів зброєю і був вправним вершником. Крім 
того, був добрим музикантом і пристрасним 
книголюбом. Освіту отримав під керівни-
цтвом знаменитого давньогрецького філо-
софа Аристотеля.

Перемога, яку одержали македонці над 
Фівами, Афінами та їхніми  союзниками, за-
кріпила панування македонського царя Фі-
ліпа ІІ в центральній Греції. Він був готовий 
почати великомасштабний похід на Перську 
імперію під приводом відплати за вторгнен-
ня колись у Грецію Ксеркса. Такого походу 
греки прагнули вже близько століття. Тіль-
ки внутрішні війни, які перси вміло підігрі-
вали грошима й дипломатичними засобами, 
заважали грекам здійснити таке вторгнен-
ня. А в 336 до н. е. Філіп був убитий під час 
банкету.

Посівши трон, Олександр з половиною 
македонської армії (іншу половину довело-
ся залишити для оборони Греції), посиле-
ної  військами Коринфського союзу, фіні-
кійською кіннотою і піхотою (загалом 35 ти-
сяч осіб), вирушив у похід на Азію. У молодо-
го царя була ще одна вагома причина для 
вторгнення. Батько його Філіп залишив піс-
ля смерті величезні борги. Утримувати ар-
мію можна було тільки за рахунок прибутко-
вої війни. 

Характерно, що Олександр, ідучи на 
Персію, оголосив себе не завойовником, 
а… визволителем народів імперії від деспо-
тизму царя Дарія. Цим, як і полководським 
генієм Македонського, пояснюється те, що 
невелика балканська держава розгроми-
ла величезну Персію — могутню, на перший 
погляд, але ослаблену зсередини. 

У першій кампанії 334 р. до н. е. Олек-
сандр розбив персів на річці Гранік (побли-
зу Мармурового моря). Після цього до нього 
приєдналися греки Малої Азії. У 333 р. до н. 
е. військо Олександра вторглося до Персії. 
Цар її Дарій був розбитий при Іссі.

Фінікійські міста, з якими перси суворо 
обійшлися, підняли проти них повстання і 
підтримали Олександра. 

Зиму 331 р. до н. е. Олександр провів у 
Єгипті, де був коронований як фараон і за-
снував місто Олександрія. Того ж року пол-
ководець, відкинувши пропозицію Дарія по-
ступитися всіма землями на захід від Євфра-
ту, пішов у наступ. З армією, що налічувала 
40 000 воїнів, він вступив у бій із головними 
силами Перської імперії.

Цікавий факт. Перед одною з битв воє-
начальник македонян обережний Пармені-
он сказав цареві: «Якби я був царем Олек-
сандром, я б ухилився від цієї битви». На що 
цар відповів: «Якби я був Парменіоном, я б 
теж ухилився». 

Головна битва відбулася на рівнині при 
Гавгамелах, на території сучасного Іраку. 
Перське військо мало колосальну перева-
гу в чисельності, але Олександр майстерно 
провів бій. Основу його війська становила 
знаменита македонська фаланга, озброєні 
сарисами (довгими списами) піхотинці. 

Олександр перезимував у Персеполісі, 
давній столиці персів, де заволодів золотою 
скарбницею Перської імперії. До речі, пол-
ководець відібрав 30 000 перських юнаків, 
які під керівництвом македонян вивчали 
військову справу, аби скласти нову царську 
армію. Цю практику «яничарів», тобто залу-
чення до своєї армії  представників завойо-
ваних народів, потім застосовували в бага-
тьох імперіях — монгольській Чингіз-хана, 
Османській. 

Олександр наздогнав перський обоз, 
сподіваючись узяти Дарія живим. Але в 
останній момент наближені зарізали царя, 
вважаючи, що Дарій їх зрадив. Цікаво, що, 
взявши в полон родину Дарія, Олександр з 
пошаною поставився до його дружини і до-
ньок. 

Щоб опанувати східну Персію, Олексан-
дру потрібно було здійснити три виснажли-
ві кампанії. Греків і навіть македонян вто-
мили безперервні війни в пустелях і штурми 

гірських фортець. Крім того, македонських 
воє начальників обурювала прірва між ними 
і царем. Олександр, ставши «царем царів», 
прийняв перський церемоніал, брав персів 
на службу і навіть сам часто носив перський 
одяг. Цар відповів репресіями проти своїх 
наближених, аж до страт. 

Македонський продовжив свої заво-
ювання на Сході, в Середній Азії. У Бактрії 
одружився з Роксаною, дочкою свого ко-
лишнього супротивника, бактрійського вож-
дя. Цим шлюбом Олександр прагнув схилити 
на свій бік знать східних областей Перської 
держави. Олександр засновував міста, даю-
чи майже всім назви Олександрія, серед них 
— сучасні Герат в Афганістані, Худжанд у  Та-
джикистані.

До весни 327 р. до н. е. армія Македон-
ського дійшла до Індії. Олександр розбив ар-
мію войовничого царства Паурава. Звідси 
мав намір рушити далі, але тут його армія не 
витримала і заявила, що не піде війною на 
місцевих царів. Таким чином, плани «дійти 
до кінця Азії» провалилися.

Повернувшись до центральних областей 
імперії, Олександр відновив порядок, бо за 
час походів тут розперезалися його вельмо-
жі, й узявся до організації нової імперської 
армії. Він задумав завоювання Чорномор-
ського узбережжя, Аравії, Карфагену  і За-
ходу в цілому. Полководець бажав мати ар-
мію, набрану з македонців і азіатів. Вони по-
винні були служити в одних підрозділах. 

Навесні 324 р. до н. е. Олександр вла-
штував пишне свято примирення, «одру-
ження Сходу і Заходу», під час якого урочис-
то відсвяткував весілля 9 000 македонян і 
уродженок Азії. Сам Македонський узяв за 
дружин старшу дочку Дарія Статиру й дочку 
Артаксеркса Парисатиду. Грецькі жерці та 
перські маги спільно молилися, щоб обидва 
народи ділили між собою імперію в єдності 
та злагоді. 

У 324 р. до н. е. Олександр надіслав 
грецьким містам Коринфського союзу по-
слання, в якому вимагав, щоб надалі йому 
надавали божественні почесті. Ця вимога 
викликала хвилю обурення, хоча зрештою 
міста були змушені поступитися силі. 

Аристотель радив Олександру поводити-
ся із греками як мудрий правитель, а з чу-
жими народами — як пан. Однак Македон-
ський  прагнув заснувати єдину греко-пер-
ську імперію. Готуючись до нового походу, 
він раптом захворів на малярію і помер у 
Вавилоні, новій столиці своєї велетенської 
імперії, 13 червня 323 р. до н. е.

Оскільки Олександр не мав законних 
спадкоємців, після смерті царя між його 
полководцями розпочалася боротьба, а ім-
перія розпалася на частини.

За переказами, тіло Олександра поміс-
тили у глиняну посудину, наповнену медом, 
який використовували як консервант, і по-
ховали в подвійному золотому саркофазі у 
Вавилоні. Згодом цар Єгипту, одної з дер-
жав, на які розпалася імперія, викрав сар-
кофаг і вивіз до  Олександрії. Пізніше рим-
ський імператор Калігула пограбував мо-
гилу Олександра, власноруч зняв із царя 
золотий нагрудник і носив його. З часом по-
ховання царя було втрачене. 

Видатні особи світової історії
Наша газета започатковує ще одну просвітницьку рубрику, де розповімо 

про видатних діячів історії, які були непересічними, хоча часто й сповненими 
протиріч, особистостями. 

Олександр Македонський
19 червня 
1940 — виступаючи по Бі-

Бі-Сі, французький генерал 
Шарль де Ґолль, який із части-
ною своєї армії евакуювався 
до Британії, заявив, що програ-
на лише битва, але не війна. Це 
стало сигналом для створення 
загонів Опору.

1819 — до Ліверпуля зі 
США прибула 
«Савана» — 
перший паро-
плав, що пе-
ретнув Атлан-
тичний океан.

1924 — 
н а р о д и в с я 
Василь Би-
ков, білорусь-
кий письмен-
ник.

20 червня 
1840 — Семюель Морзе 

запатентував телеграф.
1933 — відкрито Біломор-

сько-Балтійський канал іме-
ні Сталіна. За офіційними да-
ними, на будівництві загинуло 
12 тисяч «каналармійців», за 
не офіційними — від 50 до 200 
тисяч.

1939 — відбувся перший в 
історії політ реактивного літа-
ка. Це був німецький експери-
ментальний літак із ракетним 
двигуном «Хейнкель He-176».

21 червня
1768 — гайдамаки взяли 

Умань. У різанині знищено від 
12 до 20 тисяч євреїв,  поляків 
та українців-уніатів.

1890 — народився Петро 
Франко, український письмен-
ник і громадський діяч. Спів-
засновник «Пласту», педагог, 
командир авіазагону УГА, ви-
нахідник. Син письменника 
Івана Франка. Убитий у 1941 р. 
радянським НКВС.

1948 — фірма грамзапису 
«Columbia Records» випустила 
на ринок довгогральні платів-
ки, на кожному боці яких мож-
на було записати 23 хвилини 
музики. У музичній індустрії 
відбулася справжня револю-
ція: на зміну колишнім важким 
і крихким дискам з однією пі-
сенькою прийшли вінілові аль-
боми.

22 червня 
1857 — вихід у Лондоні 

першої російської опозиційної 
газети «Колокол», видавцями 
якої були Олександр Герцен і 
Микола Огарьов.

1889 — Німеччина першою 
в Європі запровадила пенсії за 
старістю. 

1910 — у Німеччині відкри-
ли першу в Європі повітряну 
пасажирську лінію Фрідріхсха-
фен – Дюссельдорф, якою кур-
сував дирижабль «Німеччина». 

1930 — народився Зде-
нек Млинарж, чеський політик, 
лідер Празької весни, засно-
вник дисидентської групи «Хар-
тія-77». 

1940 — у Комп’єні Франція 
підписала капітуляцію перед 
Німеччиною (в тому самому ва-
гоні, в якому 1918 р. підписува-
ла капітуляцію Німеччина).

23 червня 
1868 — американець Кріс-

тофер Шоулз зі штату Вісконсін 
запатентував друкарську ма-
шинку. Вона була завбільшки 
з великий стіл, друкувала лише 
великими літерами, причому 
друкар не бачив результату 
своєї роботи, бо папір перебу-
вав усередині машини. 

1889 — на-
родилася Анна 
Ахматова (Го-
ренко), росій-
ська поете-
са, уродженка 
Одеси. 

1917 — 
Ц е н т р а л ь н а 
Рада ухвалила 
І Універсал, яким проголошено 
автономію України. 

24 червня 
1812 — армія Наполеона, 

перейшовши річку Німан, уві-
йшла до Росії. Почалася Вітчиз-
няна війна 1812 р.

1934 — столиця радян-
ської України повернута з Хар-
кова до Києва.

25 червня 
1886 — на-

родився Іван 
К р и п’я к е в ич, 
український іс-
торик. 

1892 — ки-
ївський елек-
тричний трам-
вай (перший у 
Російській ім-
перії) запрацю-
вав для пасажирів, на лінії з 
Подолу на Хрещатик. 

26 червня 
1856 — на-

родився Бер-
нард Шоу, бри-
танський дра-
матург.

27 червня 
1663 — у Ніжині відбулася 

козацька Чорна рада, на якій 
гетьманом Лівобережної Укра-
їни за підтримки Москви обра-
но Івана Брюховецького.

1834 — відкрито Київ-
ський університет св. Володи-
мира (нині — Національний уні-
верситет ім. Т. Шевченка). 

1931 — у США винахідник 
Ігор Сікорський отримав па-
тент на винахід першого гелі-
коптера.

1954 — почала працювати 
перша у світі АЕС у м. Обнінськ 
(Калузька область, РРФСР) по-
тужністю 5 Мвт. 

1964 — у Вашингтоні (США) 
за присутності майже ста ти-
сяч людей урочисто відкрито 
пам’ятник Тарасові Шевченку.

28 червня
1569 — укладена Люблін-

ська унія, яка об’єднала Коро-
лівство Польське і Велике кня-
зівство Литовське.

1917 — на засіданні Малої 
Ради сформовано перший уряд 
України — Генеральний секре-
таріат (виконавчий орган Цен-
тральної Ради) на чолі з Воло-
димиром Винниченком. 

1919 — підписано Вер-
сальський мирний договір, 
який завершив Першу світо-
ву війну. Німеччина втратила 
близько 14 відсотків території, 
зокрема всі заморські коло-
нії. Німецька армія була сильно 
скорочена; озброєння, включ-
но із флотом, у Німеччини кон-
фісковували. 

29 червня 
1849 — 

н а р о д и л а с я 
Олена Пчілка 
(Ольга Косач), 
у к р а ї н с ь к а 
письменниця, 
публіцистка, 
громадська і 
культурна ді-
ячка, етно-
граф і пере-
кладачка. Мати Лесі Українки. 

1900 — народився Антуан 
де Сент-Екзюпері, французь-
кий льотчик і письменник.

30 червня 
1908 — у Східному Си-

біру (Росія) в басейні річки 
Підкам’яна Тунгуска впав і ви-
бухнув, спричинивши значні 
руйнування, так званий «Тун-
гуський метеорит».

1 липня 
1961 — у Торонто (Канада) 

відкрито пам’ятник Тарасові 
Шевченку.

2 липня 
1776 — Другий Континен-

тальний конгрес у Філадельфії 
ухвалив рішення про відділен-
ня Америки від Великої Брита-
нії. Але День незалежності від-
значають у США 4 липня, коли 
була ухвалена Декларація не-
залежності.

8 липня 
1659 — гетьман Іван Ви-

говський розбив московське 
військо під Конотопом.

Календар історії 
Чернігівщини

28 червня 1893 р. у 
с. Кладьківка Борзенського 
повіту народився Петро Бордо-
ніс, підполковник Армії УНР. 

28 червня 1919 р. почала-
ся оборона повстанцями ота-
мана Ангела містечка Ічня від 
московських окупантів та їхніх 
місцевих прислужників.

1 липня 1892 р. у м. Носів-
ка народився Сергій Захвалин-
ський, майор Армії УНР, учас-
ник бою під Крутами. 

3 липня 1921 р. москов-
ський агент убив отамана Іва-
на Галаку (Васильчикова). 

9 липня 1989 р. у Чернігові 
у приміщенні кооперативного 
технікуму відбулися установчі 
збори Народного Руху України 
за перебудову.

Анна
Ахматова

Іван
Крип'якевич

Бернард
Шоу

Олена 
Пчілка
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Ернест Хемінгуей, 
американський пись-

менник, журналіст, лау-
реат Нобелівської премії 
з літератури 1954 року.

Хемінгуей пережив 
п’ять війн, чотири авто-
мобільні та дві повітря-
ні катастрофи. У пись-
менника була пейра-
фобія (боязнь публічних 
виступів), крім того, він 
ніколи не вірив у похва-
ли навіть найщиріших 
своїх читачів і шану-
вальників.

Хемінгуей вважав, 
що за ним стежить ФБР. 
Співрозмовники посмі-
халися, але врешті-решт 
з’ясувалося, що пись-
менник мав рацію: роз-
секречені документи 
підтвердили, що це дій-
сно було стеження, а не 
параноя.

Льюїс Керролл,
англійський пись-

менник, математик, ло-
гік, філософ і фотограф.

Письменник страж-
дав на болотну лихоман-
ку, цистит, люмбаго, ек-
зему, фурункульоз, ар-
трит, плеврит, ревма-
тизм, безсоння і ще на 
цілу купу різноманітних 
захворювань. Крім того, 
в нього майже безпе-
рервно і дуже сильно бо-
ліла голова.

Керролл особис-
то винайшов триколіс-
ний велосипед, мне-
монічну систему для 
запам’ятовування імен і 
дат та електричну ручку.

Франц Кафка,
чеський і австрійський 

письменник.
За все своє життя 

Кафка зумів опубліку-
вати лише кілька непо-
мічених громадськістю 
оповідань. Перед смер-
тю заповів своєму душе-
приказчику Максу Броду 
знищити всі його рукопи-
си. Але той не виконав 
волі  вмираючого. Так 
Франц Кафка посмертно 
став всесвітньо відомим 
письменником. 

Вільям Шекспір,
визначний англій-

ський драматург і поет.
Шекспір народився 

й помер в один день — 
23 квітня.

На честь Шекспі-
ра названий кратер 
на Меркурії. Уже кіль-
ка сотень років точать-
ся суперечки, чи був він 
справжнім автором тво-
рів, опублікованих під 
його іменем.

Лев Толстой,
російський письмен-

ник і мислитель.
Толстой скептично 

ставився до своїх рома-
нів, зокрема до «Війни і 
миру».

Письменник за-
мість натільного хрести-
ка носив портрет фран-
цузького просвітителя 
Ж.Ж. Руссо.

      Світ літератури 1515
«А весна яка буяла...» «А весна...» 

Щось далi першого рядка не йде. Ну й 
Бог з ним. Вiн же не поет-професiонал, 
якому потрiбнi рядки для гонорару. Ря-
док так рядок. Головне — що вiн є. Як 
i отой непоясненний настрiй, коли хо-
четься стрибати або перекулитися че-
рез голову.

Геннадiй згадав, як минулої дивної 
осенi бродив оцим самим парком, по-
серед багряного падолисту, i раптом 
накотився на нього прекрасний ря-
док: «Намальоване кленове листя на 
зеленiм полотнi трави». Здорово! I то 
ж восени, а що казати про оцю весе-
лу пору.

А може, тут не лише весна? Про-
сто гарно. Вихiдний день — раз! Учо-
ра в тещi в шашки виграв — два! 
Квартальною премiєю пахне — три! 
Водопровiдний кран полагодили — 
чотири!

Кран — це взагалi чудово. Геннадiй 
звик до порядку, устаткованостi, i 
його добряче бiсили всiлякi кранно-
батарейнi i радiотелевiзiйнi недолад-
ності. I справа не в копiйкових витра-
тах, а в тому, що доводилося дзвонити 
по ремонтних конторах, шукати по ма-
газинах якусь нещасну прокладку чи 
шурупа. Зате, коли все утрясалося, на 
душi ставало легко-легко.

«А весна яка буяла...»
Завтра футбол. I хоч мiська ко-

манда — середнячок другої лiги, 
Геннадiй був патрiотом свого мiста. 
I вболiвальницьке товариство в  них 
дружне, перевiрене. Мiсце постiйне 
— схiдна трибуна, дванадцятий ряд. 
Поле — як на долонi, i недалеко вiд га-
зону, щоб весело пiдхльостувати своїх 
улюбленцiв лагiдними прiзвиськами: 
«Гриня!», «Кузя!»

Геннадiй, було-загуло, колись i 
сам бавився з м’ячем i — смiшно зга-
дати! — фантазував, як гратиме на 
чемпiонатi свiту.

«А весна яка буяла...»
— А зі знайомими треба вiтатися.
Що? Хто це сказав? Геннадiй озир-

нувся i пiшов-побiг подалi вiд цього 
сновидiння.

...Минулої недiлi вiн їхав 
примiським потягом з дачi. Дача не 
дача, так, хатка на курячих нiжках, а 
при нiй — двi яблунi, три кущi сморо-
дини i клапоть картоплi.

Геннадiй зайшов у перший лiпший 
вагон, упав на перше лiпше мiсце 
i байдуже зиркнув на сусiдiв. Чор-
нявий капiтан читав журнал. Його 
«чадо» влипло у вiкно i роздивлялося 
примiський пейзаж. Капiтанша в бiлiй 
кофтинцi й заморських джинсах пояс-
нювала синочковi, що таке дачi.

I раптом вона обернулася.
Кажуть, колись може трапитися 

все. «Колись» тяглося вже п’ятнадцять 
рокiв. За цей час вiн зустрiв стiльки 
людей, що могло-таки трапитися 
«все», в тому числi й те, що трапилося 
зараз.

Вiн багато разiв уявляв собi цю 
зустрiч. Уявляв зовсiм не так. Нi, вiн 
сам приїде в те невелике пiвденне 
мiсто. Приїде, коли над тихими вули-
цями тiєї мiської околицi стоятиме 
п’янкий дух лiта, i жовто-гарячi абрико-
си опадатимуть з вiт на тротуари. Ма-
буть, вона вже й не живе на тiй вулицi, 
в тому мiстi, але йому хотiлося вiрити, 
що вона там, що цих п’ятнадцяти рокiв 
наче й не було.

Щойно потяг заметлявся на при-
вокзальних стрiлках, як вiн схопився i 
побiг до виходу, всiєю своєю потертою 
курткою вiдчуваючи її погляд...

Парком товклися весело вдягнутi 
городяни. Геннадiй поплив по колу, не 
випускаючи її з очей. Обiгнув шахо-
вий павiльйон, прошмигнув у натовпi 
помiж каруселлю i лiтньою естрадою. 
Виринувши з юрби, ненароком стук-
нувся об тумбу з морозивом. «Вибач-
те», — муркнув вiн i вдарив алеєю, 
вже не чуючи, як продавщиця лай-
нулася навздогiн: «Понапиваються 
зрання».

Пливло тепле квiтневе сонце. 
Дiвочий смiх, лопотiння дiтвори по 
алеях, гупання духового оркестру, ви-
ляски рушниць у тирі, веселе вищан-
ня на гойдалках, гуркiт каруселi i «чор-
тового колеса» — все це зливалося 
в безтурботну симфонiю суботнього 
парку.

Вона стояла в кiнцi алеї i, задерши 
голову, роздивлялася золоченi банi 
древнього собору.

— Що ви робите в нашому мiстi? 

— голос його тремтiв осиковим 
листком.

— А що, у вашому мiстi за все бе-
руть грошi?

— Нi, тут можете стояти на дурнич-
ку. Хочете, розкажу вам про оцей со-
бор?

— Розкажiть, куди ви зникли в 
недiлю.

...Тодi, в недiлю, вiн прилип на 
перонi до газетного кiоску, перече-
кав, поки вона пропливе в натовпi 
на привокзальну площу, i зашився за 
нею в тролейбус. Її i капiтана пропус-
тили з дитиною на переднi дверi. А вiн 
завис над схiдцями, притиснутий до 
заднiх дверей, i крiзь болоньєвi курт-
ки, светри i капелюхи ловив поглядом 
її бiле весняне пальто...

— I правда, куди ж ви зникли? — 
посмiхнулася вона. — Бiля базару не 
сходили, а на наступнiй зупинцi вас 
уже не було.

— Чудо. Я, як вiдьма, на помелi 
вилетiв.

— А я i кажу Миколi Iвановичу: 
«Чого це на нас так дивляться?»

— Якому Миколi Iвановичу? 
Капiтану? Так то не чоловiк ваш?

— Нi. А синок мiй. Не схожий? Чи 
не роздивилися?

«Синочковi рокiв тринадцять. Зна-
чить, вискочила замiж десь через 
пiвроку пiсля того, як я одружився. Та 
впiзнала вона мене, нарештi, чи нi?»

— Як вас звати? — несподiвано 
запитав вiн.

Запала нестерпно довга пауза.
— Тамара.
— Тамара?
Її, оту, з далекого пiвденного мiста, 

звали Марiєю.
Геннадiй стовпом стояв посеред 

алеї, безсоромно дивився на пиш-
не Тамарине волосся, на її трiшечки 
порепанi губи, пiдведенi вишневою 
помадою. Вiн не розумiв, нащо стоїть 
отут, перед цiєю симпатичною незна-
йомою жiнкою.

— Так ви не назвали себе, — мо-
вила вона.

— Гена. Крокодил Гена, знає-
те такий мультфiльм? — вiн поволi 
вiдходив. — Ми нiде не зустрiчалися?

— Мабуть, нi.
— Це як в отому анекдотi. «Ми з 

вами не зустрiчалися в Одесi?» — «Я 
там нiколи не був». — «Я теж. Значить, 
то були двоє iнших людей». Коротше, 
будемо прощатися.

— Ви ж обiцяли розповiсти менi 
про собор.

Темно-карi Тамаринi очi проймали 
його наскрiзь. Геннадiй вiдчув, як ноги 
його приростають до алеї.

Довго i плутано розповiдав 
вiн про собор, закладений на рiк 
ранiше Київської Софiї. Потiм вони 
йшли алеєю древнього Валу i лiчили 
старовиннi гармати, наїжаченi в бiк 
прадавнього Дикого поля. Гармат 
було дванадцять. Геннадiй розповiв, 
що тутешнi дiвчата заради смiху iнодi 
призначають побачення бiля тринад-
цятої гармати.

Раптом на лiтнiй естрадi хрюкнув 
динамiк, i бравий чоловiчий голос за-
кричав: «Дорогi друз-зi! Запрошує-
мо на естраду взяти участь в iграх i 
атракцiонах. До ваших послуг нова 
лiтня програма».

Геннадiй i Тамара заспiшили на 
майданчик. Люди потроху заповню-
вали мiсця на лавах. Перед сценою, 

вiдклавши труби, грiлися на сонечку 
музиканти вiйськового оркестру. А на 
сценi клопотався невисокий меткий 
масовик-затiйник у напрасованому 
сiрому костюмi.

Атракцiони з «нової програми» 
Геннадiй бачив, либонь, уп’яте. На 
шворцi, як на рахiвницi, телiпалося 
п’ятнадцять пластмасових папуг. 
Масовик i котрийсь із глядачiв по 
черзi пересували одного, двох або 
трьох папуг. Програвав той, кому 
дiставався останнiй, нахабно роз-
мальований папуга. Масовик си-
пав словами i раз по раз  обiгрував 
суперникiв. А Геннадiй подумки сер-
дився на Тамару, яка затягла його на 
цi дурні атракцiони.

— А зараз прошу на сцену десять 
осіб, — оголосив масовик.

Тамара подала Геннадiєвi свою су-
мочку:

— Пiшла i я. Вболiвайте за мене.
Затiвався новий, древнiй, як свiт, 

атракцiон. Дев’ять стiльцiв постави-
ли колом, сидiннями назовнi. Десять 
чоловiк пiдтюпцем побiгли довкола 
них. Масовик гучно крикнув: «Стоп!», 
i кожен із гравцiв поспiшив упасти 
на стiлець. Одному мiсця не вистачи-
ло, вiн вибув із гри, прибрали один 
стiлець, i все почалося спочатку.

Геннадiй, як загiпнотизований, ди-
вився на струнку Тамарину постать, 
що вихором лiтала по сценi. Коло 
все вужчало, гравцiв усе меншало. 
Нарештi вони залишились утрьох на 
два стiльцi. Побiгли, побiгли, побiгли 
по колу... «Стоп!» Двоє дужих хлопцiв 
льопнулись на сидiння, а Тамара за 
iнерцiєю влетiла одному з них на 
колiна.

— Ну й мужчини, не могли посту-
питися дамi, — пожартував масовик. 
— Хвилиночку, дiвчино, i вам приз.

Розпашiла й захекана, Тамара 
впала поруч із Геннадiєм i простягла 
йому приз — жовту гумову лисицю.

— Вiзьмiть дiтям. А то моїм лобуря-
кам уже подавай мотоцикла.

— Думаєте, в мене меншi? Прида-
не дочкам готую.

— I не кажiть, — зiтхнула вона. 
— Я оце чую, старший мiй говорить 
дружковi: «А мене стара не пустить у 
кiно». Думаю: «Божечки, це ж вiн про 
мене — «стара».

...Вони брели парковою алеєю, що 
котилася вниз до рiки. Парк тут був не 
такий прилизаний i скидався скорiше 
на прохолодний i вогкий лiс. Людей 
майже не було, зате у верхiв’ях де-
рев пищали, переживши зиму, веселi 
горобцi. Геннадiй забiг до кафе, що 
прилiпилося на узлiссi, i повернувся з 
пакунками в руках.

— Харчi. Будемо обiдати.
Сiли на осоннi, на молоду несмiлу 

траву, i притихли, зачарованi повiнню. 
Безкрає водяне дзеркало ледь 
тремтiло пiд свiжим вiтром. Рiка ви-
йшла з берегiв, затопила лугову низи-
ну на тому боцi i впритул пiдступила до 
парку. Тополi, берези i верби на кручi 
вже брели по водi.

— Гено, чого вам смiшно?
— Захотiлося залiзти на дерево. А 

признайтеся, ви колись теж лазили по 
деревах?

— Рокiв двадцять тому. Я й зараз 
можу, шкода, що в спiдницi.

— Ну так я не в спiдницi.
Геннадiй скинув пiджак i залiз на 

високу розлогу вербу, що стояла над 

самою водою.
— Ох ти, який пейзаж, Тамаро! — 

загукав згори. — А калачикiв скiльки!
Пурхнув додолу, з повною жменею 

тугих зелених калачикiв — вербового 
цвiту.

— Спробуйте-но. Делiкатес. Ми 
малюками так їх любили їсти!

Тамара взяла калачик, надкуси-
ла, пiдвела голову. Вiн побачив зовсiм 
поруч її бiлий светр, м’яке волосся, 
першi ледь помiтнi зморшки довкола 
очей i маленький зелений калачик у 
пiдфарбованих губах...

У переповненому тролейбусi їх за-
тиснули в самiсiнький куток. Тамари-
не волосся пахло квiтнем i сонцем. 
Геннадiй раптом подумав, що вiн не 
знає нi її адреси, нi навiть прiзвища. 
Запитав. Тамара назвала звичайне 
чуже прiзвище i якусь фабрику. «Я там 
недавно. У цеху ще не всi мене й зна-
ють». — «А я вас по очах знайду. Запи-
таю: «Де молода дама з отакими гар-
ними очима?» — «Ха-ха! Думаєте, на-
чальник цеху знає, якi в мене очi?» 
— «Я вас знайду. Завтра. Нi, завтра 
недiля. Пiслязавтра».

Пiслязавтра у вiддiлi «замочува-
ли» квартальну премiю. У вiвторок 
вiн пролазив із дружиною i тещею 
по базару. Купували насiння i розса-
ду. Теща так розходилася, що прику-
пила й п’ятдесятилiтрову бочечку на 
помiдори, тягти яку довелося, звiсно 
ж, Геннадiю. У середу був футбол, i 
знову патлатенький форвард Кузя 
вгатив гостям красень-гол.

Аж у четвер Геннадiй наплiв у 
вiддiлi про якусь невiдкладну спра-
ву i втiк із роботи на годину ранiше. 
Невдовзi вiн уже входив у ворота 
швейної фабрики, на яку не потрапив 
би сто лiт, якби не ота дивна суботня 
зустрiч із Тамарою.

Через прохiдну йшов, як на гол-
ках, але товстий вахтер байдуже 
смоктав цигарку й не озвався жод-
ним словом. Довгий чотириповерхо-
вий корпус фабрики виходив у двiр 
широчезними вiкнами. Двором сну-
вали заклопотанi люди, повзли елек-
трокари, квакнув за спиною сигнал 
вантажної автомашини. Кiлька за-
смоктаних деревець тремтiли на вiтрi 
першою прозеленню.

У вiддiлi кадрiв лiтня жiночка за 
крайнiм столом пiдвела на Геннадiя 
стомленi очi й перепитала Тамари-
не прiзвище: «Iнженер-технолог? Не 
знаю». — «Вона недавно перейшла до 
вас». — «Хоч би i вчора. Вiддiлу кадрiв 
не мине. Машо! — гучно, як на торгах, 
крикнула жiночка через усю кiмнату. 
— Не знаєш, у нас працює така...»

Геннадiй дибав тротуаром. Було 
порожньо i холодно. Вiтер телiпав 
недогризки футбольних афiш. Йому 
все стало абсолютно байдужим. 
Поспiшати нiкуди. Додому встигне за 
чверть до сьомої, як i завжди. Потiм 
— господарчу сумку в руки i по ма-
газинах. Потiм — третя серiя но-
вого восьмисерiйного телефiльму. 
Потiм — вечеря i п’ять партiй у шаш-
ки з тещею. Сьогоднi вiн обов’язково 
вiзьме реванш за вчорашнiй 
розгром.

А потiм вiн лежатиме на диванi пiд 
довгоногим зеленим торшером, об-
кладений газетами i журналами. Вiн 
дивитиметься у напiвморок стелi й 
пригадуватиме буйну квiтневу повiнь 
в їхньому селi, зеленi коси верб у 
сивiй веснянiй водi, тугi, шершавi й 
гiркуватi вербовi калачики, кислий 
до оскоми луговий щавель i солодкi 
цибатi опуцки.

Вiн згадає суботу, весняний парк, 
рiку, бiле вино, чорний хлiб i зеленi ка-
лачики.

А потiм спливе у пам’ятi те да-
леке пiвденне мiсто з абрикосами й 
акацiями, його останнiй лист Марiї, в 
якому вiн писав, що одружується i що 
хотiв би виграти в цю лотерею. Але 
в лотерею всi не можуть виграти. Це 
не гра в «папуг», де завжди виграє 
той, хто починає, досить лише знати 
маленький секрет — пересунути по 
шворцi двох розмальованих пластма-
сових дурнiв.

...Мiсяцiв за два вiн одержав лис-
та. Поштовий штемпель великого чу-
жого мiста. Давно забутий почерк. «Ти 
яким був, таким i зостався. А вербовi 
калачики — це дiйсно чудо».

1984 р.
Оповідання із книги автора «Свіча», 

виданої в Чернігові 2001 року

Петро АНТОНЕНКО

Вербові калачики
Оповідання

Цікаве 
про письменників
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Несподівані 
думки
 Іноді те, чого, як нам 

здається, ми зовсім не хо-
чемо, виявляється саме 
тим, що нам найбільше по-
трібно. (Хелен Браун). 

 Життя є поєднання 
меду і жовчі. (Луцій Апулей).

 Життя складаєть-
ся з того, що людина ду-
має протягом усього дня. 
(Ральф Уолдо Емерсон). 

Було колись...
Пригода в потязі
Подорожуючи Франці-

єю, Марк Твен їхав потягом у 
місто Діжон.  Попросив про-
відника розбудити його вчас-
но. При цьому він сказав:  «Я 
дуже міцно сплю. Коли будете 
мене будити, може, я буду кри-
чати. Не звертайте на це уваги 
і обов’язково висадіть мене в 
Діжоні». Прокинувся Твен уже 
ранком, коли потяг наближав-
ся до Парижа. Письменник по-
біг до провідника і став йому до-
коряти. На це провідник відпо-
вів: «Але Ви вночі не так сильно 
гнівалися, як той американець, 
якого я висадив у Діжоні». 

Серйозний старий 
Зустрічаючись із читача-

ми, Марк Твен зазвичай роз-
повідав багато смішних істо-
рій, веселив аудиторію. Одно-
го разу письменника зупинив 
молодий чоловік і сказав, що 
в нього є дядько, якого Твен 
не зможе розсмішити. 

Увечері молодий чоловік 
і його дядько сиділи в першо-
му ряду. Марк Твен звертав-
ся прямо до них. Він став роз-
повідати найсмішніші історії, 
але обличчя старого зали-
шалося серйозним. Зрештою 
зовсім знесилений письмен-
ник покинув сцену. За деякий 
час він розповів другу про 
цей випадок. 

«Не хвилюйся, — сказав 
друг, — я знаю цього старо-
го. Вже багато років він абсо-
лютно глухий».

Куточок 
гумору

Хто і як ходить у гості: 
Англієць — із гонором. 
Француз — із букетом 

квітів. 
Росіянин — із пляшкою 

горілки. 
Українець — із торбою 

пива. 
Єврей — із тортом. 

Хто як повертається 
з гостей:

Англієць — із гонором. 
Француз — із коханкою. 
Росіянин — із набитою 

мордою. 
Українець — із тор-

бою порожніх пляшок з-під 
пива. 

Єврей — з тим же сво-
їм тортом. 

Хто що думає, 
повертаючись із гостей: 

Англієць: «Сподіваюсь, 
ці п’яні гості не переплута-
ли мене з лакеєм?» 

Француз: «А дамочка 
справа була гарніша». 

Росіянин: «Байдуже, що 
морду набили, зате я пере-
бив увесь посуд». 

Українець: «Ще чого — 
викинути пляшки у сміттє-
провід, я краще їх завтра 
здам». 

Єврей: «Куди б іще піти 
в гості, поки торт свіжий?»

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

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

Кошти на видання можна вносити 
на банківський рахунок газети:

ФОП Антоненко П.Я., 

ЄДРПОУ/ДРФО 1770703038, 
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У світі цікавого

 Міцний розчин оцту (1 ст. л. на 1 склянку води) зні-
має плями зі скла та дзеркал, надає блиск позолоченим 
дерев’яним рамам, допомагає вичистити ванну, раковину, 
емальовану каструлю.

 Відокремити жовток від білка просто: розбийте яйце 
на тарілку, візьміть порожню пластикову пляшку, трохи стис-
ніть, щоб вийшла частина повітря, піднесіть до жовтка, і він 
легко втягнеться в пляшку.

 Золотому персню можна повернути блиск, якщо потри-
мати його в солодкій воді, а потім почистити губною помадою.

 Щоб свічка горіла яскраво і довго, не запливаючи, по-
передньо потримайте її якийсь час у підсоленій воді.

 Часниковий запах із рота можна видалити такими спо-
собами: випити склянку молока, пожувати петрушку, шкірку 
лимона або кавове зернятко.

 Тверді сливи, недостиглі помідори і грона винограду 
можна зберегти свіжими протягом кількох тижнів у сухому піс-
ку або в сухій тирсі.

Корисні порадиКорисні поради

Долина птахів, 
що падають

В індійському штаті Ас-
сам є невелика долина пло-
щею 2 на 10 кілометрів, ото-
чена лісовими схилами. Раз 
на рік, наприкінці серпня, 
з усіх околиць до цієї доли-
ни сходяться всі селяни, аби  
взяти участь у своєрідному святі — ночі птахів, що падають. Селя-
ни розпалюють багаття і чекають. Ближче до півночі вся долина 
наповнюється сотнями пташиних зграй. Птахи літають так низько, 
що деяких можна зловити голими руками на льоту. Чимало з них 
самі мертвими падають на землю. Подібний птахопад триває дві – 
три ночі підряд, існує з давніх-давен. Після кількох днів трансу пта-
хи, випущені на волю, ніби й нічого не сталося, летять геть. 

Загадкові річки
На нашій планеті є річки, які зовсім нікуди не впадають. 

Такі ріки течуть у Казахстані та Центральній Азії: Зеравшан, Чу, 
Муграб, Сарису, Малий та Великий Узень. Одні губляться се-
ред піщаних пустель, інші повністю зникають на зрошуваних 
полях. Річка Таджен — найдовша з річок такого типу, її довжи-
на — 1150 кілометрів. Початок вона бере в горах Афганістану. 
Тече по території Ірану, Туркменістану, де й закінчує свій шлях 
на зрошуваних полях. У Південній Африці річка Окаванго упо-
вільнює свою течію в пісках пустелі Калахарі, утворюючи чи-
сельні важкопрохідні болота, в яких річка й губиться.

Блискавконосні місця
Щосекунди на нашій планеті спалахують блискавки. Під-

раховано, що в середньому на Землі щодня спалахують 44 ти-
сячі блискавок.

Точно не відомо, чому блискавки вподобали острів Яву, 
місто Багор, розташоване на південь від столиці Індонезії 
Джакарти. Це найбільш грозове місце на Землі. Тут у серед-
ньому 322 дні на рік спалахують блискавки. У африканській 
країні Кенії блискавки сягають надзвичайно великих розмірів 
і спалахують у небі 210 днів на рік.

Золотий фонд української естради

Юрій Гуляєв
Юрій Олександрович Гуля-

єв (09.09.1930, м. Тюмень – 
24.04.1986, м. Москва) — лі-
ричний баритон. Закінчив во-

кальний факультет Уральської 
консерваторії (Свердловськ). 
На п’ятому курсі був запро-
шений до Свердловського те-
атру опери та балету. Кар’єру 
оперного співака продовжив 
у Донецькому (1955 – 1960) 
і Київському оперних театрах 
(1960 – 1975), а від 1975 року 
Гуляєв був солістом Великого 
театру в Москві. У його репер-
туарі — партії з опер «Євгеній 
Онєгін», «Севільський цируль-
ник», «Трубадур», «Кармен» та 
багатьох інших. 

Концертна діяльність Гу-
ляєва розвивалася пара-
лельно оперній. Естрада при-
несла йому широку популяр-
ність. Підкоряв оксамитовий, 
теплий і багатий за тембром 
баритон Юрія Гуляєва, ча-
рівна усмішка. Він викону-

вав народні пісні, російські 
романси, зарубіжну класику, 
сучасні пісні. Співак багато 
співав українською: викону-
вав пісні М. Лисенка, О. Бі-
лаша. Співпрацював із ком-
позитором І. Шамо (саме Гу-
ляєву Ігор Наумович довірив 
перше виконання легендар-
ної пісні «Києве мій»), а від 
1966 року почалася творча 
дружба співака з О. Пахму-
товою. Гуляєв і сам написав 
чимало пісень:  «Воспоми-
нания о полевом оркестре», 
«Желаю Вам» на вірші Р. Рож-
дественського, цикл на ві-
рші С. Єсеніна («Под окошком 
месяц», «Дорогая, сядем ря-
дом»), з українських — «Об-
ражайся на мене, як хочеш» 
(вірші В. Симоненка), «Приво-
рожила» (слова І. Бараха).

Улюблені пісні 
Ìàìèíà âèøíÿ
Музика: Анатолій Пашкевич
Вірші: Дмитро Луценко

Знову наснилось дитинство,
Тепле, як рання весна.
Вишня вдяглася в намисто,
Мама щаслива й сумна.
Там за село проводжала
Долю мою молоду…
Щедро мені щебетала
Мамина вишня в саду. 

В даль голубими вітрами
Весни за обрій пливли.
Раннім туманом у мами
Коси, мов дим, зацвіли.
Мати в тривогах вінчала
Щастя жадане й біду…
Радо мене зустрічала
Мамина вишня в саду. 

Здавна близьке й сокровенне
Все там, аж терпне душа.
Начебто й мама до мене
Стежкою в сад поспіша.
Знов, як бувало, до столу
Кличе, лиш в хату зайду…
Ронить зацвіток додолу
Мамина вишня в саду. 

Пісня любові й дитинства
В серці бринить, як струна,
Наче священна молитва
З рідного краю луна.
Та не порадує літо
Душу мою молоду…
Плаче тепер білим цвітом
Мамина вишня в саду. 

Îé, ëåò³ëè äèê³ ãóñè
Музика: Ігор Поклад
Вірші: Юрій Рибчинський

Ой, летіли дикі гуси,
Ой, летіли у неділю дощову.
Впало пір’я на подвір’я,
Закотилось, як повір’я, у траву.
Ой, летіли дикі гуси,
Ой, летіли дикі гуси через ліс.
Не кажи своїй подрузі,
Хто тобі корали зоряні приніс.

Як постука нічка темна
У віконце знов,
Не питай мене даремно
Про мою любов.
Ой, летіли в день осінній
Дикі гуси до самотньої верби.
Там, де двоє, там — весілля,
А де троє — перші ягоди журби.

Ой, летіли до світання
Дикі гуси через марево ночей,
Бережи своє кохання
Ти, дівчино, від корисливих очей.
Ой, летіли понад вечір
Дикі гуси через ліс і зелен гай,
Ти відкрий подрузі двері,
Але серце їй своє не відкривай.

Ой, летіли дикі гуси,
Ой, летіли у неділю дощову.
Впало пір’я на подвір’я,
Закотилось, як повір’я, у траву.

Анатолій Пашкевич  
Анатолій Максимович Пашкевич 

(11.02.1938, с. Довбиші Баранівського 
р-ну Житомирської обл. – 11.01.2005, 
м. Черкаси) — композитор, народний 
артист України (1985). Від 1965 р. — 
хормейстер, 1967 – 1973 рр. — худож-
ній керівник Черкаського народного 
хору, від 1978 р. — художній керівник 
Волинського народного хору, в останні 
роки життя — Чернігівського народно-
го хору. 

Анатолій Пашкевич створив десятки чудових пісень: зна-
менита «Степом, степом» (вірші Миколи Негоди), «Хата моя, 
біла хата» (вірші Дмитра Луценка), «Синові» (вірші Василя Си-
моненка).

Особлива сторінка у творчості Пашкевича — співпраця з 
Дмитром Луценком. На його вірші Пашкевич написав «А мати 
ходить на курган», «Батькове серце», «Гуси летіли», «Хата моя, 
біла хата», «Любисток», «Ой ти, ніченько», знамениту «Мамину 
вишню».

Принциповий, він не вписувався в жорсткі рамки життє-
вих умовностей, тому був незручним у стосунках із чиновни-
ками. Атмосфера стародавнього Чернігова, де Пашкевич про-
жив майже всі останні роки життя, не була благодатною для 
творчості митця і його колективу — Чернігівського народного 
хору, адже композитор не переставав воювати з чиновника-
ми, захищаючи пісню, виплеканий ним колектив.

Ансамбль «Червона рута» 
Чернівці — Ялта. Керівники — Анатолій Євдокименко, 

Валерій Ляхов.
Вокально-інструментальний ансамбль «Червона рута» 

був створений у жовтні 1971 року в Чернівецькій філар-
монії трубачем Анатолієм Євдокименком із музикантів 
естрадного оркестру місцевого університету спеціально 
для акомпанементу Софії Ротару. У зв’язку з переїздом Ро-
тару до Ялти в 1975 р. «Червона рута» була переведена до 
Кримської філармонії. 

Колектив мав велику популярність у колишньому СРСР 
і за кордоном. 

Тривалий час «Червона рута» залишалася в тіні народ-
ної артистки України, хоч інколи і вирушала на гастролі са-
мостійно. 

Із п’ятнадцяти дисків-гігантів Софії Ротару з «Червоною 
рутою» було записано повністю лише три, ще кілька — част-
ково. Найбільші творчі незлагоди між примою і колективом 
почалися 1987 року. У серпні 1989 року музиканти залиши-
ли Кримську філармонію і перейшли під дах московського 
ТО «Галерея». Самостійною «Червоною рутою» без С. Ротару 
та А. Євдокименка тоді стали заслужена артистка України 
Георгіна Ляхова (вокал, скрипка), Валерій Ляхов (художній 
керівник, гітара-соло), група музикантів. «Червона рута» на 
початку 1990 року записала альбом, який поєднував тра-
диційний фольк-рок із незвичним для нього джаз- та хард-
роковим звучанням.

Ансамбль існує і досі (місце перебування — Ялта, ке-
рівник — Валерій Ляхов) та є одним із найдавніших україн-
ських гуртів у світі.


