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16 липня — 25-а річниця 
ухвалення Верховною Радою Декларації 

про державний суверенітет України. 

Вітаємо зі святом!

Сьогодні в номері:

Про все, що хвилює, що наболіло
Небезпечні відходи від колишнього СРСР.
Знахабнілі злодії чинять крадіжки на електромережах.
Чому закриваються невеликі магазини? 
Селяни відстоюють свої школи.

Стор. 4.

У гуманітарній сфері, як і багато де, 
нічого не змінюється.

                        Стор. 5.

Знову борги із зарплат.
 

Стор. 5.

Чи існував юридично Радянський Союз?
 

Стор. 6, 10.

Чернігівщина під нацистською окупацією.
 

Стор. 13.

Передплата 
на газету триває 

Усі поштові відділення й листоноші області 
продовжують передплату на «Світ-інфо» 

на будь-який термін і на будь-яку адресу в області.
Незмінна передплатна ціна на нашу газету 
Вона, як і раніше, становить усього 6 гривень 

на місяць або 36 гривень на півріччя.
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.
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!

Дякуємо читачам
Завершилася передплатна кампанія на періодичні дру-

ковані видання на ІІ півріччя 2015 року. Читачі нашої газе-
ти, які мали передплату на півроку, продовжили її на ли-
пень і наступні місяці півріччя. Усім — велике спасибі!

Найбільше передплатників наша газета має в Черніго-
ві, Куликівському, Прилуцькому, Корюківському районах.

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

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

Доставку газети читачам веде пошта 
Наша газета виходить кожні два тижні, по четвер-

гах. Доставку її передплатникам веде «Укрпошта». З усіх 
питань доставки газети звертайтеся до своїх поштових 
відділень, до листонош.

86514

Фарс виборів 
фарсу демократії

Нинішні позачергові вибо-
ри до парламенту по округу № 
205, а це більша частина Черні-
гова, схоже, принесуть світовий 
рекорд.

У попередньому номері нашої га-
зети «Світ-інфо» в публікації «Вибор-
чі ігри в часи війни» я розповів про 
ці вибори, призначені на 26 липня 
через те, що обраний восени депу-
тат був призначений головою об-
ласної державної адміністрації.

У тій публікації, зокрема, стави-
лося питання, а чи не є зайвою роз-
кішшю витрати державного бюдже-
ту в час війни на ось такі позачер-
гові вибори? Адже їх кошторис — 
3 мільйони гривень. І лише дещиця 
цієї суми повернеться до бюджету. 
Мова про те, що грошова застава 
кандидата в розмірі 12180 гривень 
повертається лише переможцеві 
виборів. Отож, якщо буде, як це бу-
вало на виборах, з півтора десятка 
кандидатів, невдахи виборів повер-
нуть до бюджету десь 5 – 6 відсотків 
їх кошторису.

Та в цьому сенсі приємно було 
помилитися: до бюджету повернеть-
ся близько половини цих витрат. Річ 
у тім, що Центральна виборча комі-
сія зареєструвала по округу… 127 
кандидатів! Уже встановлено все-
український, а, може, й світовий ре-
корд кандидування по округу, гід-
ний Книги рекордів Гіннеса.

Гляньмо уважніше на 
цей довжелезний (буде 
більш як метровий вибор-
чий бюлетень) список кан-
дидатів. Виявляється, в 
парламент країни — го-
ловний, власне, єдиний за-
конодавчий орган держави — 
можна балотуватися, кому не 
лінь. Інтереси двохсот тисяч ви-
борців округу, мешканців міста, бе-
руться представляти 85 кандидатів 
(дві третини!), які взагалі не про-
живають у Чернігові. Географія 
тут — від Галичини до Донбасу. В 
адресах кандидатів — Львів, Оде-
са, Дніпропетровськ, Луганськ, Хар-
ків, райцентри і села (!) Одещини, 
Київщини, Вінниччини, Донеччини, 
Львівщини, Запоріжжя, Полтавщи-
ни, Чернігівщини, а ще ціла когорта 
киян. 

Серед зареєстрованих — 46 
безробітних! Додайте ще п’ятьох 
пенсіонерів, і виходить, що 51 лю-
дина, окрім законодавчої роботи, 
шукають у парламенті заробітку. 

Звичайно, приємно, що наш без-
робітний може внести понад 12 ти-
сяч гривень кандидатської застави, 
але, очевидно, й таким людям не за-
вадять депутатська зарплата і «ча-
йові». 

Ви гадаєте, писати й ухвалювати 
закони, за якими житиме вся дер-
жава, так уже складно? Нічого по-
дібного. У депутати сміливо рвуть-
ся 14 кандидатів, за плечима яких 
— освіта в ПТУ, профтехосвіта, як і 
сказано в постанові ЦВК. Узагалі 
список кандидатів дає цікавий зріз 
нашого суспільства. Є кандидати з 
освітою ПТУ, котрі займають посади 
«директора» такої-то структури, є на-
впаки: люди з солідними дипломами 
— безробітні.

Що спонукає натовпи людей 

претендувати на мандат депутата 
парламенту держави? Мабуть, «ви-
сока суспільна мотивація». І то лише 
злі язики торочать про якісь інші мо-
тивації, щоб за ці «мотивації» бути 
клоном (чи клоуном), підсадною кач-
кою грошовитих і «владовитих» кан-
дидатів.

Якщо ж серйозно, то не лише 
змагання грубих грошей і грубого 
адміністративного, владного ресур-
су двох найбільш «розкручених» кан-
дидатів роблять ці вибори фарсом 
демократії. А й ось таке «балотуван-
ня». Апелювати до честі й совісті де-
сятків подібних «балотантів», котрі 
продають своє ім’я, — марна спра-
ва: честь і совість у декого давно ви-
мірюються кольором купюр.

Усе це — доведені до абсур-
ду брудні виборчі технології. На-
реєструвати кандидатів, щоб від 
кожного мати представника у ви-
борчих комісіях, бо, виходить, що й 
по сьогодні діє сталінська формула: 
важливе не те, як голосують вибор-
ці, а хто і як рахує їхні голоси. 

Навіть такий нюанс. Якщо у твого 
реального суперника прізвище по-
чинається з «вищої» літери алфавіту, 
не дай, Боже, щоб він ішов першим 
за списком у бюлетені, бо части-
на виборців далі першого прізвища 
не читають. Тоді терміново шукають 
«кандидата» з прізвищем на літеру 
«А», при потребі й на «Аа», для чого 
можна навіть 

«попро-
сити» того 

змінити прі-
звище. 
Або висування 

«балотанта», прізви-
ще якого лише на одну 

літеру відрізняється від 
прізвища одного з найбільш 

«розкручених» кандидатів, а 
ім’я взагалі однакове. Вгадай-

те «з трьох разів», хто міг найняти 
такого «балотанта», чи, скажімо 
інакше, кому вигідне таке «вису-
вання»? До речі, можна висунути й 
особу з абсолютно однаковим, як 
у відомого кандидата, прізвищем, 
навіть ім’ям і по батькові — цьо-
го ж закон не забороняє. До цього 
в нинішньому фарсі ще не дійшло, 
але все попереду, нові виборіади. 

Це вже не смішно. Як і бруд, 
що наростає з ходом кампанії. То 
хтось таємничий обписує перші 
поверхи будинків — гарно відре-
монтовані магазини, офіси, ательє 
— «агітаційними» написами. При-
чому штаби основних кандидатів 
указують пальцем один на одно-
го: мовляв, то не ми, то провокація 
конкурента. А то ось громадські 
активісти й міліція затримали ці-
лий автомобіль так званих «га-
зет», які роздавали в центрі 
міста.

127 так званих кандидатів на так званих виборах до парламенту
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Бліц-інформ

  Світ Чернігівщини

1  У цій газеті, яка не по-
соромилася прибрати слав-

ну назву «Наш Чернігів», розпо-
відається, що один із кандидатів — 
аферист, їсть людське м’ясо і взага-
лі син Путіна. Інший кандидат марно 
хвалиться кількома своїми дітьми, 
бо з цими дітьми йому колись «допо-
міг» його основний суперник на ви-
борах. І так далі... Потім пішли якісь 
дивні дзвінки про «замінування», 
аби зірвати заходи кандидата-су-
перника. 

Міліція елементарно могла б 
встановити творців отої самозваної 
«газети» без жодної реєстрації і ви-
хідних даних. Як і тих, хто обмальо-
вує стіни будівель. Але, схоже, пра-
воохоронці воліють ухилятися від си-

туацій, де пахне (точніше, тхне) полі-
тикою, чим є і виборчі кампанії.

Фарс нинішніх виборів по окру-
гу наче зайве підкреслює недолу-
гість мажоритарної системи вибо-
рів. Утім, не набагато краща в нас і 
пропорційна, партійна система, вра-
ховуючи, чим є наші так звані партії, 
ці політхолдинги, придатки олігарха-
ту. Зараз у нас діє змішана система 
парламентських виборів, тобто су-
міш двох убогих систем. А ось нор-
мальну пропорційну систему з від-
критими списками все чомусь не 
впровадять. 

Про не юридичні, а політичні, 
суспільні, моральні аспекти тако-
го фарсу на виборах мова окре-
мо. Напрошується навіть така вер-

сія: хтось хоче довести ситуацію до 
фарсу й абсурду, щоб продемон-
струвати убогість нашої української 
демократії. Версія екзотична, але 
в нас уже перестаєш дивуватися 
будь-чому. Якщо хтось затіває ось 
таке, то це зайвий клопіт. Тому що 
й так давно зрозуміла наша ситуа-
ція з виборами, політичною струк-
туризацією, партіями, побудовою в 
нас справжнього громадянського 
суспільства. Зрозуміла й без цього 
цирку. І тут, на відміну від цирку, не 
до сміху. 

Петро АНТОНЕНКО

Рідкісні ікони в заповіднику 
«Чернігів стародавній»
На виставці, що відкрилася в приміщенні Колегіуму (на Валу), 

представлено 43 ікони із зображенням Пресвятої Богородиці.
У Національному архітектурно-історичному заповіднику 

«Чернігів стародавній» зберігаються понад 900 старовинних 
ікон, серед яких є унікальні.

Колекція збиралася понад сорок років під час наукових 
експедицій до різних куточків Сіверського краю. Ікони ставили 
на облік, реставрували і таким чином зберігали безцінні тво-
ріння невідомих майстрів ХVII – XIX століть. Ікони знайомлять 
нас із технікою іконопису Чернігівщини.

Є серед експонатів справжні шедеври. Трьом іконам при-
писують чудотворні властивості. Насамперед привертають 
увагу Троїцько-Іллінська, Домницька і Ладинська ікони. Ціка-
вими є також ікони «Покрова Богородиці», «Коронування Пре-
святої Діви Марії», «Благовіщення», «Богородиця милування», 
«Введення до храму».

Чернігівська ікона дуже самобутня, й інтерес до неї вели-
кий. Найближчим часом чернігівці та гості міста матимуть змо-
гу познайомитися з іншими експонатами великої колекції ікон.

Народний театр «Ілюмінатор» 
та дитячий театр «Слово» 
повернулися з нагородами
Чернігівський місь-

кий молодіжний на-
родний театр «Ілюміна-
тор» (художній керівник 
Олександр Норов) та ди-
тячий театр «Слово» Ка-
рильської школи Короп-
ського району (худож-
ній керівник Валентина 
Приходько) представля-
ли талановиту молодь 
Чернігівщини на міжнародному фестивалі «Південні маски».

У попередні роки театр «Ілюмінатор» уже був відзначений у 
номінаціях «Режисерський дебют» і «Краща жіноча роль».

Проте поїздка на ювілейний Х міжнародний фестиваль ди-
тячих та молодіжних театрів була під загрозою. Причина — від-
сутність фінансів, адже колектив працює на громадських за-
садах, на кошти небайдужих. Допоміг вирішити проблему з фі-
нансуванням голова облдержадміністрації Валерій Куліч. Він 
зазначив: «Театр «Ілюмінатор» тісно співпрацює з учнями Ка-
рильської школи Коропського району, дає можливість сіль-
ському театральному гуртку виступати на великій сцені». 

Знешкодили 9 артилерійських 
снарядів часів війни
4 липня о 16.35 до облас-

ного управління ДСНС надійшло 
повідомлення про виявлення в 
лісовому масиві поблизу с. Ан-
дріївка Чернігівського району 
7 артилерійських снарядів ка-
лібром 76 мм часів Великої Ві-
тчизняної війни. Співробітники 
міліції взяли їх під охорону.

5 липня сапери групи піро-
технічних робіт аварійно-ряту-

вального загону спецпризначення Управління ДСНС у Черні-
гівській області додатково виявили тут ще 2 артилерійські сна-
ряди калібром 152 мм та 30 мм. Об 11.40 усі вибухонебезпеч-
ні предмети рятувальники вивезли до спеціально відведеного 
місця і знищили шляхом підриву.

На водоймах тонуть люди
5 липня в р. Сейм поблизу с. Красне Бахмацького району по-

тонув 17-річний юнак. Як з’ясувалося, компанія молодиків відпо-
чивала на березі водойми і час від часу ходила купатися. Близь-
ко 17.00 вони звернули увагу, що зник один із друзів й одразу по-
чали його шукати. Через деякий час хлопці знайшли в річці тіло 
юнака. Обставини трагедії з’ясовують правоохоронні органи.

Від початку купального сезону на Чернігівщині у водоймах 
потонуло вже 20 осіб. 

Рятувальники закликають людей бути обережними під час 
купання. Не пірнайте і не заходьте швидко у воду після трива-
лого перебування на сонці, бо різка зміна температури може 
призвести до судом кінцівок. Купайтеся тільки у спеціально 
відведених для цього місцях з пологим і твердим дном. Розра-
ховуйте на свої сили і не запливайте далеко від берега. Не вла-
штовуйте небезпечних ігор на воді, ні в якому разі не заходьте 
у воду в нетверезому стані.

Управління Держслужби 
з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області

Коли торік уперше не від-
бувся обласний фестиваль 
журналістики «Золотий пере-
дзвін Придесення», що яко-
юсь мірою вже був і всеукра-
їнським, який проводився 
друге десятиліття, традицій-
но до Дня журналіста Украї-
ни, це «списали» на переміну 
влади, початок сепаратист-
ського заколоту і російської 
агресії на Донбасі. 

Минув рік. Суспільство 
вже потроху звикло з усім 
означеним, якщо можна з цим 
«звикнутися». Більше того, 
на решті України, в далеких 
від фронтового Сходу облас-
тях наче аж підкреслювало-
ся: мирне життя триває, з усі-
ма його подіями і традиціями 
в мистецтві, освіті, спорті. Що 
спростовувало й другу моти-
вацію скасування фестива-
лю: мовляв, треба економити 
кошти на різних акціях. У Чер-
нігові, як і загалом по Україні, 
ці акції тривали, ніби стверд-
жуючи: ми народ миру, а не 
війни. І до проведення різних 
фестивалів, конкурсів, свят 
традиційно (і ще більше, ніж 
раніше) долучалися спонсори 
— великий і малий бізнес, під-
приємці. Урешті, вони завжди 
спонсорували і проведення 
фестивалів журналістики. Від 
місцевої влади, насамперед 
— закладів культури, вимага-
лося лише організувати свят-
кове дійство в обласному ака-
демічному театрі чи філармо-
нії. І ось «Золотий передзвін 
Придесення» не відбувся дру-
гий рік поспіль.

Продовжимо цей ряд. 
Так само другий рік поспіль 
не відбулося обласне ко-
зацьке свято у славній геть-
манській столиці — Батури-
ні. Звичайно, батуринці тра-
диційно, другої неділі червня, 
провели це свято — скром-
но, як міське. Але варто на-
гадати, що чверть століття 
козацьке свято проводилося 
як обласне, всеукраїнське, а 
в окремі роки й міжнародне. 
У липні якраз ювілей: минає 
25 років від проведення Чер-
нігівськими обласними орга-
нізаціями Народного Руху і 
«Просвіти» першого козаць-
кого свята в Батурині. Саме 
ним завершився кількаден-
ний агітаційно-культуроло-
гічний похід «Дзвін-90». До 
його проведення спонука-

ла і ухвалена 16 липня 1990 
року Верховною Радою Де-
кларація про державний су-
веренітет України. Звернімо 
увагу: це було ще за Радян-
ського Союзу, в загниваючо-
му, але існуючому СРСР, при 
правлячій Компартії, яка чи-
нила шалений спротив похо-
ду «Дзвін-90». Тим не менше 
похід районами Чернігівщи-
ни пройшов з великим успі-

хом. А в Батурині рухівці і 
просвітяни вперше підняли 
синьо-жовтий український 
національний прапор, упер-
ше відкрито виконали наш 
Гімн «Ще не вмерла Украї-
на». Уперше за кілька століть 
помолилися в гетьманській 
столиці за Івана Мазепу і 
його козаків, що колись по-
стали за відродження Украї-
ни. Учасники походу вперше 
розповіли людям про замов-
чувану історію — знищення 
московським військом усіх 
мешканців Батурина у тра-
гічному листопаді 1708 року. 
Рухівці і просвітяни насипа-
ли курган як символічну мо-
гилу жертвам того терору, 
встановили на ньому хрест. А 
поруч поклали пам’ятну пли-
ту на честь Івана Мазепи і 

його козаків. 
Мабуть, нині обласним 

та й всеукраїнським Руху і 
«Просвіті» варто відзначи-
ти 25-річчя того походу, того 
першого кроку для відро-
дження Батурина в нашій на-
ціональній пам’яті. 

Завершити цей ряд вар-
то ще одним скасуванням 
традиційного і вкрай важ-
ливого заходу. Запланова-

ний на серпень цього року 
VI Всесвітній форум укра-
їнців не відбудеться. Укра-
їнська всесвітня коорди-
наційна рада кілька тиж-
нів тому ухвалила провес-
ти цей черговий форум 20 
– 21 серпня 2015 року. 
УВКР як керівний орган сві-
тового українства, що оби-
рається саме на форумах, 
мав повне право прийняти 
таку ухвалу. Тим більше, що 
на попередньому V форумі 
2011 року було ухвалено 
провести наступне зібран-
ня українців світу якраз 
цього року. Але, звичайно, 
УВКР, бідна, злиденно фі-
нансована державою орга-
нізація, офіс якої тулиться 
в кількох кімнатах обшар-
паного будинку в глибині 

двору по вулиці Антонови-
ча (хоч вартував би якогось 
гарного старовинного осо-
бняка), не може провести 
Всесвітній форум без під-
тримки держави. Адже дер-
жави світу завжди підтри-
мують свою діаспору. Наша 
держава фінансувала ці фо-
руми, щоб, «відбувши чергу» 
цією подачкою, на наступні 
кілька років практично за-
бути про світове українство.

І ось недавно в Києві 
побували лідери світового 
українства, найбільших діа-
спорних організацій. Вони 
і голова УВКР Михайло Ра-
тушний побули на прийомі в 
Кабміні, де урядовці пере-
конували гостей, що VI Все-
світній форум українців тре-
ба відкласти — на рік. Моти-
вація та сама: мовляв, не на 
часі — війна, агресія, еконо-
мічна криза. 

Що тут сказати… А, 
може, якраз на часі було б 
зібрання українців нашої 
держави і світу, за участю 
представників щонаймен-
ше 20 мільйонів світового 
українства. Саме зараз нам 
НА ЧАСІ і дуже важлива їхня 
підтримка, їхній голос на за-
хист суверенності Україн-
ської держави. Українці діа-
спори й так багато роблять 
для цього, досить назвати 
величезну гуманітарну, фі-
нансову допомогу для нашої 
армії, воїнів АТО, численні 
акції протесту українців за-
кордону проти російської 
агресії, на захист України. 
І до голосу цих українців 
прислухаються лідери дер-
жав Європи і світу. То чому 
б не посприяти подальшо-
му єднанню світового укра-
їнства? 

А щодо економічних чин-
ників… Може, наша влада 
цього і побоюється — чесної 
розмови з українцями світу 
про наші так звані «реформи», 
які лише б’ють по людях. Роз-
мови про те, що практично ні-
чого не змінилося після Май-
дану — щодо оновлення сус-
пільства, очищення влади, по-
карання тих, хто довів до крові 
на Майдані. То що, нічого ска-
зати світовому українству? 

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора з одного  

з  Козацьких  свят 
у Батурині.

Фарс виборів 
фарсу демократії

Без фестивалю журналістики, 
без Козацького свята, без Всесвітнього форуму
Може, Народний Рух згадає про 25-річчя славного походу «Дзвін-90»?
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Бліц-інформМілііцейська хронніка

Повідомляє Служба безпеки України

«Чернігівська Шевченкіана»
Видання цієї книги було ініційоване обласною органі-

зацією Національної спілки письменників України. Проект 
здійснено в рамках обласної Програми підтримки розвитку 
інформаційно-видавничої сфери Чернігівщини на 2012 – 
2015 роки.

Голова обласної організації НСПУ Олена Конечна зазна-
чила: «Чернігівська Шевченкіана» — видання, в якому най-
повніше зібрано поетичні, прозові та публіцистичні твори 
чернігівських літераторів про життя і творчість Кобзаря, по-
чинаючи від ХІХ століття. До книги увійшли 63 поезії, 18 опо-
відань та 42 публіцистичних твори ста двох письменників, 
чиє життя або професійна діяльність так чи інакше пов’язані 
з Чернігівщиною: від сучасників і товаришів Тараса Шевчен-
ка до митців наших днів».

Книга проілюстрована роботами більш як тридцяти ху-
дожників і майстрів народної творчості Чернігівщини, ілю-
страціями чернігівських художників до «Кобзаря», малюнка-
ми самого поета, написаними на Чернігівщині, фотознімка-
ми пам’ятників Тарасу Шевченку, встановлених в області.

Видання здійснено за кошти обласного бюджету. Біль-
ша частина накладу, який становить 600 примірників, буде 
передана до бібліотечної мережі області.

Тролейбуси  «заговорили» 
У чотирьох чернігівських тролейбусах, що їздять по 

маршруту № 4, запрацювала система оголошення зупинок.
Автоінформатори налаштував активіст електротран-

спорту Микита Вікторов за сприяння управління транспор-
ту міськради.

Вся експлуатація пристрою водієм зводиться до натис-
кання відповідної кнопки в момент під’їзду до зупинки.

Узагалі оголошення зупинок у громадському транспор-
ті — справа не нова, але останнім часом призабута. Сво-
го часу водії тролейбусів їх оголошували. Правда, самі, в мі-
крофон. Потім це якось відпало, мабуть, через брак фінан-
сів. І ось тепер відновлюється вже на кращому рівні, авто-
матичному.

Фотоклуб «Прекрасне поруч»
У Чернігівській міській бібліотеці ім. М. Коцюбинсько-

го (вул. Кирпоноса, 22) відкрито звітну виставку фотоклубу 
«Прекрасне поруч». Представлені роботи 19 членів клубу: 
краєвиди, портрети, натюрморти тощо. 

Фотоклуб засновано при бібліотеці головою обласного 
відділення Національної спілки фотохудожників Миколою 
Турчиним та відомим фоторепортером Віктором Кошмалом 
у листопаді 2012 року. 

Члени клубу, люди різного віку і професій, двічі на мі-
сяць збираються в бібліотеці, опановують секрети фото-
майстерності, спілкуються. 

Клуб відкриває вже третю звітну фотовиставку. Четве-
ро членів клубу — Владислав Тугучов, Ольга Шеремет, Ан-
дрій Майковський та Василь Катіман — проводили свої пер-
сональні виставки. Роботи клубівців неодноразово публіку-
валися на сторінках міських і обласних газет та в загаль-
ноукраїнському журналі «Photographer». Деякі фотоклубівці 
стали професійними фотографами. У Фейсбуці працює від-
крита група фотоклубу «Прекрасне поруч». 

Музика з Латвії 
Відбулася творча зустріч учнів шкіл естетичного вихо-

вання з латвійською співачкою і музикантом Бірутою Озоли-
нею, трубачем Давісом Озолиньшем і майстром електрон-
ної музики Магнусом Баугісом.

Дні латвійської культури в Чернігові відбулися за ініці-
ативи Почесного консула Латвійської Республіки, а також 
у рамках співпраці управління культури Чернігівської місь-
кої ради з культурно-просвітницьким центром «Latvi Art» при 
Почесному консульстві в місті у малій концертній залі Черні-
гівської музичної школи № 1 імені Вільконського.

Зустріч відбувалася у формі творчої бесіди. Співачка 
розповіла присутнім гостям про свою творчість та улюбле-
ні композиції — старовинні латвійські пісні, котрі вона як 
музикант відновлює з давніх записів, перекладаючи їх на 
музику.

Бірута Озолиня разом із музикантами виконала кілька 
пісень під акомпанемент старовинного інструменту — ко-
кле, символа латиської музики.

Від Чернігова до Карпат: 
виставка чернігівських митців
У Чернігівському музеї-заповіднику Михайла Коцюбин-

ського відбулося відкриття мистецької виставки «З краю 
М. Коцюбинського до краю І. Франка: Чернігів – Карпати». 

Живопис, театральні ляльки, графіка в поєднанні з по-
езією — саме ці жанри робіт представила на виставці Оле-
на Грицюк. Вона є членом Національної спілки архітекторів 
України, Конгресу літераторів України, об’єднання народ-
них художників «Деснянська палітра». Лауреат літератур-
них премій і конкурсів, також є автором збірок поезії та гра-
фіки. Мисткиня познайомила аудиторію зі своєю поезією, 
звернула увагу на цикл графіки, написаної під враженнями 
від подорожі Карпатами.

Яскраві барви гірських пейзажів втілив у своїх роботах 
талановитий чернігівський фотохудожник Володимир Якуш. 

Ознайомитися з виставкою можна до 21 липня у вистав-
ковому залі музею.

Співробітники Чернігівсько-
го райвідділу внутрішніх справ за-
тримали групу крадіїв, які за півро-
ку викрали у громадян понад тися-
чу найменувань речей на загальну 
суму близько півмільйона гривень.

Як повідомив очільник Чернігів-
ського районного відділу УМВС об-
ласті підполковник міліції Сергій Дов-
гопол, інформація про крадіжки, схо-
жі за способом скоєння, почала над-
ходити до райвідділу від початку року.

— Проводячи аналіз перших ско-
єних крадіжок, правоохоронці при-
пускали, що в районі «завелася» ор-
ганізована група злодіїв. Усі кра-
діжки були ретельно сплановані, а 
об’єкти посягання зловмисники ви-
бирали теж не навмання. Крали тіль-
ки те, що можна було вигідно і швид-
ко продати: окрім грошей та коштов-
ностей, — плазмові телевізори, по-
бутову техніку, електроінструмент, 
— зазначає Сергій Валерійович. — 
Були серед викраденого й такі до-
сить габаритні речі, як газові котли, 
плити, пральні машини і навіть неве-
ликі холодильники. Злодії проника-
ли і до помешкань громадян, і в дач-
ні будинки.

Розкриття злочинів ускладню-
валося тим, що злочинці обирали 
об’єкти посягань подалі від жвавих 
автодоріг і в малонаселених пунктах. 

Довгий час затримати зловмис-
ників не вдавалося, бо ті проявляли 
велику обережність. Через три місяці 
копіткої праці правоохоронці вийшли 
на слід підозрюваних. Було встанов-
лено, що четверо зловмисників пе-
ресуваються на двох автомобілях. 
Один — напіввантажний Іж-2715 «пи-
ріжок» — для перевезення викраде-
ного, інший — легковик «Audi-90» — 
для розвідки.

Після отримання інформації, що 
зловмисники готують чергову кра-
діжку з приватного будинку в перед-
місті Чернігова, міліція виставила на-
вколо об’єкта блокпости ДАІ й орга-
нізувала засаду з найдосвідченіших 

оперативників райвідділу.
Упевнені в безкарності, зловмис-

ники обібрали черговий об’єкт та 
прямували до місця схову викраде-
ного. Але тут на заваді їм стали спів-
робітники міліції, які зупинили автів-
ки крадіїв.

Усі троє зловмисників — меш-
канці Чернігова, раніше судимі за 
крадіжки, викрадення автотран-
спорту та заподіяння тяжких тілес-
них ушкоджень. Четвертого зловмис-
ника, вихідця з Кавказу, було затри-
мано на його квартирі. Під час санк-
ціонованого обшуку помешкання 
було знайдено та вилучено викраде-
ні речі, а також 200 грамів речовини, 
схожої на порох, яку направлено на 
експертизу.

Підозрювані поміщені до ізоля-
тора тимчасового тримання Чернігів-
ського райвідділу УМВС.

Відкриті кримінальні проваджен-
ня за частиною 3 статті 185 Кримі-
нального кодексу України (крадіжка, 
пов’язана з проникненням у житло 
чи інше приміщення) та за частиною 
1 статті 263 (незаконне поводження 
з боєприпасами і вибухівкою). Санк-
ція першої передбачає покарання у 
вигляді позбавлення волі на строк 
від трьох до шести років, а за другою 
їм загрожує ув’язнення від трьох до 
семи років.

Група обкрадала не лише меш-
канців Чернігова, а й жителів най-
ближчих районів. Уже доведена при-
четність фігурантів до скоєння злочи-
нів у Городнянському районі. Триває 
досудове розслідування.

Служба безпеки України за-
тримала завідувача неврологіч-
ного відділення однієї з район-
них лікарень Чернігівської об-
ласті, який вимагав хабарі за 
надання групи інвалідності.

Працівник медичної уста-
нови, зловживаючи службовим 
становищем, вимагав 600 до-
ларів США від 42-річної меш-
канки районного центру, яка за 
станом здоров’я мала всі під-
стави для отримання відповід-
ної групи інвалідності. 

Затримали зловмисника 

«на гарячому» у службовому ка-
бінеті одразу після одержання 
12 тисяч гривень.

За матеріалами СБУ в рам-
ках кримінального проваджен-
ня, відкритого за ч. 3 ст. 368 
(одержання неправомірної ви-
годи службовою особою) Кри-
мінального кодексу Украї-
ни, здійснюються невідкладні 
слідчі дії. 

* * *
Шановні громадяни! На-

гадуємо, що в Управлінні СБ 
України в Чернігівській області 

діє «телефон довіри» — (0462) 
676-208, за яким жителі Черні-
гівщини мають можливість по-
відомити про факти вимагання 
коштів та інші корупційні діян-
ня посадових осіб. Інформацію, 
яка надійде за цим номером, 
обов’язково перевірять. За ре-
зультатами перевірки згідно з 
чинним законодавством будуть 
прийняті відповідні рішення.

Прес-група Управління 
СБ України 

в Чернігівській області

Вилучено близько 
2 кілограмів наркотику 

вартістю майже мільйон гривень 
Працівники УМВС у Чернігівській області 

спільно з колегами із прокуратури області викри-
ли злочинну групу, яка налагодила виготовлення 
та збут психотропної речовини — амфетаміну.

Саму нарколабораторію зловмисники розміс-
тили в Прилуцькому районі, а в Чернігові здійсню-
вали продаж наркотику оптовими партіями через 
мережу дрібних збувальників.

Усі зловмисники належали до досить заможно-
го прошарку населення і самі вживали амфетамін. 
Серед наркоторгівців є навіть приватний нотаріус. 

О п е р а т и в -
ники проводили 
розробку нарко-
торгівців та зби-
рали докази їх 
злочинної діяль-
ності протягом 
трьох місяців. 

Під час санк-
ціонованих об-

шуків правоохоронці виявили й вилучили близь-
ко двох кілограмів амфетаміну — це 8 тисяч доз. 
Ціна одної дози становить 100 гривень. Основними 
клієнтами наркоторгівців була так звана «золота 
молодь».

У зловмисників також вилучено три автомобілі. 
Шестеро учасників злочинної групи затримані й по-
міщені до ізолятора тимчасового тримання. 

Відкрито кримінальне провадження за части-
ною 3 статті 307 Кримінального кодексу України 
(незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 
зберігання, перевезення, пересилання чи збут нар-
котичних засобів, психотропних речовин або їх ана-
логів) — карається позбавленням волі на строк від 
дев’яти до дванадцяти років із конфіскацією майна. 

СЗГ УМВС України в Чернігівській області

Затримана група серійних крадіїв

Викрито фірму, яка з фальшивими документами 
виграла тендер на мільйон гривень

У Чернігівській області Служба безпеки України викрила приватних 
підприємців, які для перемоги в тендері на харчування дітей сфальшува-
ли документи. 

Підприємці для отримання права годувати дітей у навчальних закла-
дах районів з радіоактивним забрудненням унаслідок Чорнобильської 
катастрофи підробили гарантійні листи для участі в конкурсних торгах. 

Крім того, підприємство надало неправдиві відомості щодо начебто 
наявності в нього персоналу, необхідного для таких робіт. 

Завдяки домовленості з підставним учасником торгів структура ви-
грала конкурс і неправомірно уклала договір з державною структурою 
на суму майже один мільйон гривень.

За матеріалами СБУ органи міліції відкрили кримінальне проваджен-
ня за ст. 358 ККУ. Триває досудове розслідування.

СБУ вилучила зброю, завезену із зони АТО
У Чернігівській області Служ-

ба безпеки України спільно з вій-
ськовою прокуратурою викри-
ла військовослужбовців, які не-
законно привезли зброю із зони 
проведення антитерористичної 
операції.

Під час обшуків співробітники 
СБ України вилучили у зловмис-
ників автомат АК-74, підствольний гранатомет «ГП-25» із гранатами до 
нього, набої калібру 5,45 та 5,6 мм, гранати «Ф-1» та «РГД-5» із запалами 
та вибухівку.

Проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 (незаконне пово-
дження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті пе-
редбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років. 

Викрито місцевого мешканця, 
який поширював матеріали 

з антиукраїнськими закликами 
та пропагандою війни

Співробітники Управління СБ України в Чернігівській 
області викрили жителя м. Чернігова, який організову-
вав через Інтернет-мережі антиукраїнські інформаційні 
акції із закликами до війни.

Для реалізації своїх протиправних намірів зло-
вмисник використовував спеціально створений ним 
Інтернет-сайт «Письма из Чернигова» (kotval.cn.ua). 
Вказана особа, з метою створення негативного впли-
ву на населення регіону, займалася цілеспрямованим 
збиранням та висвітленням тенденційної і неправдивої 
інформації. Крім того, чоловік поширював публікації, 
підготовлені представниками терористичних організа-
цій «ЛНР» та «ДНР», із закликами до ведення агресив-
ної війни.

Під час проведення в рамках кримінального прова-
дження санкціонованого обшуку співробітники СБУ ви-
лучили системний блок персонального комп’ютера, на 
жорсткому диску якого містилися файли антиукраїнсько-
го змісту, які підтверджували протиправність дій указа-
ної особи. 

На цей час зловмиснику винесено повідомлення про 
підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст.436 (про-
паганда війни) Кримінального кодексу України. Санк-
ція статті передбачає покарання до 5 років позбавлен-
ня волі.

Тривають подальші слідчі дії.

За хабарі затримано завідувача відділення лікарні



№58   9 липня 2015 року№58   9 липня 2015 року4  Світ Чернігівщини

Про все, що хвилює, що наболіло
Баталії проти закриття шкіл

Керівництву Сосницького району війну 
оголосили жителі трьох сіл — Лави, Киріївки 
і Змітнева: через те, що вже кілька сесій по-
спіль депутати райради хочуть закрити шко-
ли в цих селах.

Районний відділ освіти, який на боці де-
путатів, озвучує свої аргументи на користь 
ліквідації навчальних закладів: для повно-
цінного існування освітньої галузі району не 
вистачає понад 5 мільйонів гривень. Вихід 
із цієї ситуації керівники Сосниччини вбача-
ють у закритті малокомплектних шкіл. 

Освітня галузь Сосницького району нині 
переживає складні часи. На весь район за-
лишилося десь півтори тисячі школярів, і 
працює 20 навчальних закладів. І ось черго-
ва сесія райради в рамках так званої «опти-
мізації мережі освітніх закладів» уже вдруге 
хоче закрити три школи-дев’ятирічки — Лав-
ську, Киріївську і Змітнівську.

Селяни протестують. Натовпом ідуть до 
сесійної зали і обіцяють вийти звідти, лише 
якщо депутати не підтримають закриття на-
вчальних закладів. 

І тут знову виникає конфлікт, бо голова 
райради Геннадій Смаглюк ставить на голо-
сування пропозицію провести сесію в за-
критому режимі. За присутніх селян вступа-
ються депутати райради.

Селяни таки залишилися в сесійній залі 
і стали слухати доповідь начальника райвід-
ділу освіти Михайла Дуся. Він озвучує циф-
ри, які тягнуть на дно освітню галузь райо-
ну. Субвенція на рік складає трохи більше 18 
мільйонів гривень, а вже понад 10 мільйонів 
навчальні заклади району використали. Не 
виплачено майже півтора мільйона зарпла-
ти за червень педагогам району, а ще близь-
ко 300 тисяч освіта заборгувала за кому-
нальні послуги. Латати фінансові дірки нема 
чим.

Але в селян своя позиція: хоча в цих сіль-
ських школах навчається не більше 20 дітей 
у кожній, їх закриття буде як страшний вирок 
для села.

Після годинної суперечки голова райра-
ди поставив питання на голосування. Рішен-
ня не прийнято по жодній зі шкіл, які на цій 
сесії планували закрити. Оптимізація освіт-
ньої галузі в Сосницькому районі вже п’ятий 
рік поспіль проходить з великим боєм. Селя-
ни не уявляють, що буде далі. 

«Монітор»

Чому в той час як «совки» вбивають 
українців на фронті, діти українців 

ласують «комуністичним» 
морозивом у тилу?

21 травня 
2015 року на-
був чинності За-
кон України «Про 
засудження ко-
муністичного та 
націонал-соціа-
лістичного (на-
цистського) тота-
літарних режимів 
в Україні та заборону пропаганди їх симво-
ліки». Статтею 4 цього Закону заборонено 
виготовлення, поширення, а також публічне 
використання символіки комуністичного то-
талітарного режиму, в тому числі сувенірної. 

Більше того: статтею 436-1 Кримінально-
го кодексу України встановлено, що виготов-
лення, поширення, а також публічне викорис-
тання символіки комуністичного, націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів, у тому числі сувенірної, караються 
обмеженням волі на строк до п’яти років або 
позбавленням волі на той самий строк з кон-
фіскацією майна або без такої. 

Однак у торгових мережах триває тор-
гівля товарами, на яких зображено символі-
ку комуністичного тоталітарного режиму. На-
приклад, у магазині «ЕКО-маркет» у місті Чер-
нігові по вул. Шевченка, 9, що належить ТОВ 
«ЕКО», у День Конституції України продається 
морозиво торгової марки «Laska» під назвою 
«Советский пломбир» із зображенням серпа, 
молота і червоної зірки на упаковці. 

Виникає питання до правоохоронних ор-
ганів і Міністерства юстиції України: коли на-
решті почнеться виконання Закону України 
«Про засудження комуністичного та націо-
нал-соціалістичного (нацистського) тоталі-
тарних режимів в Україні та заборону пропа-
ганди їх символіки»?

Сергій СОЛОМАХА

Вже більше 10 років на терито-
рії Малківської сільської ради, що 
в Прилуцькому районі, завзяті діл-
ки отримують непогані прибутки 
за рахунок використання спадку 
Радянського Союзу. 

За радянських часів біля При-
лук була розташована авіабаза, 
де базувався полк стратегічної 
авіації, на озброєнні якого на мо-
мент розпаду СРСР перебувало 19 
стратегічних ракетоносців Ту-160 
і 20 — Ту-22М3. У 2000 році вій-
ськові частини було розформова-
но, обладнання демонтовано.

Результатом діяльності вій-
ськових біля Прилук є потужне на-
фтохімічне забруднення зони ае-
рації ґрунтів та першого водонос-
ного горизонту, яке сталося за 
рахунок втрат авіаційного паль-
ного. Слід зазначити, що одна за-

правка авіаційного ракетоносця 
потребує близько 170 тонн пали-
ва. Ґрунтовні дослідження ареолу 
забруднення, проведені в 1990-
их роках, свідчать про наявність 
у ґрунті рухомих форм нафтопро-
дуктів, запаси яких оцінено на 
рівні 20 тис. тонн, важких мета-
лів та інших техногенних домішок, 
які належать до речовин першого 
класу небезпеки.

Збитки, завдані навколишньо-
му природному середовищу в ре-
зультаті недолугої діяльності вій-
ськових, у 2005 році були оцінені 
екологами у 2 млн грн.

Пізніше провели ще безліч 
уточнювальних досліджень, при-
йняли декілька програм з лікві-
дації нафтохімічного забруднення 
на Прилуцькому військовому ае-
родромі, пропонували різні мето-

ди і способи проведення очисних 
робіт. Але за відсутності коштів у 
Міноборони України масштабні 
роботи з реабілітації території не 
проводились.

Отже, сьогодні ділянка, за-
бруднена нафтопродуктами, про-
довжує бути небезпечною для 
довкілля та здоров’я населення. 
Найбільшу небезпеку становлять 
рухомі форми нафтопродуктів, які 
забруднюють нову ґрунтову товщу 
і водоносні горизонти та водотоки 
і водоймища.

Користуючись такою ситуа-
цією, ось уже більше 10 років на 
територіях, прилеглих до колиш-
ньої авіабази Прилуки, при по-
туранні правоохоронних органів 
невстановлені особи періодично 
здійснюють видобуток вуглевод-
нів. Роботи проводяться примітив-

но, шляхом буріння шурфів та ви-
черпування з них водяної суміші з 
вмістом нафтопродуктів.

Тільки в рамках порушених 
слідчими органами криміналь-
них справ Держекоінспекція на-
рахувала збитків за забруднен-
ня середовища на суму близь-
ко 1,5 млн грн. Але криміналь-
ні справи до кінця не доведені, 
осіб, які вчинили правопорушен-
ня, не встановлено, правопору-
шення тривають. Під час пере-
вірки, проведеної Держекоін-
спекцією в червні цього року, в 
черговий раз зафіксовано факт 
незаконного видобутку вугле-
воднів. У черговий раз матеріа-
ли направлено до органів проку-
ратури.

Держекоінспекція 
в Чернігівській області

Злодії, що розкрадають і виводять з ладу 
енергетичне обладнання, стали реальною за-
грозою енергобезпеці Чернігівщини.

У с. Макіївка Носівського району зловмис-
ники злили трансформаторне масло, після чого 
трансформатор вийшов з ладу, а сільська шко-
ла, фельдшерський пункт, сільськогосподар-
ська ферма та 98 побутових споживачів зали-
шилися без електроенергії. Аналогічні випад-
ки сталися в селах Товстоліс, Рудка, Слобода 
Чернігівського району. У с. Деснянка Чернігів-
ського району з КТП злочинці взагалі викра-
ли трансформатор, знеструмили водонапірну 
башту і залишили населений пункт без світла і 
без води.

«Якщо раніше крали дроти з повітряних лі-
ній електропередач і метал з опор, то тепер 
зловмисники проникають у підстанції і злива-
ють з діючих трансформаторів масло, яке ви-
конує роль охолоджувача та ізоляції обмоток. 
Лише цього року вже вкрадено понад 4 тонни 
трансформаторного масла з діючого обладнан-
ня. Викрадають і самі трансформатори та ко-
льоровий метал з них. 

Кожна крадіжка — це додаткові витрати на 
матеріали, пальне та оплату робочого часу пра-
цівників. Станом на 01.06.2015 р. витрати на 
відновлення роботи енергообладнання склали 
майже 500 тисяч гривень. Це кошти, які енер-
гетики планували витратити на модернізацію, 
капітальний ремонт та експлуатацію електрич-
них мереж, відзначають представники «Черні-
гівобленерго».

Загалом у 2015 році зафіксовано 40 краді-

жок енергоустаткування, з яких 90% — це зли-
вання трансформаторного масла.

Як припускають у ПАТ «Чернігівобленерго», 
переважно злочини скоюють люди, які мають 
професійні навички в електриці й мешкають у 
місцевості, де були скоєні крадіжки. Вони точ-
но знають, як відключити працюючий транс-
форматор і безпечно зрізати деталі або злити 
масло.

ПАТ «Чернігівобленерго» власними силами 
намагається протистояти крадіжкам енерго-
майна: посилено охорону стратегічних об’єктів, 
проводяться рейди.

Однак зловмисникам ефективніше проти-
стояти разом.

Енергетики звертаються до всіх меш-
канців області: хто став свідком крадіж-
ки електрообладнання або володіє інфор-
мацією про можливість скоєння злочину, 
негайно повідомте в міліцію за телефо-
ном «102» або на цілодобовий безкоштов-
ний телефон ПАТ «Чернігівобленерго»: 
0-800-210-310.

Обідня пора. Треба купити бу-
ханець хліба. Стою в самісінькому 
центрі Чернігова, під великим про-
дуктовим магазином «ЕКО-маркет», 
що навпроти драмтеатру. Але мага-
зин чомусь зачинений. Виявляєть-
ся, «вибило» електрику, і коли буде 
— невідомо. 

Що ж, іду далі. Зовсім поруч, за 
рогом, по центральному проспекту 
Миру, за якісь двадцять метрів від 
Красної площі, ще не так давно були 
два продуктові магазини. Були та 
загули. У цих приміщеннях — черго-
ві пивно-закусочні точки, кав’ярні і 
«пив’ярні».

Куди ще? Переходжу централь-
ну площу, йду повз обласну адміні-
страцію, на ріг вулиць Кирпоноса і 

Князя Чорного. Тут ще вцілів гарний 
магазин «Криниця». У ньому завжди 
був добрий асортимент продуктів, 
притому з нижчими, ніж у більшості 
торгових закладів, цінами. 

Утім, із двох торгових залів ма-
газину більший уже не перший мі-
сяць зачинено, він порожній. Зо-
стався другий, невеличкий зал. 
Але тут ні хліба, ні батонів, полиці 
майже порожні. Виявляється, ма-
газин узагалі готується до закрит-
тя. Орендна плата, яку міська вла-
да постійно підвищує, стає вже не-
посильною для цієї гарної торгової 
точки. Міськрада звідси — за якісь 
сто метрів. Навпроти магазину, че-
рез дорогу, — обласна прокурату-
ра, до неї примикає обласна подат-

кова адміністрація, чи, як тепер її 
звуть, — фіскальна служба. Начеб-
то є кому заступитися і захистити 
малий бізнес, підприємців. А от, ви-
являється, нікому.

Йдемо далі. На весь довже-
лезний відтинок вулиці Толстого, 
від Валу аж до Болдиних гір, усього 
один продуктовий магазин — унизу, 
на Лісковиці, схоже, і єдиний на цей 
мікрорайон. Чудом тримається ма-
газин поблизу річкового порту, по 
дорозі на пішохідний міст (мабуть, 
за рахунок пляжників). 

По інший бік Валу, навпроти Ко-
легіуму, з останніх сил існує невели-
кий магазинчик. Вивіска на ньому 
—  «Ковбаси від фермера» — з роз-
ряду «Не вір написаному». Цих ков-
бас відомого фермерського гос-
подарства «Колос» із Куликівки тут 
давно нема, очевидно, магазин ще 
тримається за рахунок спиртного, 
якого тут цілі шеренги на полицях. 

В обласному центрі продук-
товий сегмент торгівлі міцно об-
сіли такі потужні монстри, як 
«АТБ», «ЕКО», «Союз». Як кажуть, на 
здоров’я. Тільки чому ж мають зни-
кати невеликі магазинчики, до яких 

мешканці міста звикли за десяти-
ліття, які розташовані поблизу до-
мівок? Невже за хлібиною чи пач-
кою солі треба рушати по великих 
маркетах? Якщо хтось вважає, що 
при такій великомасштабній торгів-
лі у великих магазинах будуть нижчі 
ціни, то це не так. Навпаки, малі ма-
газини, як та ж «Криниця», при своїх 
скромних товарообігах якось уму-
дрялися мати нижчі ціни.

Сказане значною мірою стосу-
ється і закладів громадського харчу-
вання. Термін «їдальня», схоже, вже 
зник з ужитку. Старші чернігівці з нос-
тальгією згадують, наприклад, зна-
мениту колись їдальню «Українські 
страви», що на розі вулиць Полубот-
ка і Горького. Зараз замість їдалень 
— кафе, пивбари. А ми ж кажемо про 
славний древній Чернігів як про міс-
то туризму, великого туризму, поки 
що — потенційного. І хіба ж не захо-
тів би турист, особливо з-за кордону, 
нормально пообідати, зі знаменитим 
українським борщем? А ми йому — 
пиво з грінками і солоними горіхами. 

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора 

Небезпечні залишки пального від Союзу

Злодії на електромережах

Прощай, «Кринице»це»
У Чернігові витісняють 

малі магазини

Центр міста, поруч із Красною площею. 
Ще не так давно тут були два продуктові магазини. Нині тут ціла 

шеренга пивно-закусочних точок: «Сковородка» (чомусь назва російською 
мовою, хоча це навпроти вікон УКРАЇНСЬКОЇ обласної держадміністрації), 

«Robata», «Pasta-basta», «Шарлотка», «Варенична», «Челентано».

Це фото зроблене на тому тижні, в останні дні роботи «Криниці». 
Зараз вивіска знята, двері зачинені, на них  цей напис.
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Пряма мовар

Листи читачів газети
Під час війни журналісти 

шукають екшен
Відбулася спільна прес-конференція Мі-

ністерства інформаційної політики України та 
Міністерства оборони України, що стосува-
лася нового проекту «Embeddedjournalism». 
Заступник міністра інформаційної політики 
Тетяна Попова зауважила, що це — пілотний 
проект на кшталт подібних міжнародних про-
грам, який уперше запроваджений на тери-
торії України та стане унікальним досвідом 
для українських ЗМІ. Закріплення журналіс-
та за військовою частиною в зоні АТО, що й 
передбачає проект, дає змогу зробити екс-
клюзивні репортажі. 

Під час прес-конференції Вільєн Підгор-
ний, координатор силового блоку проекту 
«Реформа державних комунікацій» Україн-
ського кризового медіа-центру, наголосив, 
що організатори брали до уваги досвід іно-
земних партнерів, співпрацюючи з ними, 
зокрема із представниками прес-служб і 
Збройних сил США та Ізраїлю. Крім того, він 
сформулював основне завдання — надання 
можливості національним та іноземним ЗМІ 
показати незавуальовану картину того, як 
українські військовослужбовці захищають 
державу на Сході. 

Полковник Владислав Селезньов, керів-
ник прес-служби Генерального штабу, акцен-
тував на тому, що умови розміщення журна-
лістів відповідають тій складній ситуації, яка 
нині в районі АТО. 

Проект «Embeddedjournalism» передба-
чає плідну співпрацю військових і журналіс-
тів. Важливо зрозуміти, що думають та від-
чувають солдати, яка в них мотивація. Цього 
не відчуєш, приїжджаючи на декілька годин у 
зону АТО. У той час для бійців, які перебува-
ють в окопах, присутність журналіста — ве-
ликий позитив. Під час напружених моментів 
це психолог, а на дозвіллі — людина, з якою 
можна поспілкуватися. 

Радник міністра з питань забезпечення 
функціонування телерадіомовлення Олек-
сандр Бригинець наголосив: «Єдина роз-
біжність полягає в тому, що бійці хочуть, аби 
було якомога тихіше й спокійніше, а журна-
лістам потрібен екшен, екстрим. Один з опе-
раторів якось скаржився, що атакують по-
стійно вночі, навкруги темно, тому знімати 
нічого, а розказати мовою фотографій дуже 
складно». 

Зараз є певні труднощі, аби в цей про-
ект потрапляли наші журналісти, бо потрібні 
відповідні страховки та сертифікати досвіду 
підготовки, які, на жаль, наші видання не ро-
блять. Тому Олександр Бригинець закликав 
ЗМІ подбати, щоб такі документи були в ре-
дакціях.

Шоу  рекордів
Не кожен день випадає нагода побачити 

найсильніших чоловіків України, представни-
ків справжнього чоловічого виду спорту, але 
саме  чернігівці стали свідками масштабних 
видовищ на Красній площі. За підтримки та 
ініціативи Геннадія Корбана троє стронгме-
нів встановили не тільки український, а й сві-
товий рекорд. 

Стронгмени — це не просто «сильні чо-
ловіки» у перекладі з англійської, це міць, 
мужність, гордість нашої нації: Олександр 
Пеканов, Олександр Лашинта, Віктор Юр-
ченко. Богатирі в самісінькому центрі міс-
та змогли це довести. Демонстративно троє 
чоловіків — чернігівець, маріуполець і чер-
кащанин — голіруч, за допомогою лише ка-
ната, розігнали на двадцять два метри ван-
тажівку вагою понад 45 тонн. А  тисячі гля-
дачів фіксували  подію за допомогою камер 
і фотоапаратів. 

Декілька хвилин перепочинку,  слова під-
тримки від уболівальників — і знову за спра-
ву. Цього разу до вантажівки приєднали ве-
личезну 15-тонну бетономішалку. 60 тонн на 
трьох — блискучий результат, який  був офі-
ційно внесений до Книги рекордів України.

Чоловіки, серед яких і чернігівець Олек-
сандр Пеканов,  п’ять  днів  готувалися до 
цієї події. Хоча мрію встановити подібний ре-
корд виношували багато років.  На майбут-
нє у спортсменів  чимало планів, головна 
ж мета поки що фантастична — протягнути 
1000 тонн у вигляді півсотні залізничних ва-
гонів. Однак вони переконані, що свій задум 
реалізують.  

Будемо сподіватися, що силове шоу не 
лише розважило молодь, а й надихнуло за-
йматися спортом.

Наталія  ФІЛОН, 
м. Чернігів

Президентові України 
Петру Порошенку 

Національна спілка письменників Укра-
їни з тривогою звертає Вашу увагу на те, 
що за рік правління країною нинішня влада 
майже нічого не зробила для усунення з гу-
манітарної сфери керівництва старої коман-
ди В. Януковича. 

На своїх посадах досі працюють ректори 
вищих навчальних закладів, директори де-
партаментів і управлінь від Києва до район-
них центрів, чиновники Держкомтелерадіо, 
які відповідають за книговидання та інші ді-
лянки культури, директори театрів, у повно-
му складі зберігся Шевченківський комітет. 
Більшість музеїв досі зберігають радянські 
експозиції, всього 4,8 відсотка українських 
пісень звучить в ефірі на українському радіо 
і телебаченні, в Україні і досі виходять в ефір 
«Русское радио», «Шансон», «Ностальгия» та 

інші, які виховують у слухачів ностальгію за 
Радянським Союзом і прив’язують Україну 
до російського світу. 

Незважаючи на війну з Росією, в Украї-
ні продовжують виходити російські газети 
«Правда», «Комсомольская правда», «Мос-
ковский комсомолец», «Труд», «Известия». 
Вже набила оскому газета «Вести», яка що-
дня безкоштовно роздається в Київському 
метрополітені. Ця газета, що фінансується 
російськими спецслужбами, дестабілізує си-
туацію в Україні. За рік війни російські ЗМІ 
в Україні, яких за великі хабарі захищають 
українські державні службовці, деморалізу-
вали суспільство і домоглися того, що військ-
комати не можуть мобілізувати на війну но-
вих призовників. Чи слід цьому всьому диву-
ватися, якщо Вашими радниками з гумані-
тарної політики залишаються колишні кадри 
В. Януковича? 

Навіть в умовах війни Російська Феде-

рація змогла нав’язати Україні шкідливу для 
нашого суспільства формулу «Єдина країна – 
Единая страна», яка захищає російський світ 
і ослаблює формування культурної нації. Від-
сутність контролю за дотриманням Консти-
туції України, де записано, що Конституція 
має пряму дію, призводить до того, що стаття 
10 Основного Закону України нечинна, а діє 
принизливий українофобський закон Ківа-
лова – Колесніченка. 

Революція Гідності відбулася тому, що 
люди захотіли змін у суспільстві, і серце-
виною змін у всіх країнах завжди була гу-
манітарна політика. Вимагаємо провести 
люстрацію керівництва гуманітарної сфе-
ри та позбавити ліцензій російські видан-
ня і електронні ЗМІ для припинення повзу-
чої деморалізації країни в умовах війни 
з Росією. 

Секретаріат Національної 
спілки письменників України 

Ми вітаємо кроки влади із впровадження суспільного мовлення та 
закликаємо невідкладно розпочати реформу друкованих ЗМІ в Україні.

Ще у 2005 році Рада Європи рекомендувала Україні здійснити 
роздержавлення друкованих засобів масової інформації, заснова-
них органами державної влади та місцевого самоврядування, однак 
процес реформування досі не розпочато. Державна та комунальна 
власність на ЗМІ запроваджує цензуру, створює невиправдані пере-
ваги на ринку преси і є неприпустимою в демократичному суспіль-
стві. Реформування державної і комунальної преси дозволить за-
безпечити незалежність ЗМІ та сприятиме утвердженню в Україні 
свободи слова.

Саме тому важливо не затягувати із роздержавленням та якнай-

швидше розпочати процес реформування друкованих ЗМІ в Україні.
Ми підтримуємо експертний висновок Ради Європи щодо проекту 

Закону України «Про реформування державних і комунальних друкова-
них засобів масової інформації» за № 1123 від 01.12.2014 та закли-
каємо народних депутатів України підтримати законопроект у першо-
му читанні.

Ми готові спільно з Комітетом свободи слова та інформаційної по-
літики доопрацювати текст законопроекту з урахуванням позицій екс-
пертів і медіа-спільноти та сподіваємось на підтримку парламентарів.

ГО «Інститут Медіа Права», ГО «Телекритика», 
ГО «Інститут масової інформації», 

ГО «Інститут розвитку регіональної преси», ГО «Центр UA»

Олег ТЯГНИБОК, 
голова ВО «Свобода» 

Скільки ще українці 
працюватимуть 

задарма?
Будь-яка робота має бути оплаче-

на відповідно до витрачених на неї сил. 
Інакше це рабовласництво або больше-
визм. Ані того, ані іншого в Україні на-
чебто немає, однак понад 220 тисяч гро-
мадян працюють безоплатно. А це — 
чверть мільйона голодних сімей. Така 
ситуація випливає з офіційної статисти-
ки щодо заборгованості платні працівни-
кам у всій державі. Ба більше, з кожним 
місяцем кількість осіб, яким не виплачу-
ють зароблених грошей, невпинно зрос-
тає. За такої динаміки вже завтра без 
платні може залишитися навіть той, хто 
вважає, що ця проблема його омине. Ще 
трохи урядування від Яценюка і компа-
нії — і недалеко до соціального вибуху. А 
у стані російсько-української війни така 
безвідповідальність влади загрожує са-
мому існуванню нашої держави.

«Свобода» вимагає від влади реаль-
них кроків для розв’язання цієї пробле-
ми. Про них — детальніше в тексті Заяви 
об’єднання депутатів-свободівців у Вер-
ховній Раді:

«За даними Держстату, на 1 черв-
ня цього року заборгованість із зар-
плати лише за останній місяць зросла на 
21,1%, а від початку року — на 37,2% і до-
сягнула 1,8 млрд грн.

Нагадуємо, що заробітна плата є 
основним, а для переважної більшості 
українців — єдиним джерелом існуван-
ня. На сьогодні зарплати не виплачено 
224,1 тис. працівників економічно ак-
тивних підприємств. Середня сума недо-
отриманої зарплати — майже 6 тис. гри-
вень на працівника.

Найбільші темпи зростання заборго-
ваності — в рідній для Прем’єра Яценю-
ка Чернівецькій області: 42,2% за місяць!

Призупинення діяльності підпри-
ємств у зоні АТО, безумовно, є однією із 

причин зростання заборгованості. Але 
заборгованість по Донецькій і Луган-
ській областях (навіть з урахуванням під-
контрольних Україні територій) — усього 
43% від загального обсягу. Решта — це 
бездіяльність так званого уряду техно-
кратів, який більш ніж за рік не зміг або 
не захотів переорієнтувати українську 
економіку на діяльність в умовах війни і 
продовжує курс уряду Януковича – Аза-
рова на побудову олігархічної системи 
економіки.

Відсутність доступних кредитів для 
бізнесу, несвоєчасне відшкодування 
ПДВ, небажання спрощувати систему 
оподаткування і зменшувати кількість 
податків — усе це призводить до від-
сутності обігових коштів у підприємств, 
низької платіжної дисципліни, фактичної 
ліквідації підприємств малого та серед-
нього бізнесу, а як наслідок — зростання 
заборгованості із заробітної плати.

Левова частина боргів — це неви-
плачена заробітна плата працівникам 
державних підприємств і акціонерних то-
вариств із державною часткою. Такі під-
приємства свідомо доводяться до бан-
крутства для того, щоб продати їх за ко-
пійки наближеним до влади олігархам на 
хвилі масштабної приватизації, ініційо-
ваної урядом Яценюка.

Поки ситуація з виплатою заробітної 
плати не перетворилася на соціальний 
вибух, влада має вжити декілька зрозу-
мілих усьому суспільству заходів:

– забезпечити малий та середній 
бізнес доступними кредитами;

– своєчасно відшкодовувати ПДВ 
усім, а не лише наближеним до влади;

– спростити податкову систему, зо-
крема таким чином, щоб фіскальний 
тиск держави був не більшим, ніж 35% 
від ВВП, запровадити прогресивну сис-
тему оподаткування для бізнесу і для гро-
мадян, кардинально реформувати ПДВ і 
систему його адміністрування;

– змінити неефективних менедже-
рів на державних підприємствах та при-
тягнути до відповідальності осіб, які ре-
комендували та затверджували цих 
«управлінців»;

– притягнути до відповідальності ке-
рівників виконавчої влади, дії або безді-
яльність яких спричинили зростання бор-
гів із заробітної плати».

«Українська правда», 01.07.2015 

Сировину вивозять 
із колоній

Анатолій ГРИЦЕНКО, 
український політик, голова коорди-
наційної ради партії «Громадянська 
позиція»

Міністр новий — 
граблі ті самі?

Міністр АПК Олексій Павленко сьогодні радісно за-
явив про новий рекорд України: протягом року експорт 
зерна сягнув 33,5 млн тонн. Міністр пишається тим, що 
українське село годує 140 млн людей на планеті. Дійсно, 
це рекорд, за яким величезна праця селян. Але...

Скільки вже можна наступати на одні й ті самі гра-
блі? Напевно, і нинішньому міністру варто прочитати 
табличку на вході до свого кабінету. Там написано: мі-
ністр аграрної політики. Ще раз, пане Павленко: міністр 
аграрної політики — не міністр експорту зерна!

Отож займіться своєю справою, аграрною політикою. І 
спрямуйте її на створення умов і стимулів для експорту не 
зерна — аграрної продукції! Щоб замість зерна на експорт 
Україна виробляла, споживала сама і експортувала отим 
140 мільйонам на планеті якісні й екологічно чисті продук-
ти: борошно, вермішель, печиво, ковбаси, сосиски, кефір, 
йогурти, масло, маргарин, сири, соки, варення, джеми...

Щоб переробка сировини (зерна, молока) і, відповід-
но, ДОДАНА ВАРТІСТЬ залишалися в Україні.

І щоб завдяки цьому не десь за кордоном, а саме в 
Україні:

1) у сільських районах створювалися нові робочі 
місця;

2) будувалися нові підприємства, де впроваджува-
лися нові технології;

3) розвивалися аграрні науки, фундаментальні й 
прикладні;

4) підвищувався рівень освіти селян, загальної і 
технічної;

5) село поступово ставало європейським, а не ви-
мирало, як зараз...

Відрапортувати про експорт зерна — великого розу-
му не треба. А працювати системно і щоденно за вказа-
ними вище напрямами — це Ваш прямий обов’язок, пане 
міністре аграрної політики.

Сировину вивозять із колоній — Україна має по-
тенціал і повинна з аграрної колонії перетворитися на 
аграрну метрополію. В якій селяни не боротимуться за 
виживання в нинішніх принизливих соціально-побуто-
вих умовах — житимуть гідно!

«Українська правда», 17.06.2015

Письменники — Порошенку: 
«За рік у гуманітарній сфері нічого не змінилося!»

Коли ж нарешті буде реформована  преса? 
Заява громадських організацій 

Люди без зарплати
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Генеральна прокуратура Росії, 
як то кажуть, ні сіло ні впало, заці-
кавилася бурхливою радянською іс-
торією. 26 червня Генпрокуратура 
заявила, що рішення Верховних Рад 
СРСР і Російської Федерації про пе-
редачу Україні у 1954 році Кримської 
області є незаконним. А днями нова 
заява: прокуратура вирішила зайня-
тися питанням, чи законно при роз-
паді СРСР проголосили свою неза-
лежність країни Балтії — Литва, Лат-
вія, Естонія.

Щодо Криму, то вже безліч разів 
сказано і констатовано, що його пе-
редача Україні відбулася абсолютно 
законно, за рішенням вищих орга-
нів влади СРСР і РРФСР. Щодо кра-
їн Балтії, які вже 16 років є членами 
НАТО і 11 років — членами Євросо-
юзу, то їх лідери дали різко негатив-
ну оцінку випадам прокуратури Росії, 
адже справжня мета демаршу Крем-
ля — відволікти увагу світу від влас-
ної агресії проти України. Прибалтій-
ські республіки в роки розпаду СРСР 
(1989 – 1991) йшли в авангарді на-
ціональної боротьби й відновлення 
своєї державності. Парламенти цих 
трьох країн ухвалили рішення про 
те, що вони не просто проголошують 
свою незалежність, а відновлюють 
її, що Литва, Латвія та Естонія ніколи 
добровільно й не входили до СРСР, а 
були ним окуповані на початку Дру-
гої світової війни, коли нацистська 

Німеччина і комуністичний Радян-
ський Союз, змовившись між собою, 
ділили Європу і світ.

На противагу випадам Кремля 
демократично налаштовані грома-
дяни Росії повертаються до замов-
чуваного там питання: а чи законно 
був утворений Союз Радянських Со-
ціалістичних Республік? У цьому ве-
личезні сумніви, схоже, що юридично 
СРСР узагалі ніколи не існував.

Громадянин Росії Володимир 
Шпитальов звернувся до Генеральної 
прокуратури РФ із проханням переві-
рити діяльність більшовицької влади 
Росії щодо ліквідації Всеросійських 
Установчих зборів на початку 1918 
року і в подальшому утворенні СРСР. 

…Після повалення Лютневою ре-
волюцією 1917 року царського са-
модержавства владу в Російській 
імперії, проголошеній республікою, 
взяла Державна Дума, яка сформу-
вала Тимчасовий уряд. На цей же рік 
було призначено вибори до нового 
парламенту Росії — Установчих збо-
рів, яким Тимчасовий уряд і мав пе-
редати всю повноту влади.

Однак 25 жовтня 1917 року, вна-
слідок військового перевороту біль-
шовиків у столиці республіки Петро-
граді, вони захопили владу через 
відкритий того ж дня ІІ Всеросійський 
з’їзд рад робітничих і солдатських де-
путатів. З’їзд демагогічно проголо-
сив свою, тобто радянську, владу, на-

чебто «спираючись на волю більшос-
ті народу». Це при тому, що робітники 
становили мізерну меншість у країні, 
а солдати були переважно вчораш-
німи селянами. Абсолютну більшість 
у селянській країні становили саме 
селяни, не представлені на цьому 
з’їзді. А ще ж у країні були й такі со-
ціальні верстви, як інтелігенція, дво-
рянство, купецтво, духовенство, ко-
заки. Тобто для величезної більшос-
ті населення країни той з’їзд був не 
більше як узурпацією влади. Країна 
готувалася до призначених на кінець 
року виборів Установчих зборів, за-
конного парламенту. Характерно, 
що навіть сформований з’їздом Рад 
більшовицький уряд Леніна назвали 
Тимчасовим урядом, що в радянські 
часи воліли замовчувати. Цей уряд 
також зобов’язали передати владу 
Установчим зборам. 

Але на виборах до Установчих 
зборів більшовики отримали пораз-
ку, їх виграли соціалісти-революці-
онери, були представлені в парла-
менті й інші партії. 6 січня 1918 року 
Установчі збори Росії відкрилися. 
Вони встигли проголосити утворен-
ня Російської Демократичної Феде-
ративної Республіки. Однак «пара-
лельна» законній більшовицька вла-
да поставила Установчим зборам 
ультиматум: визнати владою більшо-
вицький «парламент» ВЦВК — Все-
російський центральний виконавчий 

комітет, обраний з’їздом Рад, і Рад-
нарком — Раду народних комісарів. 
Уряд на чолі з Леніним. Природно, 
Установчі збори відкинули цю про-
позицію, резонно вважаючи себе 
законно обраним народом парла-
ментом країни. У відповідь більшо-
вики силою зброї розігнали Установ-
чі збори. У країні почалася затяжна 
кровопролитна громадянська війна. 

Зараз позивач до Генпрокура-
тури Росії просить з’ясувати взагалі 
законність утворення більшовиками 
ВЦВК, що ухвалив рішення про роз-
пуск Установчих зборів, законність 
цього рішення, як і утворення РРФСР, 
при вже проголошеній Зборами Ро-
сійській Демократичній Федератив-
ній Республіці. А в подальшому — і 
законність утворення СРСР, основу 
якого склала та ж РРФСР.

Урешті більшовики виграли цю 
розв’язану ними ж громадянську ві-
йну і встановили свою владу на біль-
шій частині тодішньої Росії. 

Інакше було в національних 
окраїнах колишньої величезної Ро-
сійської імперії. Цю імперію більшо-
вики до революції називали «тюр-
мою народів», а одним із демагогіч-
них гасел, якими заманювали народ, 
назвали «Право націй на самови-
значення», аж до створення власних 
держав. Цим правом скористалися 
Фінляндія і Польща, що відновили 
свою державність. Цим правом ско-

ристалася і Україна, парламент якої 
— Центральна Рада — проголосив 
утворення незалежної Української 
Народної Республіки, і Росія офіцій-
но визнала УНР. 

На жаль, визвольні змагання 
українського народу завершилися 
поразкою в цій війні, яку чомусь, за 
аналогією з Росією, назвали грома-
дянською, хоча насправді це була 
агресія більшовицької Росії про-
ти України. Утім, і після захоплення 
більшовиками за допомогою Росії 
влади в Україні проголошена ними 
Українська Соціалістична Радянська 
Республіка (УСРР) юридично вважа-
лася незалежною державою. І її теж 
визнала Російська Федерація, як і 
Білоруську республіку, Закавказьку 
Федерацію в складі Грузії, Вірменії, 
Азербайджану. 

Та ледве стихли бої, як більшо-
вики в Кремлі знову почали віднов-
лювати ту ж Російську імперію, цьо-
го разу вже не самодержавну, а ко-
муністичну. Спершу це подавалося «в 
упаковці» братерського союзу радян-
ських республік. Потім зайшла мова 
про конфедерацію суверенних респу-
блік, потім уже про федерацію. А за-
вершилося це проголошенням у грудні 
1922 року формально федеративної, 
реально авторитарної держави 
— Союзу Радянських Соціа-
лістичних Республік. 

Рада ухвалила 
за основу законопроект 

про місцеві вибори
Верховна Рада ухвалила за основу законопроект 

№2831-3 про місцеві вибори.
Законопроектом передбачається, що місцеві ви-

бори, а вони будуть у жовтні цього року, проходити-
муть за такими виборчими системами:

1) депутатів сільських, селищних рад — зберіга-
ється чинна мажоритарна система відносної біль-
шості в одномандатному виборчому окрузі;

2) депутатів Верховної Ради Автономної Респу-
бліки Крим, обласних, районних, міських, районних у 
містах рад — за пропорційною виборчою системою з 
преференціями (вибори в багатомандатному вибор-
чому окрузі, що збігається з територією Автономної 
Республіки Крим, відповідної області, району, міста, 
району в місті, за виборчими списками місцевих ор-
ганізацій партій (блоків) з одночасним висуванням 
кандидатів у територіальних округах, на які поділя-
ється багатомандатний округ);

3) міських голів (міст, кількість виборців у яких до-
рівнює або є більшою ніж 90 тисяч) — за мажоритар-
ною системою абсолютної більшості в єдиному одно-
мандатному виборчому окрузі;

4) сільських, селищних, міських (міст, кількість ви-
борців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голів, сільських 
старост — за мажоритарною системою відносної біль-
шості в єдиному одномандатному виборчому окрузі.

У законі пропонується чітко встановити кількісний 
склад відповідних місцевих рад, який визначатиметь-
ся Центральною виборчою комісією до початку вибор-
чого процесу чергових виборів залежно від кількості 
виборців, які належать до відповідної територіальної 
громади, проживають на території області, району, ра-
йону в місті. Мінімальна кількість депутатів ради — 10 
за чисельності виборців до 500, максимальна — 80 
депутатів за чисельності виборців понад 1,5 млн. 

Прожитковий мінімум 
і загальний страйк

Федерація профспілок України заявила про го-
товність оголосити загальнодержавний страйк, якщо 
парламент не ухвалить соціальних законів для полег-
шення становища громадян. 

«Ми виступаємо від 8,5 млн трудівників, ветера-
нів праці, студентської молоді. Після повалення ко-
рупційного режиму немає позитивних зрушень для 
людей, які сьогодні втрачають робочі місця, замо-
рожені зарплата і пенсії, а ціни шалено стрибають 
уверх. Влада на це не реагує. Тому профспілки вста-
ли на шлях боротьби», — заявив голова ФПУ Григорій 
Осовий на мітингу біля Верховної Ради.

Заступник голови ФПУ Сергій Кондрюк нагадав, 
що на сьогодні розмір мінімальної зарплати і пенсії 
встановлено, виходячи з того, що мінімальний про-
житковий мінімум визначено у 1218 грн. Водночас, 
за розрахунками Міністерства соціальної політи-
ки, реальний прожитковий мінімум нині становить 
2,8 тис. грн.

Верховна Рада шокувала 
Україну своїм показовим попу-
лізмом. Ухвалення законопро-
екту 1558-1 про валютні кре-
дити (по суті перерахунок їх за 
курсом 5.05) поставило україн-
ських депутатів на рівень грець-
ких. Навіть не знаю, хто з парла-
ментарів двох країн більший по-
пуліст...

Після фід-беку українців у 
Фейсбуці на голосування 229 
депутатів окремі парламентарі 
почали відхрещуватися від голо-
сування. Ну, не зорієнтувалися, 
ну буває, пишу заяву про відкли-
кання свого голосу...

Серед тих, хто не розі-
брався, виявилися депутати із 
фракції «Батьківщина». Це Ігор 
Луценок та Альона Шкрум. Ось 
як вони пояснили своє голосу-
вання:

Альона Шкрум: «Вчинок, 
за який соромно».

Ігор Луценко: «Я вчинив, 
як ідіот».

«Вчинок, за який соромно», 
«вчинив як ідіот». Ці молоді де-
путати, яких не так давно ми на-
зивали «нові обличчя», навіть не 
зрозуміли, що цими своїми до-

писами вони підставляють ліде-
ра фракції Юлію Тимошенко. Бо 
вона чи не найбільше серед де-
путатів наполягала на ухвален-
ні цього закону. У популістській 
наполегливості щодо ухвален-
ня 1558-1 вона може змагатися 
хіба що з Ляшком. Ну і з грецьки-
ми депутатами...

От офіційний сайт «Батьків-
щини» ніяких «соромно» та «ідіот» 
не використовує. «Батьківщина», 
навпаки, хизується, що саме за-
вдяки Тимошенко і партії парла-
мент ухвалив 1558-1.

Та й сама Тимошенко про 
ухвалення 1558-1 казала як про 
«дотримання прав людей» та «ви-
конання волі народу»:

«...Жоден закон, який пе-
редбачає дотримання прав лю-
дей і їх інтереси, на розгляд по-
ставлений не був. І тому ми ви-
магаємо зараз поставити на 
голосування (2698) скасуван-
ня податку на пенсії працюючих 
пенсіонерів і (1558-1) — це по-
вернення вкрадених грошей у 
людей».

Після публічних заяв двох 
молодих депутатів Тимошен-
ко має вирішити: їй так само 
«соромно за ідіотські вчинки»? 

Якщо ні, то «нові обличчя» мають 
пояснити, чи по дорозі їм далі 
з тими, хто не розділяє їхнього 
ставлення до «ідіотського» попу-
лізму, за який «соромно».

Пояснити наплив популізму 
мали б і інші фракції коаліції. За 
популістський закон голосува-
ли депутати з усіх парламент-
ських фракцій.

Звідки Прем’єр збирається 
брати гроші на популістські рі-
шення власної фракції? І як далі 
вести переговори з МВФ, якщо 
твоя політична сила ухвалює рі-
шення в розріз твоїх міжнарод-
них домовленостей?

Як Президент може накла-
дати вето на рішення, яке під-
тримала половина фракції його 
політичної сили?

Ну а справжнім популістам 
хочеться побажати не зупиня-
тися.

Є ще дві важливі ініціативи.
Це перерахувати кредити 

МВФ за офіційним курсом на 
момент отримання кредитів. Ло-
гіка тут зрозуміла: чому Украї-
на та українці мають повертати 
кредити МВФ по 22 грн за до-
лар, якщо ми брали ці кредити 
по 5,05 та 7 гривень за долар?

А друге — це встановити для 
кожного українця такий курс 
долара, який був на день наро-
дження. Логіка теж зрозуміла: 
чому це банки мають нажива-
тися на нас, якщо ми у цей світ 
приходили з курсом, наприклад, 
1,76 гривні за долар?

Якщо ж серйозно, то, сподіва-
юся, що вже у п’ятницю парламент 
виправить свою «ідіотську» помил-
ку. А ці 200+ депутатів, які прого-
лосували за популістський закон, 
більше ніколи не отримають ман-
дат на наступних виборах.

Олексій БРАТУЩАК, 
журналіст,

«Українська правда», 
03.07.2015

Скандал популізму: 
позичальникам валютних кредитів парламент перерахував 

долар по 8 чи й по 5 гривень. А для решти населення? 
Верхом популізму назвали аналітики 

ухвалений Верховною Радою 2 липня Закон 
про реструктуризацію валютних кредитів, 
тобто перерахунок їх у гривні за курсом НА 
МОМЕНТ ОФОРМЛЕННЯ КРЕДИТУ. 

Що це означає? Припустімо, позичаль-
ник узяв на початку минулого року кредит 
у 10 тисяч доларів, що дорівнювало за то-
дішнім курсом у 8 гривень за долар сумі у 
80 тисяч гривень. Сьогодні, згідно із цим за-
коном, позичальник має повернути банку 
ті ж 10 тисяч доларів за тим же курсом у 8 
гривень. Тобто ті ж 80 тисяч у гривнях. Але 
сьогодні курс долара перевищує 22 гривні, 
а отже, ті 80 тисяч, які позичальник повер-

не банку, означають нині всього десь 3700 
доларів. А якщо хтось брав кредит ще рані-
ше, коли курс був 5 гривень? Це означає, що 
нині тому, хто позичив, повернуться зо 2 ти-
сячі доларів. 

На банки в нас «вішають усіх собак». Але 
поставимо себе на місце того, хто позичав 
гроші іншому, — банку чи просто громадяни-
ну, котрий дав торік іншому громадянинові в 
борг стільки-то валюти. Що вони матимуть, 
коли їм повернуть борг у гривнях, які знеці-
нилися майже втричі? 

Й інший бік справи. А чому, власне, ця 
«реструктуризація» торкнулася нечислен-
ної, але галасливої групи громадян — по-

зичальників валютних кредитів? А як бути 
десяткам мільйонів громадян, по яких уда-
рив обвал гривні? Обвал, який ось уже по-
над рік Президент, уряд, парламент так і не 
можуть пояснити народу. Як бути людині, 
котра платить за ліки 2200 гривень, хоча 
торік ці ж ліки коштували 800. Ці імпорт-
ні ліки (яких у нас більшість) купуються за 
валюту. Вони й торік і нині коштували й ко-
штують ті ж 100 доларів, але наша гривня 
впала до валюти майже в 3 рази. За цією 
логікою парламентарів-популістів, чому б 
і зараз не продавати людині ті ж ліки вар-
тістю в 100 доларів за торішнім курсом у 8 
гривень?

Чи відкличе Тимошенко 
свої слова про валютні 

кредити за курсом 5.05?

Чи існував юридично Радянський Союз?
Кремль зайнявся законністю передачі Криму Україні 1954 року і здобуттям незалежності країн Балтії.
Кремлю радять зайнятися законністю утворення СРСР, правонаступницею якого оголосила себе Російська Федерація
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Повідомляє Українська всесвітня 
координаційна рада

Переможці 
міжнародного конкурсу 

«Найкращий учитель 
української мови за кордоном»

Ідею проведення спільно-
го з Міністерством освіти і на-
уки України конкурсу на кращо-
го вчителя української мови за 
кордоном висловили делегати 
V Всесвітнього форуму україн-
ців, який відбувся в серпні 2011 
року. Відразу після Форуму ми 
звернулися до Міністерства з 
такою пропозицією, однак зро-
зуміло, що в часи «табачників-
ського» засилля провести його 
було неможливо. Однак на час 
приходу до керівництва ново-
го міністра всі документи були 
підготовлені. До честі пана міні-
стра С. Квіта маємо відзначити, 
що вони відразу були підписані, 
й першому Міжнародному кон-
курсу «Найкращий учитель укра-
їнської мови за кордоном» ми-
нулої осені було дано старт. Сьо-
годні можемо підбити перші під-
сумки.

Матеріали учасників конкур-
су були надіслані більш як із 10 
країн світу. Представники Греції, 
Іспанії, Італії, Казахстану, Нідер-
ландів, Придністров’я (Молдова) 
стали лауреатами й дипломанта-
ми, представників Естонії та Ру-
мунії відзначають нагородами 
УВКР.

При цій нагоді дякуємо ке-
рівникам усіх українських гро-
мад, членам оргкомітету з-поза 
меж України, які подбали про те, 
щоб їхні вчителі взяли участь у 
конкурсі. 

Сподіваємося, що новий кон-
курс, який стартуватиме від по-
чатку навчального року, залучить 
ще більше учасників.

Ольга КОБЕЦЬ,
заступник голови УВКР, 

співголова конкурсу

Діаспора з Клівленда 
відправила третій контейнер 
із медобладнанням в Україну 

Активісти Євромайдану з 
Клівленда (штат Огайо, США) за-
купили і відправили третій кон-
тейнер з медичним обладнан-
ням. Його направлять у шпита-
лі, які лікують поранених бійців 
АТО.

Про це повідомив волонтер 
Алекс Федорчук: «Сьогодні зно-
ву відправили контейнер з ме-
добладнанням в Україну. Ці речі, 
як і з попередніх контейнерів, на-
дійдуть у ті шпиталі, де лікуються 
поранені захисники нашої дер-
жави. Дуже хотілося б, щоб ця 
відправка була останньою, щоб 
до нашого краю завітав мир і 
спокій, щоб прийшла перемо-
га над злом, яке приніс кремлів-
ський агресор, і наш виснажений 
народ міг жити щасливим життям 
на своїй рідній землі».

95 років тому два видатні державні діячі — на-
чальник польської держави Юзеф Пілсудський та 
Головний Отаман Українських Збройних Сил Си-
мон Петлюра — призвели до підписання польсько-
українського союзницького договору і військо-
вої конвенції. Час квапив, тому що більшовицька 
армія зайняла майже всю територію Української 
Народної Республіки і наближалася до кордонів 
Польської Республіки. Про цю річницю завжди по-
винні пам’ятати як поляки, так і українці.

6 червня за ініціативи Об’єднання українців у 
Польщі та Південно-Східного наукового інституту 
в Перемишлі (Польща) відбулася міжнародна на-
укова конференція «Важке братерство». Її головну 
частину становили реферати: 

«Польсько-українська Угода 1920 р. і її історич-
не значення» (д-р Станіслав Стемпєнь, Державна 
вища східноєвропейська школа в Перемишлі);

«Ставлення українських середовищ Галичини 
до польсько-української угоди 1920 р.» (д-р Олег 
Павлишин, Львівський національний університет 
ім. Івана Франка);

«Ставлення влади II Речі Посполитої до петлю-
рівських середовищ» (проф. д-р Ян Пісулінський, 
Жешувський університет);

«Концепція держави в українській політичній 
думці в 1917 – 1920 роках» (д-р Малгожата Кузь-
біда, Державна вища східноєвропейська школа в 
Перемишлі);

«Українська військова і політична еміграція та 
її внесок у громадське, культурне і наукове життя 
II Речі Посполитої» (д-р Олександр Колянчук, Пів-
денно-Східний науковий інститут). 

З великим зацікавленням учасники конфе-
ренції вислухали також виступ одного з нащадків 
інтернованих солдатів Української Народної Рес-
публіки Флоріана Снєжка, який говорив про долю 
українських емігрантів у Польщі в міжвоєнний пе-
ріод на прикладі сім’ї свого батька, хорунжого Ар-
мії УНР Микити Снєжка. 

Конференція зібрала не тільки представників 
наукового світу і української спільноти з Перемиш-
ля та околиць, але удостоїли її своєю присутністю 
також нащадки колишніх петлюрівців з усієї Поль-
щі й з-за кордону. Варто підкреслити, що, крім ви-

щезгаданого Флоріана Снєжка, в конференції та 
урочистостях взяли участь: Данута Єнджицька — 
дочка хорунжого Федора Холявки (1895 – 1939), 
Леокадія Кшикавська — дочка хорунжого Сергія 
Хлопицького (1892 – 1978), Микола Маркевич — 
син поручника Миколи Маркевича (1898 – 1968), 
Христина Пашкевич — дочка поручника Євгена 
Лібацького (1888 – 1964), Богдан Жупінас — син 
генерал-хорунжого армії УНР Дмитра Жупінаса 
(1892 – 1968), Роберт Чижевський — син полков-
ника Григорія Чижевського (1886 – 1936).

Конференцію удостоїли своєю присутністю та-
кож представники Об’єднання пілсудчиків. 

Після закінчення пленарних засідань учасни-
ки конференції на чолі з главою Об’єднання укра-
їнців у Польщі Петром Тимою поклали квіти ло 
пам’ятника маршалу Юзефу Пілсудському в Пере-
мишлі.

Наступним пунктом програми конференції 
була презентація книги д-ра Олександра Колян-
чука «Померли, щоб воскресла Україна». Ця кни-
га є своєрідним провідником по місцях пам’яті, 
пов’язаних із перебуванням у нашій країні сол-
датів колишньої армії Симона Петлюри та укра-
їнських політичних емігрантів — представників 

уряду, парламенту, адміністрації, судочинства, 
а також науковців, письменників, артистів, учи-
телів та представників різних професій, які, по-
боюючись радянських репресій, обрали життя 
на еміграції. Вони в міжвоєнному періоді поча-
ли працювати в Польщі, засновували сім’ї (нерід-
ко українські солдати одружувалися з місцевими 
польками), а після приходу Пілсудського до влади 
в 1926 р. деякі з колишніх українських солдатів 
були прийняті до Польського війська як контрактні 
офіцери: в польській армії служили навіть рідний 
брат Симона Петлюри — майор Олександр Пет-
люра, а також герой польської Оборонної війни 
з 1939 р. полковник Павло Шандрук, нагородже-
ний урядом Речі Посполитої на еміграції орденом 
Virtuti Militari (лат. — «Військова Доброчесність»). 

Автор обговорюваної публікації д-р Колянчук, 
віце-голова Південно-Східного наукового інститу-
ту в Перемишлі, згадує про 259 польських місце-

востей, пов’язаних із перебуванням там солдатів 
або українських емігрантів. Чимало з них помер-
ли в міжвоєнний період і назавжди залишилися на 
польських кладовищах. Книга багато ілюстрована 
як архівними документами, так і фотографіями і, 
напевно, буде добрим провідником для зацікав-
лених вищезгаданою тематикою. Є вона водночас 
свідоцтвом, як сильно перепліталася історія обох 
наших народів.

У неділю, 7 червня, після богослужіння в гре-
ко-католицькому архікатедральному соборі св. 
Івана Хрестителя та у православній церкві Успін-
ня Богоматері учасники конференції, запрошені 
гості, представники премиської спільноти та деле-
гація з України взяли участь, як і попередніми ро-
ками, в ході на Українське військове кладовище, 
розташоване на межі міста і сусіднього села Пи-
куличі. Власне, там у 1919 – 1921 роках існував 
табір для інтернованих солдатів Армії Української 
Народної Республіки та Української Галицької Ар-
мії. Численна група інтернованих перебувала та-
кож у той час на Баконьчицях і в перемиських лі-
карнях. Фатальні санітарні умови і епідемії тифу 
збирали серед українських солдатів смертельний 
урожай. Оцінюється, що померло тоді понад дві ти-
сячі осіб, які були поховані на спеціально утворе-
ному тоді кладовищі в селі Пикуличі. Під насипа-
ним там у двадцятих роках курганом, увінчаним 
хрестом, запроектованим українською артисткою 
Оленою Кульчицькою, греко-католицькі і право-
славні священики відправили жалобне богослу-
жіння — панахиду. 

Про історію польсько-українського договору 
слід пам’ятати, а героїв, які вміли долати взаємні 
упередження, особливо сьогодні в такому скрут-
ному для України часі, ставити як зразок для ни-
нішніх і майбутніх поколінь поляків і українців. 

Станіслав СТЕМПЄНЬ,
доктор наук, директор 

Південно-Східного наукового 
інституту і проректор 

Державної вищої 
східноєвропейської школи 
(університету) Перемишля, 

Польща 

Декомунізація стала 
невід’ємним елементом де-
мократичних трансформацій 
країн Центральної та Східної 
Європи ще від початку 1990-х. 
Україна ж лише зараз безпо-
воротно пориває зі своїм бо-
лючим тоталітарним минулим 
— про це розповіли керівники 
Українського інституту націо-
нальної пам’яті під час  візиту 
до Парижа. 

«Відсутність політики декому-
нізації в Україні після проголо-
шення незалежності була однією з 
причин, які призвели до неорадян-
ського реваншу режиму Янукови-
ча. Суть українського уроку в тому, 
що неподолане тоталітарне минуле 
деформує сьогодення, наближаю-
чи його до своїх спотворених стан-
дартів», — зазначив  голова УІНП 
Володимир В’ятрович.

4 декомунізаційні закони голо-
ва Інституту Володимир В’ятрович і 
перший заступник голови УІНП Алі-
на Шпак презентували  в Парижі, 
у Фундації Роберта Шумана та в 
Українському культурно-інфор-
маційному центрі. У заходах узяли 
участь Надзвичайний і Повноваж-
ний Посол України у Франції Олег 

Шамшур, колишній посол Франції в 
Україні Філіп де Сюремен, профе-
сор університету Париж ІІ Філіп де 
Лара, генеральний секретар «Єв-
ропейського форуму для України» 
Ґаліна Аккерман, професор Рим-
ського університету «Ла Сап’єнца» 
Оксана Пахльовська та ін.

Під час обговорення зако-
нів присутні ставили багато за-
питань, що підтверджує необхід-
ність подальшої презентації у світі 
української політики національної 
пам’яті, зокрема процесів декому-
нізації. Адже уявлення про Україну 
часто спотворені історичними мі-
фами чи завдяки російській про-
паганді.

В’ятрович і  Шпак провели ряд 
організаційних зустрічей. На дру-
гу половину року заплановано від-
криття виставки «Україна у Другій 
світовій війні» в Парижі, й розпо-
чалася підготовка до проведення 
спільної наукової конференції в 
Києві.

Візит відбувся за сприяння По-
сольства України у Франції, Між-
народного фонду «Відродження» та 
Європейського форуму для України. 

Ольга БОГАЧЕВСЬКА, 
прес-служба УІНП

Редакція журналу «Прозріння»,  
видання українців Австралії, провела 
нараду з читачами і від їх імені звер-
тається до українського народу. 

Дорогі наші ріднокровні земляки! 
Ми тут на чужині стурбовані подіями 
в Україні і дещо хочемо вам запропо-
нувати. 

Щодо Мінських домовленостей. 
Схоже, представник України Л. Куч-
ма добивається здійснення вимоги 
Путіна щодо визнання його творін-
ня — руху сепаратистів — за допо-
могою п’ятої колони — членів Ком-
партії та регіоналів. Сепаратисти під 
прицілом зброї  вже проводили  у 
себе так звані «вибори», яких не ви-
знає український народ і світ. Нато-
мість путінські сепаратисти-терорис-
ти не припиняють атак на українські 
позиції. А хто  організовує ці домов-
леності? Вважаємо, що тут повинні 
брати участь представники Верхо-
вної Ради. 

Щодо парламенту України. Ми б 
пропонували зменшити кількість де-
путатів Ради до 250-ти. Варто також 
ухвалити закон, за яким, якщо  депу-
тат змінив свою виборчу програму, 
примкнув у парламенті до зовсім ін-
шої фракції чи групи — він втрачає 
мандат. Так само, якщо його діяль-
ність не задовольняє виборців, то 

на вимогу третини тих, що голосува-
ли, депутат також втрачає свій ман-
дат. Тоді депутати перестануть біга-
ти із фракції до фракції. І слід навес-
ти порядок у сесійній залі, аби депу-
тати працювали, а не сиділи й читали 
газети чи телефоном полагоджували 
власні справи. 

Щодо інформаційного центру 
України. Повинна бути на державно-
му утриманні  така газета, щоб народ 
мав до неї довіру. В Україні багато та-
ких газет, з яких неможливо дізнати-
ся, де є правда. 

Відносно заборони московської 
філії Компартії в Україні. Свого часу 
в Україні була Компартія, яку крем-
лівські вожді ліквідували. На її міс-
ці створили філію КПРС в Україні. Ця 
привілейована каста розрослася 
до двох мільйонів членів. Це відда-
ні працівники Кремля, які здійсню-
вали всі злочини проти українсько-
го народу. 

Щодо ідеології. В Україні забо-
ронили нацистську ідеологію. Так 
само і варварський московський 
ленінсько-сталінський комунізм як 
злочинна ідеологія має бути лікві-
дований. 

Федір ГАБЕЛКО,
українець,
Австралія   

Важке братерство, 
але можливе і навіть необхідне

 Учасники конференції, діти й онуки воїнів 
Армії Української Народної Республіки.

Станіславів (Івано-Франківськ), 1920 рік. 
Пілсудський і Петлюра (в центрі) разом із 
українськими та польськими офіцерами.

Вшанування полеглих воїнів УНР на 
Українському кладовищі біля Перемишля. 

У Франції презентували 
українські декомунізаційні закони 

Листи читачів газети

До української спільноти



№58   9 липня 2015 року№58   9 липня 2015 року8 Світ планети

Загадкові 
народи
Стародавній світ населя-

ла велика кількість народів, які 
вплинули на пізніші цивілізації. 
Багато з них зникли, але ство-
рена ними культура змушує нас 
згадувати про них і досі.

Філістимляни
Філістимляни — найзагадко-

віший народ у біблійному Ханаані, 
який докорінно відрізнявся від се-
мітського населення цього регіо-
ну. У Біблії говориться, що цей на-
род походить з острова Кафтору (із 
сучасного івриту перекладається 
як Крит). Про критські витоки фі-
лістимлян свідчать і єгипетські ру-
кописи. 

Крито-мікенське походження 
філістимлян підтверджують сучасні 
археологічні знахідки. 

Приблизно від 1080 до н. е. по-
чалася експансія філістимлян углиб 
країни, відбувалося підкорення 
давньоєврейських міст. Тільки че-
рез 75 років філістимлянську геге-
монію припинив цар Давид. Відто-
ді філістимляни поступово асимілю-
валися із семітськими племенами, 
й незабаром від могутнього народу 
залишилася лише назва.

 

Етруски
Стародавній народ етрусків не-

сподівано виник у людській історії, 
але так само раптово в ній розчи-
нився. На думку археологів, етрус-
ки заселяли північно-західну час-
тину Апеннінського півострова і 
створили там досить розвинену 
цивілізацію. 

Етруски багато в чому впли-
нули на культуру Стародавнього 
Риму: арочні склепіння, гладіатор-
ські бої, перегони на колісницях, 
похоронні обряди — це неповний 
перелік того, що успадкував Рим 
від своїх попередників. Крім того, 
історики стверджують, що римські 
цифри по праву повинні називати-
ся етруськими. Саме етруски за-
снували на території Італії перші 
міста. 

Існує кілька гіпотез долі етрус-
ків. За однією з них, етруски пе-
реселилися на схід і стали ро-
доначальниками слов’янського 
етносу. Деякі вчені стверджу-
ють, що етруська мова за сво-
єю структурою дуже близька до 
слов’янських. 

Італійський філолог Себастья-
но Ч’ямпі запропонував для роз-
шифрування етруської мови спи-
ратися не на грецьку і латину, а на 
слов’янські мови. Зокрема, вико-
ристовуючи польську мову, він з 
подивом виявив, що стали підда-
ватися перекладу деякі етруські 
тексти. Однак на ініціативу італій-
ця офіційною наукою було накла-
дено табу.

Сайт pinu (Перші інтелектуальні 
новини України) 

Президент Національного 
олімпійського комітету України 
підбив підсумки перших Європей-
ських ігор, що завершилися в Баку. 

«46 здобутих медалей — чудо-
вий виступ. Крім того, маємо по-
над 30 четвертих та п’ятих місць, 
що свідчить про високий потенціал 

наших атлетів. За підсумками ігор 
з-поміж 50 держав-учасниць ми 
знаходимось серед лідерів. Глибо-
ко вдячний спортсменам, тренерам 
і спортивним фахівцям».

Бубка відзначив високий рівень 

організації та цікавий формат муль-
тиспортивних ігор, який об’єднав 
спортсменів з олімпійських, неолім-
пійських та паралімпійських дисци-
плін. Він підкреслив, що успішний 
виступ українців на Європейських 

іграх став важливим етапом підго-
товки до ігор ХХХІ Олімпіади 2016 
року в Ріо-де-Жанейро. «Нині три-
ває кваліфікаційний відбір та заво-
ювання ліцензій на Олімпійські ігри 
наступного року. Тому зараз украй 
важливо ефективно готуватися та 
вдало виступати на відбіркових 
змаганнях», — підкреслив Бубка. 

На Європейських іграх збірна 
України здобула 46 медалей (8 золо-
тих, 14 срібних, 24 бронзові) і стала 
6-ою за кількістю медалей та посіла 
8-е загальнокомандне місце серед 
50 країн Європи.

Перші в історії Європейські ігри 
проходили в столиці Азербайджану 
з 12 по 28 червня.

Держкіно заборонило 
до показу ще 6 російських серіалів

Державне агентство України  з питань кіно за-
боронило до показу ще шість телесеріалів вироб-
ництва Росії.

Як відомо, згідно з нашим новим законодав-
ством, в Україні заборонено показ по телебачен-
ню (не в кінотеатрах) фільмів виробництва Ро-
сії, випущених з 1991 по 2013 роки включно, в 
яких пропагуються російські збройні сили і силові 
структури. 

Також забороняється показ на телебаченні 
ВСІХ фільмів країни, яка визнана агресором щодо 
України. Оскільки торік наш парламент офіційно 
визнав країною-агресором Російську Федерацію, 
під заборону потрапляють усі російські фільми, 
випущені 2014 року і пізніше. 

Нині до показу заборонено ще ряд фільмів, на 
додачу до заборони, виданої кілька тижнів тому. 
Зокрема, це телесеріали «Пороги» (2014 – 2015 
роки), «Зозуленька/Жмурик» (2013 рік), «Нака-
зано знищити: Операція «Китайська скринька» 
(2009), «Кобра: Антитерор «Кобра 2» (2003) і «Ко-
бра/Маросейка, 12» (2000).

Відповідне рішення було ухвалене Держкіно 
на підставі висновків експертної комісії з питань 
поширення й демонстрації фільмів.

Як відомо, 4 червня Держкіно заборонило до 
показу 162 фільми й телесеріали, які були зробле-
ні в Росії від 1 січня 2014 року.

Приголомшливий політ 
на реактивному ранці 

Швейцарський пілот і винахідник Ів Россі 
представив нове відео, де він разом з напарни-
ком Венсом Реффетом літає на реактивному ран-
ці-крилі Jet Man над Дубаєм. 

Дванадцятихвилинний ролик був знятий з 
борту літака, а також за допомогою закріплених 
на шоломах пілотів камер GoPro. Екстремали по-
чали свій політ у пустелі на околиці міста, потім 
зробили кілька складних маневрів над штучними 
островами Пальм і нарешті пролетіли в безпосе-
редній близькості від Бурдж-Халіфа, найвищого 
хмарочоса в світі.

Россі літав на літаках військової та цивільної 
авіації, а з 2004 року почав проектувати свій ре-
активний ранець-крило Jet Man. Апарат відріз-
няється відсутністю механізації крила: управлін-
ня ним здійснюється за рахунок зміщення центру 

мас, а пілот керує польотом, лише рухаючи рука-
ми, ногами і головою. Для старту апарат Россі по-
трібно підняти на літаку або вертольоті, для по-
садки використовується парашут.

Вага ранця останньої (на 2012 рік) моделі, по-
вністю заправленого пальним, — 55 кілограмів, 
розмах крила — два метри, максимальна швид-
кість — 300 кілометрів на годину. Як паливо ви-
користовується авіаційний гас.

У Білорусі все менше 
білоруських шкіл

Кількість учнів, що навчаються білоруською, 
від 2010 року зменшилася на 43 відсотки. Якщо 
така політика триватиме, можливо, білоруська 
стане першою слов’янською мовою, яка опинить-
ся на межі зникнення.

Кількість дітей, які ходять до білоруськомов-
них дитячих садочків, за чотири роки зменшила-
ся на 2,3%, до рівня 10,5 відсотків. Кількість учнів 
шкіл, що навчаються білоруською, знизилася до 
14,5 відсотків.

У школах показники не є дуже низькими, але 
все завдяки сільським школам. Серед 135 тисяч 
білоруськомовних учнів лише 14 тисяч живуть у 
містах.

Шматок тканини з Давнього 
Єгипту продали на аукціоні 

за понад 370 тисяч євро
Виключно рідкісний твір мистецтва Стародав-

нього Єгипту — поховальне полотно, вік якого пе-
ревищує три тисячі років, продано на аукціоні в 
Парижі за 374 тисячі євро. 

Купівля була здійснена по телефону. Ім’я по-
купця не повідомляється. 

У світі збереглося лише близько 20 артефак-
тів, подібних до того, що продав аукціонний буди-
нок Piasa. Майже всі вони знаходяться в таких 
мистецьких музеях, як Лувр і Метрополітен-музей 
у Нью-Йорку.

Розмір текстильного фрагмента становить 29 
на 21 см.

Раніше шматок поховального полотна, на яко-
му зображена сидяча на химерно прикрашеному 
кріслі людина, названа «Та-неджем», належав мі-
льярдерові Артуру Саксу. 1927 року Сакс купив 
покривало, яке колись прикрашало поховальний 
саркофаг, і подарував його своїй дружині, а потім 
— коханці.

Пішохідні доріжки 
для людей зі смартфонами 
Спеціальні пішохідні доріжки для людей, 

які постійно дивляться на екрани смартфонів, 
з’явилися в Бельгії. 

В Антверпені на вулицях з’явилися спеціальні 
доріжки, які призначаються для пішоходів, які не 
випускають з рук смартфони, коли йдуть по вулиці. 

Найповільніші пішоходи, які набирають і чи-

тають повідомлення, коли йдуть вулицею, в ідеа-
лі тепер повинні ходити шляхом, який виділений з 
обох боків білими смугами.

Звичайно, ці доріжки намальовані на пішохід-
них вулицях і тротуарах. Але й там люди, які не мо-
жуть відірватися від екрана телефону, завдають 
чимало клопоту: не бачать нічого навколо і сти-
каються з іншими пішоходами — це небезпеч-
но і для самої людини, і для телефону, який може 
впасти і розбитися.

Афроамериканка отримала 
перепустку в бібліотеку через 73 роки

У Північній Кароліні (США) бібліотека виба-
чилася за расову дискримінацію, вчинену 1942 
року. Пьорл Томпсон урочисто вручили читацький 
квиток, який дає право перебувати в приміщенні 
бібліотеки.

У 1942 році вона була студенткою універси-
тету Північної Кароліни, розташованого в місті 
Ралі. Томпсон звернулася до тамтешньої бібліо-
теки за книгою, яка їй потрібна була для напи-
сання роботи. Але студентці відмовили в можли-
вості працювати в приміщенні. Натомість її по-
слали до підвалу, де вона робила нотатки з кни-
ги при тьмяному світлі в оточенні купи старих 
газет.

Грабіжник допоміг парі 
американців виграти $1 млн

У Сіетлі (штат Вашингтон) злодій, який забрав-
ся в машину, допоміг її власникам виграти міль-
йон доларів. 

Завдяки крадіжці американська пара зна-
йшла втрачений ними щасливий лотерейний кви-
ток. Джек-пот лотереї становив 350 мільйонів до-
ларів.

У машину до пари заліз злодій, який украв із 
відділення над сидінням водія сонцезахисні оку-
ляри. Саме за ними весь цей час лежав щасли-
вий квиток, який, утім, не привернув уваги зло-
вмисника.

Чоловік і жінка, які попросили організатора 
лотереї не розкривати їхніх імен і віку, придба-
ли квиток ще в лютому, однак незабаром забули, 
куди його поклали. Пара повідомила про намір 
відзначити набуття статусу мільйонерів шампан-
ським. Вони розраховують витратити виграш на 
подорож до Франції та Ісландії, а також зайнятися 
ремонтом будинку.

Напад на готелі в Тунісі
Злочинці напали на два готелі в місті Сус у Туні-

сі. Загинули не менше 27 осіб, 20 людей отримали 
поранення. Серед постраждалих є громадяни інших 
країн, зокрема Німеччини та Великобританії.

Напад було здійснено невідомими терористами, 
які відкрили вогонь з автоматичної зброї по відпочи-
вальникам у розташованих поруч готелях «Імперіал 
Мархаба» і «Совіва». 

Теракт у мечеті Кувейту
У шиїтській мечеті в районі Ес-Савабер в Ель-

Кувейті під час п’ятничної молитви прогримів вибух. 
Загинули 23 людини. Один із лікарів, який приїхав на 
місце події, розповів, що теракт здійснив смертник. 

Відповідальність за вибух на себе взяло екстре-
містське угруповання «Ісламська держава». Раніше 

угруповання оголосило про причетність до вибухів 
у двох різних шиїтських мечетях у Саудівській Аравії 
останніми тижнями.

Також бойовики ІДІ днями влаштували різанину 
в сирійському місті Кобані — загинули щонайменше 
146 цивільних осіб.

Атака на завод у Франції
На південному сході Франції в провінції Ізер дві 

людини з прапором ІДІ напали на завод із виробни-
цтва зрідженого газу. Одна людина загинула. Теро-
ристи під’їхали до заводу на автомобілі і встанови-
ли вибухівку. 

Відповідальність за напад узяла на себе теро-
ристична організація «Ісламська держава».

Стрілянина в Сомалі
Бойовики угруповання «Аш-Шабаб» атакува-

ли базу контингенту Африканського Союзу в сома-
лійському місті Лего, загинули не менше 30 людей. 
Терорист-смертник спрямував у ворота бази начи-
нений вибухівкою автомобіль, після чого між його 
спільниками і військовими зав’язалася перестрілка.

Сергій Бубка: «Успішний виступ на Європейських іграх — 
важливий етап підготовки до Олімпіади в Ріо-де-Жанейро»

Панорама

Ціла серія терористичних актів
Відразу кілька кривавих Відразу кілька кривавих 
терористичних актів терористичних актів 
сталося 26 червнясталося 26 червня
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Український самвидав: 
підпільна література як спротив тоталітаризмові

Які ж саме зразки самвидавної 
літератури, що були надруковані в 
українських закордонних видавни-
цтвах, зберігаються в науковій біблі-
отеці Львівського національного уні-
верситету імені 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, відпо-
відно, тамвидаву різноманітна. Як 
правило, переважають невеликі за 
обсягом твори — через  позацензур-
ну специфічність існування на Бать-
ківщині, але є і винятки. Якщо роз-
глядати ці твори в жанровому плані, 
присутні як художні твори — вірші, 
п’єси, оповідання, романи, так і пу-
бліцистика, політичні есе, мемуари, 
приватне листування, декларації, 
маніфести, судові документи. 

При оцінці самвидавних творів 
важливо не стільки враховувати  лі-
тературні якості, хоча й писали їх 
найкращі представники української 
інтелігенції, як той резонанс, який ці 
твори викликали в українському сус-
пільстві. Тематика українського сам-
видаву також широка. Це публікації, 
що висвітлюють різноманітні питан-
ня культурного життя, літератури, 
освіти, мистецтва, екології, економі-
ки, політики.

Українську самвидавну літерату-
ру об’єднує зосередженість на наці-
ональних проблемах, занепокоєння 
станом української культури і стату-
сом української мови, обмеженням 
громадянських прав на Україні.

Спочатку розглянемо невеличку 
брошуру І. Кандиби під назвою «За 
правду і справедливість: першому 
секретареві ЦК КП України Шелес-

тові Петрові Юхимовичу». Ця книга 
містить матеріали щодо так званої 
«справи юристів» і присвячена ді-
яльності Української робітничо-се-
лянської спілки — першої підпіль-
ної організації в Україні повоєнного 
періоду, що проголошувала правові 
методи здобуття незалежності. Її за-
снував у 1959 р. на Львівщині юрист 
Л. Лук’яненко за участю адвоката 
І. Кандиби, партійного діяча С. Віру-
на, В. Луцьківа, О. Лібовича та інших. 
На початку 1961 р. УРСС викрили, 
її членів заарештували і засудили 
до тривалих термінів ув’язнення. Ця 
брошура — передрук матеріалів із 
грудневого номера журналу «Сучас-
ність» за 1967 р.

Знаковим явищем самвидаву був 
суспільно-політичний журнал «Україн-
ський вісник» (відповідальний редак-
тор — В’ячеслав  Чорновіл). Журнал 
виходив від січня 1970-го до березня 
1972 року (випуски 1 – 6) у Львові та 
від серпня 1987-го по березень 1989 
року (випуски 7 – 14) у Львові й Ки-
єві. Через Чехословаччину матеріали 
«Українського вісника» потрапляли 
на Захід, де їх передруковували такі 
українські видавництва як «Смоло-

скип», «Сучасність», Українська ви-
давнича спілка в Лондоні україн-
ською, а також англійською та фран-
цузькою мовами. Публікації журналу 
часто використовувало у своїх про-
грамах Радіо «Свобода».

У науковій бібліотеці ЛНУ ім. Іва-
на Франка зберігаються частини 7, 
8, 9 – 10 «Українського вісника», які 
опублікувало видавництво «Смоло-
скип» однією книгою у 1988 р. У пе-
редмові подано коротку хроноло-
гію публікацій «Українського вісни-
ка» в цьому видавництві, причому 
особливо наголошено, що друк ви-
щезгаданого видання є «моральним 
обов’язком» «Смолоскипа».

Випуски «Українського вісника» 
містять літературні твори забороне-
них авторів, статті відомих дисиден-
тів, що торкаються питань свободи 
слова, прав людини, становища укра-
їнських політичних в’язнів, мовної по-
літики й фактів українофобії у СРСР.

Зокрема, постійними рубрика-
ми були «Хроніка тиску та опору», 
«Документи історії», «Релігія в Украї-
ні». Сьомий випуск «Українського ві-
сника» розпочинав відкритий лист 
В. Чорновола Генеральному секре-
тареві ЦК КПРС М. Горбачову. У ньо-
му В. Чорновіл охарактеризував 
дисидентський рух як силу, що «про-
тистояла застоєві та бюрократиза-
ції радянського суспільства, [...] ве-
ликодержавно-шовіністичній політи-
ці денаціоналізації». Він визнав за 
дисидентами пріоритет у постановці 
практично всіх «перебудовних» про-
блем задовго до початку реформ 
М. Горбачова і закликав до пере-
гляду засад національної політики 
в СРСР, до розширення прав союз-
них республік у політичному, еконо-
мічному та культурному житті, до по-
вернення національним мовам дер-
жавних і громадських функцій. Автор 
виступив проти замовчування таких 
подій в історії України як період Укра-
їнської Центральної Ради, Голодомо-
ру 1932 – 1933 рр., за повернення 
українській культурі й науці заборо-
нених імен, зокрема: М. Грушевський, 
В. Вин ниченко, М. Хвильовий та ін.

Сьомий випуск «Українського ві-
сника» цікавий тим, що його присвя-
чено пам’яті Василя Стуса і в ньому 
є матеріали про видатного поета, що 
в ті роки ще було рідкістю. У рубри-
ці під назвою «Василь Стус у житті й 
літературі» надруковані спогади Іва-
на Геля про В. Стуса, а також стат-
тя В. Стуса про українського поета 
В. Свідзінського, що була вилучена 
під час арешту і вважалася втраче-
ною. У наступному, восьмому, випус-

ку «Вісника» подано спогади А. Паш-
ко про зустрічі з В. Стусом, вірші Є. 
Сверстюка та М. Осадчого, присвя-
чені поетові, листи В. Стуса до Л. та 
З. Попадюків, переклади В. Стуса 
творів Р. М. Рільке. У 9 – 10 випуску 
знаходимо переклади В. Стуса тво-
рів Й. В. Ґете та Р. М. Рільке, а також 
звернення до президента Міжна-
родного ПЕН-клубу Френсіса Кінга 

про вшанування пам’яті українсько-
го поета В. Стуса в день його 50-річ-
чя, яке склали Є. Сверстюк, І. Світ-
личний, В. Чорновіл.

Серед інших літературних мате-
ріалів варто згадати і розміщений у 
восьмому номері «Українського ві-
сника» виступ О. Гончара на своє-
му ювілеї, датований квітнем 1968 
року, в якому письменник захищає 
роман «Собор» проти необґрунтова-
ної критики, характеризуючи кри-
тиків «Собору» як «маленьких Вель-
зевулів», котрі «при чадінні культів-
ських каганців пробують озлоблено 
клепати старі-старі ярлики» та «суму-
ють за днями сваволі».

У фондах наукової бібліотеки 
ЛНУ ім. Івана Франка зберігається 
публіцистична праця тоді ще 29-річ-
ного В. Чорновола під назвою «Лихо 
з розуму», надрукована в Парижі. 
Ця книга присвячена подіям 1965 
– 1966 рр., коли в Україні було за-
арештовано низку українських інте-
лігентів, звинувачених в антирадян-
ській націоналістичній пропаганді. 
Серед них були брати Горині, П. За-
ливаха, С. Караванський, М. Осад-
чий, В. Мороз, І. Гель та багато ін-
ших. У передмові від видавництва 
зазначено, що «книга являє собою 
потрясаючий документ про дійсний 
стан в Україні» та висловлено спо-
дівання, що «ці матеріяли допомо-
жуть розпорошеним по всьому світі 
синам і дочкам України пізнати ще 
один бік дійсности нашої Батьківщи-
ни, об’єднають нас всіх довкола іде-
алів, за які змагаються вірні її сини». 

Наступний програмний твір, що 
мав широкий розголос як на Бать-
ківщині, так і в українській діаспо-
рі, — це «Інтернаціоналізм чи руси-
фікація?» І. Дзюби. Мета написан-
ня цієї праці, за словами автора, — 

викрити лицемірство в проведенні 
національної політики в УРСР. Кни-
га швидко поширилася в самвида-
ві. Було декілька спроб переправи-
ти рукопис за кордон. Про першу, 
невдалу, спробу І. Дзюба згадав в 
інтерв’ю з В. Абліцовим, опублікова-
ному в збірнику публіцистичних ви-
ступів і статей І. Дзюби під назвою 
«Спрага». Він розповідає, що 1965 
року із працею ознайомився Микола 
Мушинка зі Словаччини, який узявся 
її передати Василю Капішовському, 
голові Культурної спілки українських 
трудящих у Чехословаччині, членові 
ЦК КПЧ, щоб він через Комінформ 
порушив питання про Україну. Але 
Мушинку вистежили й  затримали. 
Тим не менше, вже 1968 року видав-
ництво «Сучаснiсть» у Мюнхені впер-
ше видало працю І. Дзюби окремою 
книгою. Потім вона була перекладе-
на на інші мови й видана в багатьох 
країнах. Степан Олійник, доктор фі-
лософії, науковий співробітник бі-
бліотеки Конгресу США, в передмові 
до видання книги в «Сучасності» пи-
сав: «Голос Дзюби — голос нового 
українського покоління, що вирос-
ло під радянським режимом, але не 
зазнало тиску сталінського терору; 

воно вважає своїм обов’язком ви-
правити помилки минулого і крив-
ди сучасного. [...] Його студія — не 
тільки відверта критика, але й кон-
структивний проєкт іншої, позитив-
ної політики. Її тези захищає Дзюба 
твердо і переконливо. В цілому це 
об’єктивна і авторитетна праця, тим 
більше, що автор належить до тих до-
слідників-марксистів, що тримають-
ся рамок радянської конституції».

У бібліотеці маємо також добір-
ку книг В. Мороза, історика, диси-
дента, який після кількох ув’язнень 
у 1978 році був позбавлений ра-
дянського громадянства, мешкав 

у США, Канаді, викладав у Гарвард-
ському університеті. Насамперед 
слід згадати про невеличку брошур-
ку під назвою «Репортаж із заповід-
ника ім. Берії», в якій розкривають-
ся сталінські злочини і критикуєть-
ся радянське суспільство «людей-
гвинтиків». В. Мороз написав це есе 
1967 року, коли відбував покаран-
ня в мордовському таборі. Авторові 
вдалося передати текст на волю, де 
«Репортаж із заповідника ім. Берії» 
поширився в самвидаві. 1968 року 
есе вийшло в мюнхенському журна-
лі «Сучасність».

У період 1969 – 1970 рр., у ко-
роткий проміжок часу між двома по-
караннями, В. Мороз написав кілька 
статей, і серед них — «Мойсей і Да-
тан». Примірник книги «Мойсей і Да-
тан», що зберігається в бібліотеці, є 
першим окремим виданням есе на 
Заході. У передмові Марта Гарасов-
ська зазначила, що «[...] есей «Мой-
сей і Датан» — це явний виклик гно-
бителям, «русифікаторам-гібриди-
заторам», які планово присипляють 
гідність народу, зводять його наці-
ональну свідомість «до рівня облас-
ної екзотики». «Мойсей і Датан» — це 
одночасно пробуджуючий заклик до 
заколисаних плодів процесу русифі-
кації», адже «почуття меншевартос-
ти, національної неповноцінности, 
— це найбільша трагедія, яка може 
випасти на долю людини».

Також видавництво «Сучасність» 
1975 року випустило збірку творів 
В. Мороза під назвою «Есеї, листи й 
документи», в якій надруковані по-
літичні статті (окрім названих вище, 
туди увійшли ще «Серед снігів» та 
«Хроніка опору»), поезія, листи, за-
яви, звернення. Книга під назвою 
«Тверді мелодії» — це збірка творів і 
виступів В. Мороза, написаних вже в 
період, коли він перебував на амери-
канському континенті, а також статей 
про нього відомих діячів діаспори.   
В. Мороз як людина, що вирвалася з 
радянської тюрми народів, був у той 
час дуже популярною фігурою в укра-
їнських емігрантських колах. Його пу-
блічні виступи збирали цілі стадіони 
слухачів, його публіцистику активно 
перекладали і друкували різними мо-
вами. Публіцистичним творам В. Мо-
роза притаманні максималізм, різ-
кість оцінок, тим не менше, вони здій-
снили свій вплив на розвиток самви-
давного літературного процесу.

Активну участь у русі шістдесят-
ників брав Леонід Плющ. Він нала-
годив контакти між українськими та 

московськими дисидентами, возив 
до Москви український самвидав. 
1972 року Л. Плюща заарештували 
і направили на примусове лікування 
до дніпропетровської психлікарні. 
Його справа отримала розголос по 
всьому світові, й важливе значення 
в цьому зіграла розповсюджена в 
самвидаві книга Тетяни Ходорович 
«Історія хвороби Леоніда Плюща», що 
також зберігається у фондах науко-
вої бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка. 
У січні 1976 року Л. Плюща вивезли 
із СРСР, відтоді він мешкав у Франції. 
Він є автором автобіографічної кни-
ги «На карнавалі історії», яка вийшла 
багатьма мовами в різних країнах 
світу. Наша бібліотека володіє при-
мірником спогадів, які опублікува-
ло українською мовою видавництво 
«Сучасність» 1980 року. Матема-
тик за освітою, Л. І. Плющ є автором 
статей про творчість Т. Шевченка, 
М. Хвильового, В. Барки, Б.-І. Антони-
ча, В. Стуса, М. Руденка, О. Довженка.

Ще один діяч, який брав активну 
участь у дисидентському русі, — це 
поет-шістдесятник, літературозна-
вець, публіцист, перекладач Микола 
Холодний. Він майже не друкувався 
в Україні у 1960 – 1980 рр., змуше-
ний був працювати вчителем у сіль-
ських школах, сторожем, інструкто-
ром-методистом у будинках культу-
ри. Між тим, його вірші внесені до 
антології української поезії «Шіст-
десят українських поетів шістдеся-
тих років» (упорядник Б. Кравців), що 
вийшла в Нью-Йорку 1967 року. Пу-
блікуючи вірші М. Холодного, самви-
давний журнал «Український вісник» 
В.Чорновола назвав його найпопу-
лярнішим в Україні поетом. 

У 1972 році М. Холодного зааре-
штували й звинуватили у проведенні 
антирадянської агітації і пропаган-
ди. Головне звинувачення, висуну-
те проти нього, — факт появи 1969 
року збірки віршів «Крик з могили. 
Захалявні вірші з України», яку на-
друкувало видавництво «Смолос-
кип». У 1979 році українська друкар-
ня Ватикану видала книжку М. Холод-
ного «Про душу в пісні та про пісню в 
душі», яка була відзначена почесною 
премією, а 1981 року перевидана в 
Канаді та США. У науковій бібліоте-
ці ЛНУ ім. Івана Франка зберігається 
примірник цієї книги, що був надру-
кований у видавництві «Смолоскип». 
Також у фондах бібліотеки присутня 
збірочка віршів М. Холодного «Суте-
ніє в душі», що вийшла 1969 року.

Не можна не згадати і про Ми-
хайла Осадчого — журналіста, пись-
менника, колишнього викладача ка-
федри журналістики Львівського уні-
верситету. Примкнувши до Руху опору, 
М. Осадчий був двічі засуджений, по-
карання відбував у таборах суворо-
го режиму в Мордовії. Свої враження 
про пережите під час арешту, слідства 
та ув’язнення він описав у відомій по-
вісті «Більмо», яка  1968 року пошири-
лася у самвидаві, а згодом через мос-
ковських дисидентів потрапила на За-
хід. 10 листопада 1971 року її надру-
кували в газеті «Шлях перемоги», що 
виходила в Мюнхені, потім — у мюн-
хенському журналі «Сучасність» (11 
– 12 номери за 1971 р.) та в лондон-
ському журналі «Визвольний шлях». 
Окремою книгою повість «Більмо» ви-
йшла у видавництві «Смолоскип» 1971 
року. Примірник цього видання збе-
рігається в університетській бібліоте-
ці. Повість переклали на англійську, 
французьку, китайську, російську 
мови, зокрема видавництво «Смолос-
кип» видало «Більмо» французькою 
мовою в перекладі Катерини Гусар.

Олена НАУМОВА,
наукова бібліотека Львівського 

національного університету імені 
Івана Франка

Продовження.  Поч. у № 57 
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6 Проте національні 
республіки, навіть радян-

ські, соціалістичні, зовсім не 
поспішали в новітнє московське 

ярмо. У цих республіках точилася 
гостра політична боротьба, і пере-
вагу мали якраз прихильники що-
найбільше — конфедерації, а то й 
просто вільного союзу незалежних 
держав. Сильні були ці позиції і в 
самій Росії. Однак сталінське крило 
в Російській компартії більшовиків 
узяло гору, і правдами й неправда-
ми було протягнуто варіант єдиної 
начебто «федеративної» держави, з 

централізованою владою Москви. 
Республіки до останнього проти-

вилися цьому.
Цементувальною силою ново-

створюваної комуністичної імпе-
рії була Компартія. І тут Компартія 
України була фактично лише скла-
довою, структурою російської Ком-
партії. 

У пропонованому вам матеріа-
лі історика Геннадія Єфіменка про 
перипетії утворення СРСР зверні-
мо увагу на те, як КПУ на пленумі в 
жовтні 1922 року патетично поста-
новляла наполягати на незалежнос-

ті України в новітньому союзі, але, 
якщо російська Компартія постано-
вить усе ж «влити» Україну до складу 
Російської Федерації, то не противи-
тися цьому. 

Питання було лише в тому, чи під-
тримають таке «влиття» парламен-
ти поки ще незалежних республік. 
Навіть ЦК Компартії Росії пропо-
нував, щоб Декларацію та Договір 
про утворення СРСР, які планувало-
ся ухвалити на І Всесоюзному з’їзді 
Рад лише за основу, потім затверди-
ли парламенти республік, їхні ЦВК. 
І лише після такого затвердження 

Всесоюзний ЦВК мав затвердити 
Декларацію і Договір про утворен-
ня СРСР. 

Але доволі несподівано Все-
союзний з’їзд Рад 30 грудня фак-
тично проголосив утворення но-
вої держави — СРСР. Декларацію 
і Договір про його утворення на-
ціональні республіки в особі їх-
ніх парламентів — ЦВК — так і 
не затверджували. Минуло тро-
хи більш як півроку, і не затвер-
джена де-юре республіками дер-
жава постала де-факто з ухва-
ленням у липні 1923 року першої 

Конституції СРСР. Держави, в якій 
начебто «об’єдналися», так і не 
об’єднавшись, незалежні респу-
бліки, національні держави.

…Звичайно, ніхто нічого вже пе-
реглядати не буде. І демарші Генпро-
куратури Росії, як віддзеркалення 
позиції Кремля, нічого вже не зна-
чать. Мертвонароджена держава, 
що тим не менше проіснувала сім 
десятиліть, відійшла в історію. Тіль-
ки от не відійшла в історію багатові-
кова імперська хвороба на берегах 
Москви-ріки.

Петро АНТОНЕНКО 

Чи існував юридично Радянський Союз?

У вітчизняній історіографії, як і в суспільстві 
загалом, відносини між радянськими республі-
ками в 1917 – 1922 рр., і насамперед між Росі-
єю та Україною, сприймаються у вигляді певного 
поступального процесу, кожний наступний етап 
якого є логічним продовженням попереднього.

У сформованій Йосифом Сталіним ще на 
початку 1923 р. схемі створення СРСР перший 
етап означався як «створення самостійних наці-
ональних республік, на основі врахування побу-
ту, мови та культури».

Потім начебто почався процес добровільно-
го об’єднання. У сучасних підручниках ця схема 
майже не зазнала змін, але в оцінюванні тих по-
дій «плюс» змінено на «мінус». Тепер йдеться вже 
про основні етапи «втрати радянською Україною 
незалежності» (раніше були етапи «об’єднавчого 
руху»).

Така сталінська (і сучасна) схема має мало 
спільного з тим баченням статусу УСРР, яке існу-
вало у владних верхах до 1923 р.

Зокрема, в датованій травнем 1921 р. резо-
люції ЦК КП(б)У відзначалося: «В історії радян-
ської української державності бували моменти 
повної незалежності й самостійності УСРР (пер-
ший Секретаріат, Радянський уряд другого пе-
ріоду), моменти федеративного зв’язку (IV Все-
український з’їзд рад [тобто 1920 р.]), політичної 
самостійності на основі воєнного і економічного 
об’єднання з РСФРР (нинішній status quo)».

Зрозуміло, що за «політичної самостійнос-
ті» (від початку 1921 р.) Україна мала вищий 
державний статус, ніж у «момент федеративно-
го зв’язку» (1920 р.). Бачимо, що тоді про посту-
пальний шлях до «об’єднання» не йшлося.

Ще меншою мірою сталінській схемі зразка 
1923 р. і різним похідним від неї відповідали по-
точні погляди кремлівської верхівки. Приміром, 
до грудня 1920 р. Кремль (і сам Сталін у першу 
чергу) оцінював Україну не лише як фактичну, а 
й формальну автономію у складі РСФРР.

Під час перемовин із Польщею по закінчен-
ні радянсько-польської війни 1920 р. радянська 
сторона, щоб усунути з переговорного процесу 
УНР, була змушена декларувати незалежність 
радянської України. Це означало суперечнос-
ті між гаслами та деклараціями Кремля в його 
ставленні до УСРР.

Гостроти проблемі додавали викликані над-
мірною централізацією внутрішні труднощі. У 
Кремлі вирішили, що найкращим виходом із 
цього становища стане формальне визнання 
незалежності радянської України.

28 грудня 1920 р., після майже місячного 
узгодження, було укладено «Союзний Робітни-
че-Селянський договір між Російською Соціа-
лістичною Федеративною Радянською Республі-
кою й Українською Соціалістичною Радянською 
Республікою», в якому Кремль уперше формаль-
но визнав незалежність УСРР.

Українська сторона вбачала в Договорі 
зміну не лише форми відносин із РСФРР, а і їх 
змісту.

2 березня 1921 року, при його ратифікації 
5-им Всеукраїнським з’їздом рад, до преамбули 

Договору було внесено норму, якої, власне, не 
було в його основному тексті. Йшлося про потре-
бу подальшого розвитку відносин із РСФРР «на 
передбаченій договором підставі повної рівно-
сти поміж обома Республіками».

Ця ремарка є визначальною для характе-
ристики українського підходу до цього питан-
ня. Україна була не проти федерації, але, як за-
уважували її керманичі, не «російської», а «ра-
дянської», тобто такої, де УСРР та РСФРР були б 
рівноправними суб’єктами. Відповідно до цього 
і діяла.

Усі рішення вищих органів влади в 1921 – 
1922 рр. виходили в УСРР за підписами україн-
ських керманичів. До ухвалених у Москві поста-
нов нерідко вносилися вагомі корективи.

Така практика у 1921 році була легалізова-
на українським законодавством. Це виявилося 
неприємною несподіванкою для Кремля.

У датованому початком березня 1922 р. до-
писі Бориса Штернбергера, одного з наркомів 
УСРР, якого Кремль піддав обструкції за спро-
бу втілювати в життя закони УСРР у підлеглому 
йому наркоматі, зазначалося: «Оргбюро ЦК РКП 
не має чіткого уявлення про практику, що скла-
лася у цій сфері… Оргбюро також вважає, що 
жоден мандат Московський не може бути відмі-
нений чи змінений органами УСРР».

Відповідно до такого бачення Москва на по-
чатку 1922 р. спробувала «вдосконалити» фор-
мальні відносини з УСРР.

Приміром, у Всеросійському ЦВК не збира-
лися навіть консультуватися з української сто-
роною, коли в січні 1922 р. створювали комісію, 
одним із завдань якої визначалося «перекрою-
вання українських губерній».

Незабаром ідея «перекроювання» була по-
дана у вигляді проекту нового «економічного 
районування», за яким Україна мала втратити 
свою економічну цілісність.

У лютому 1922 р. на розгляд Всеросійського 
ЦВК було подано проект постанови, в разі ухва-
лення якої українські владні органи втрачали б 
право коригувати ухвалені в Москві декрети.

Ще раніше, на початку січня 1922 р., Геор-
гій Чичерін порушив питання про необхідність 
«включення братських республік у РСФРР» до 
часу проведення Генуезької конференції (відбу-
лася у квітні – травні 1922 р.) тощо.

Вказані ініціативи Москви не отримали за-
конодавчого оформлення. Але вони викликали 
категоричне заперечення українського субцен-
тру влади, який розцінив це як «систематичес-
кий разгром украинской самостоятельности и 
нарушение тезисов съезда РКП(б)».

У Кремлі до позиції української сторони 
прислухалися. 11 травня 1922 р. ЦК РКП(б) для 
«врегулювання відносин між УСРР та РСФРР» 
створив спеціальну комісію. Як основну заса-
ду її діяльності було зазначено твердження про 
те, що «ніякої зміни у ставленні РСФРР до УСРР 
у розумінні відміни чи зменшення незалежнос-
ті Української Республіки і взагалі в розумінні 
перегляду основних конституційних положень 
Української Республіки не сталося».

Представник України Михайло Фрунзе, який 
і очолив комісію, повідомляв ЦК КП(б)У: «При-
ватною угодою з Іллічем ухвалено рішення про 
виступ при найближчій зручній нагоді у дусі на-
мічених рішень і для розсіювання несприятливої 
для України атмосфери».

Робота комісії, більшість членів та голова 
якої були представниками України і яка зага-
лом означалася як «комісія Фрунзе», справді 
сприяла розв’язанню низки проблемних пи-
тань у відносинах. Щоправда, не всі очікуван-
ня справдилися.

Цілком можливо, що ситуація склалася б 
інакше, якби не перший напад хвороби Леніна, 
який стався наприкінці травня. Вождь не встиг 
виступити на офіційному зібранні з обіцяною 
підтримкою України. А Сталіну вдалося відтермі-
нувати затвердження результатів роботи комісії 
на вищому компартійному рівні: Політбюро ЦК 
РКП(б) схвалило результати її роботи лише 10 
серпня 1922 р.

Та вже 11 серпня була створена очолена 
Йосифом Сталіним комісія оргбюро ЦК РКП(б) 
із встановлення взаємовідносин між РСФРР 
та радянськими республіками, діяльність якої 
мала протилежний вектор спрямування.

Про ініційовану Сталіним спробу приско-
рити процес «автономізації республік» напи-
сано вже багато, і повторювати це заново не 
бачу сенсу. Зазначу лише, що ці дії майбутнього 
«батька народів» відповідали загальному бачен-
ню Кремлем шляхів вирішення проблеми відно-
син з «незалежними» республіками. Однак пози-
ція українського керівництва відчутно різнила-
ся від кремлівської.

Тому Політбюро ЦК КП(б)У, відправляючи 20 
вересня 1922 р. Григорія Петровського на засі-
дання сталінської комісії, надало йому директи-
ву «наполягати на відкладенні питання про вза-
ємовідносини з Україною».

Цього зробити не вдалося. Пропозиції Ста-
ліна отримали схвалення більшості.

3 жовтня 1922 р., вислухавши звіт Петров-
ського про засідання в Москві, ЦК КП(б)У ухва-
лив таке рішення:

«Категорично висловитися за необхідність 
збереження незалежності УСРР і оформлення 
взаємовідносин, відповідно до рішень, схвале-
них комісією тов. Фрунзе. Фактичне централізо-
ване керівництво незалежними Республіками 
може бути цілковито досягнуте відповідними ди-
рективами по партійній лінії. 

2.) У випадку, якщо ЦК РКП ухвалить, од-
нак, [рішення про] необхідність входження УСРР 
до складу РСФРР, не наполягати на збережен-
ні формальних ознак політичної самостійності 
УСРР…».

Ця резолюція яскраво характеризує як 
ставлення до проблеми української сторони, 
так і сувору партійну дисципліну, наслідком якої 
була готовність прийняти і втілювати будь-яке 
рішення компартійного центру.

Після того, як 6 жовтня 1922 р. пленумом ЦК 
РКП(б) ідея «автономізації» «незалежних» респу-
блік була відхилена, ЦК КП(б)У направив прак-
тичну директиву губернським комітетам КП(б)У.

У цьому документі наголошувалося на по-
требі «підняти агітацію за союзне об’єднання Ра-
дянських Республік, вказуючи на вигідність для 
України більш тісного зв’язку з РСФРР, причому 
роз’яснити губкомам, що об’єднання Республік 
зовсім не є ліквідацією їх самостійності».

У листопаді – грудні відбулося декілька за-
сідань комісії, створеної на виконання рішень 
вказаного пленуму ЦК РКП(б). Її завданням було 
напрацювати основи і текст Конституції майбут-
нього Союзу, або, якщо вживати тогочасні сино-
німічні означення, Договору та Декларації про 
створення СРСР.

5 грудня, за відсутності представника Укра-

їни, відбулося третє засідання цієї комісії. Голо-
вував Й.Сталін. «З метою економії часу та видат-
ків» було вирішено відмовитися від раніше за-
твердженої директиви про «ратифікацію ЦВК-
ами республік Договору про Союз республік». 
Інакше кажучи, Сталін наполягав на тому, щоб 
вже в грудні 1922 р. СРСР постав як нове дер-
жавне утворення.

Ця нова директива була взята як керівни-
цтво до дії керманичами КП(б)У під час прове-
дення VII Всеукраїнського з’їзду рад (10 – 14 
грудня 1922 р.), із резолюцій якого випливає ви-
сновок про готовність української сторони вже 
в грудні 1922 р. затвердити кінцевий варіант 
Договору про створення СРСР.

Однак на пленумі ЦК РКП(б), що відбувся 
18 грудня, було повернуте положення про те, 
що «напрацьований З’їздом текст Договору пе-
редається на схвалення сесій ЦВК республік, 
що укладають Договір» і лише після цього сесією 
ЦВК СРСР вводиться в негайну дію.

29 грудня відбулося засідання уповноваже-
них від радянських республік, на якому й було 
остаточно затверджено механізм проведення І 
з’їзду рад СРСР.

Михайло Фрунзе запропонував ухвали-
ти текст Декларації та Договору про створен-
ня СРСР без особливих обговорень. Його моти-
вація відповідала рішенню пленуму ЦК РКП(б) і 
була логічною та простою: оскільки обидва до-
кументи ухвалюються «як основа» з можливістю 
вагомих змін у майбутньому, то ретельно обго-
ворювати текст на з’їзді немає потреби.

У процесі обміну думками неочікувано ви-
ринула пропозиція Петровського, який запропо-
нував Декларацію про створення СРСР затвер-
дити «в цілому і остаточно». Вона була затвер-
джена на засіданні уповноважених більшістю 
голосів. Категорично заперечили таку можли-
вість Фрунзе і Сталін. Останній, зокрема, від-
значив: «Справа в тому, що так не робиться. Над 
нами будуть сміятися».

Підкресливши, що Декларація та Договір 
складають Конституцію СРСР, він наголосив, що 
окремо одне від одного їх ухвалювати не можна. 
Остаточно переконав Петровського М.Фрунзе, 
після аргументів якого голова ВУЦВК зняв свою 
пропозицію.

Наступного дня відбувся І з’їзд рад СРСР. 
Основним доповідачем з питання про Де-
кларацію та Договір про створення СРСР був 
Й.Сталін. Наприкінці доповіді він закликав не-
гайно ухвалити їх «із властивою комуністам од-
ностайністю».

Такий заклик відповідав уже згаданому 
вище рішенню комісії з вироблення цих доку-
ментів, що відбулася 5 грудня, але суперечив 
рішенням пленуму ЦК РКП(б) від 18 грудня та 
ухвалі наради уповноважених представників 
республік від 29 грудня. Можливо, заразливим 
виявився приклад Петровського, і Сталін вирі-
шив одним махом вирішити проблему створен-
ня СРСР?

Хай там як, але слідом за ним на трибуну 
вийшов М.Фрунзе, який і запропонував ухвали-
ти ці документи «в основному». Це рішення з’їзд 
і затвердив.

Договір та Декларацію спочатку планува-
лося ввести в дію через два – три місяці, але 
врешті-решт СРСР як нова держава постав 6 
липня 1923 р. Але це вже проаналізовано у мо-
єму попередньому дописі до «Історичної правди» 
на цю тему.

Геннадій ЄФІМЕНКО,
кандидат історичних наук 

(Київ),
«Українська правда», 

30.12.2012

Що трапилося 30 Що трапилося 30 грудня 1922 року, 
або Радянська Украбо Радянська Україна на шляху до СРСР
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Музеї і заповідники Чернігівщини

Меморіальний музей Меморіальний музей 
Марії Заньковецької в селі ЗанькиМарії Заньковецької в селі Заньки

Музей-садиба Музей-садиба 
Л. Ревуцького в ІржавціЛ. Ревуцького в Іржавці

Пісківський історико-меморіальний Пісківський історико-меморіальний 
музей Павла Тичинимузей Павла Тичини

Коли світова громадськість 
за постановою ЮНЕСКО вша-
новувала 100-річчя від дня на-
родження Левка Миколайови-
ча Ревуцького, 15 липня 1989 
року в с. Іржавці був відкритий 
музей-садиба Л. Ревуцького.

Прадід композитора Кіндрат 
Якович Каневський брав участь у 
російсько-турецькій війні. За про-
явлений героїзм отримав у нагоро-
ду 12 десятин землі, де й побудував 
1789 року маєток. 

У цій садибі минули дитячі та 
юнацькі роки видатного компози-
тора, педагога Левка Миколайови-
ча Ревуцького. Після вимушеного 
від’їзду сім’ї композитора до Киє-
ва (1924 рік) у будинку знаходились 
школа, бібліотека, фельдшерсько-
акушерський пункт, а згодом у ньому 
розмістився пологовий будинок. 

Багато зусиль до ремонту будівлі 
доклали Фонд культури України, То-
вариство охорони пам’яток історії і 

культури, правління Музичного това-
риства УРСР, Ічнянський відділ куль-
тури та жителі села Іржавця.

Садибу Ревуцьких свого часу час-
то відвідували видатні особи: пись-
менник Л. Толстой, композитор М. Ли-
сенко, художник М. Ге, актриса Г. За-
тиркевич-Карпинська; композитори 
П. Майборода, В. Кирейко, А. Коломі-
єць — учні Левка Миколайовича Ре-
вуцького, багато інших особистостей.

У фондах музею налічується 
більше 1000 експонатів. Це осо-
бисті речі сім’ї Ревуцьких: музичні 
інструменти, оригінали і копії доку-
ментів, фотографії, музичні записи, 
книги, меблі, подарункові речі, руко-
писи нот, посуд та ін. Речі розміщені 
в семи кімнатах. У робочому кабіне-
ті на стіні — портрет Великого Коб-
заря (художника Ф.С. Красицького, 
1906 рік). Портрет надихав Левка 
Миколайовича на творчість у дале-
кому 1923 році, коли він писав сим-
фонічну поему «Хустина» на вірші 
Т.Г. Шевченка «У неділю не гуляла».

Біля стіни стоїть піаніно. Ще мама 
композитора, Олександра Дмитрів-
на, навчала грати малого Левка на 
цьому музичному інструменті.

У передпокої розміщені речі, ви-
готовлені руками самого композито-
ра: скринька, дзеркало, стіл та два 

стільці. У спальні в кутку — образ 
Ісуса Христа (вінчальна ікона батьків 
композитора). У музеї багато скатер-
тин, рушників, серветок роботи Софії 
Андріївни Ревуцької, дружини ком-
позитора. 

В їдальні — великий стіл, вкри-
тий полотняною домотканою скатер-
тиною того часу, стільці, годинник з 
боєм, дві настінні шафи, виготовлені 
великим майстром. На столі — зна-
менитий тульський самовар 1896 
року. Тарілки з порцеляни, на зво-
ротному боці — напис «1842 рік». 

Музей-садиба дає багато інфор-

мації про життя, творчість і  громад-
ську діяльність Л. Ревуцького. 

На території садиби щороку про-
водиться обласний фольклорний ди-
тячий конкурс «Сонечко». 

Адреса: Чернігівська область, Іч-
нянський р-н, с. Іржавець, вул. Косміч-
на, 28. Моб. тел.: +38-067-96-54-871.

Графік роботи: з 10.00 до 18.00, 
без перерви, вихідні — понеділок, 
вівторок.

Безкоштовно відвідують музей 
учасники Великої Вітчизняної війни, 
інваліди, військовослужбовці, пенсі-
онери, художники.

Розташований за 18 км від м. Ніжина. 
Експозиція присвячена життю і діяльнос-
ті корифея української сцени, першої на-
родної артистки України Марії Костянти-
нівни Заньковецької.

Музей відкритий 1964 року в селі 
Заньки, де народилася і провела юнацькі 
роки артистка. У будинку, в якому жила в 
дитинстві Марія Заньковецька, зібрані її 
особисті речі (рояль, скринька, дзеркало, 
сумочка, підстаканник, тарілки, мережи-
во власної роботи та ін., костюми, в яких 
вона грала ролі), фотографії, книги, виріз-
ки з газет, спогади про народну артистку.

1984 року на подвір’ї музею відкрили 
пам’ятник видатній артистці.

Адреса: с. Заньки, вул. Заньковець-
кої, 16.

Графік роботи: з 9.00 до 17.00, вихід-
ні — вівторок, середа.

Дні відкритих дверей: 9 травня, 
18 травня, 24 серпня, 22 вересня, 27 ве-
ресня.

У центрі с. Піски Бобровицького району на тихій зеленій ву-
лиці розташований цей музей. Експозиція складається із двох 
відділів —  історичного та меморіального. Історичний відділ роз-
міщується в п’яти залах. Перший присвячений флорі й фауні Бо-
бровицького краю. У другому експонуються тимчасові виставки. 
Третій розповідає про культуру і побут села. Тут можна побачити 
сільськогосподарські знаряддя праці кінця ХІХ – початку ХХ ст., 
вироби народних майстрів, робочий та святковий одяг селян того 
періоду. В експозиції представлені грошові знаки й ділові папери. 

Четвертий зал розповідає про роки Великої Вітчизняної ві-
йни, в цьому залі зібрані матеріали про страшну трагедію с. Піски. 

28 грудня 1942 року в селі окупанти знищили 859 жителів, з них 
більше 300 осіб було живцем спалено в місцевій церкві.

П’ятий зал розповідає про видатного земляка, українського 
поета Павла Григоровича Тичину. У центрі кімнати — погруддя по-
ета. У вітринах — подаровані музею книги письменників, з дарчи-
ми написами Ю. Збанацького, О. Гончара, П. Панча, а також мемо-
ріальні речі поета: сорочка, краватка, окуляри, ручка. Викликає 
зацікавленість невеличке зібрання старих книжок.

У 1981 році, до 90-річчя від дня народження поета, було від-
крито хату-музей П. Тичини. Родинну хату поета відбудували за 
кресленнями його родича Андрія Ноздріна, спогадами старожи-

лів села і сестри поета. У хаті розміщені автентичні речі селян-
ського побуту, родинні фото матері, братів, сестер. Стіни прикра-
шені рушниками.

У селі Піски поховані батько й матір Павла Тичини. Ще й досі в 
центрі села росте стара Тичинівська липа, яку мешканці села вва-
жають своєю святинею. Саме про неї Тичина написав свій вірш 
«Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі?».

Адреса: Бобровицький район, с. Піски, вул. Тичини, 4. Теле-
фон: 096-775-41-98.

Графік роботи: вівторок – субота: 9.00 — 17.00,
неділя: 9.00 — 14.00. Вихідний — понеділок.
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Наша газета продовжує просвіт-
ницький проект — публікацію істо-
рії міст Чернігівщини. Ми вже друку-
вали книгу доктора історичних наук 
Сергія Леп’явка «Коротка історія 
Чернігова», книгу істориків з Ніжи-
на Г. і О. Самойленків «Ніжин — єв-
ропейське місто». 

Сьогодні починаємо публікацію 
ще одної книги — «Новгород-Сівер-
ський — європейське місто». Її ав-
тор — Борис Степанович Домоцький 
із Новгорода-Сіверського, педагог, 
краєзнавець, журналіст, засновник і 
редактор газети «Правий берег Дес-
ни», відомий у рідному місті й районі 
громадський діяч. 

Книга вийшла 2011 року під егі-
дою таких інституцій: Чернігівський 
центр перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів дер-
жавної влади, органів місцевого са-
моврядування, державних підпри-
ємств, установ та організацій; Центр 
європейської інформації Чернігівської 
обласної універсальної наукової біблі-
отеки ім. В. Короленка; Сіверський ін-
ститут регіональних досліджень; Між-
народний фонд «Відродження». 

Вийшла книга в серії видань, при-
свячених містам і містечкам Чернігів-
щини, що мають давню історію, з точ-
ки зору їх європейської ідентичності. 

У виданні використано фото ав-
тора, архівні фото XIX ст., матеріали 
сайту «Новгород-Сіверський істо-
рико-культурний музей-заповідник 
«Слово о полку Ігоревім».

Перлина 
на березі Десни

За 320 кілометрів від Києва, на 
крайній півночі українського про-
стору, в оточенні могутніх лісів, роз-
логих луків та безкрайніх ланів, по-
різаних густою сіткою глибоких ярів, 
лежить давнє місто Новгород-Сівер-
ський. Свою змістовну історію воно 
тримає немов знамено — високо 
над земними ознаками непересіч-
ної долі, сподіваючись на новий Ре-
несанс, котрий, на думку нині сущих, 
обов’язково має настати. Перебува-
ючи впродовж століть у системі за-
конів, норм, правил, традицій іно-
земних країн, воно не загубило на 
узбіччі своєї ідентичності й упевне-
но крокує в майбуття. 

Новгород-Сіверський, як і на по-
чатку нелегкої та легендарної історії, 
вважається перспективним сучас-
ним містом України. Зокрема, місто 
привабливе для екскурсійно-турис-
тичної галузі на півночі країни. Нов-
город-Сіверський відрізняється ор-
ганізованою системою транспортно-
го сполучення з регіонами України. І 
перш за все зі столицею — Києвом 
та адміністративним центром облас-
ті — Черніговом. За незалежності 
та встановлення державного кордо-
ну з Російською Федерацією Новго-
род-Сіверський набув ознак пункту 
із транзитними перевагами і присут-
ністю митних та інших служб прикор-
донного контролю.

Місто є адміністративним цен-
тром Новгород-Сіверського району 
Чернігівської області, населення — 
більше 14 тисяч. Площа території ра-
йонного центру складає 11,8 км2.

Новгород-Сіверщина відкрита 
для інвесторів із сучасними проек-
тами на високих технологіях у шля-
хобудуванні, розвитку інфраструк-
тури, сільському господарстві, видо-
бутку корисних копалин та втіленні 
найперспективніших ідей розвитку 
сільського туризму. 

Місто вже мало досвід вихо-
ду на всеукраїнський рівень (з пер-
спективою європейського відкрит-
тя) за перебування на посаді Пре-
зидента України (1994 – 2004 роки) 

Л. Д. Кучми. Упродовж десяти років 
воно пройшло крізь справжній бу-
дівельний бум. Нині з поставлено-
го, відреставрованого чи піднятого з 
руїн найвдалішим є поновлення екс-
плуатації після п’ятдесятидволітньої 
перерви, у серпні 1995 року, заліз-
ничного шляху Новгород-Сіверський 
– Терещенська, коли фактично вчет-
верте, від славнозвісної залізни-
ці Миколи ІІ, відкритої наприкінці 
ХІХ ст., вдалося вирішити проблему 
зв’язку залізницею, яку навіть мо-
гутній радянській імперії розв’язати 
ставало не під силу. Тепер через 
Десну збудували залізничний міст, а 
від Новгорода-Сіверського прокла-
ли залізницю.

Кілька років в умовах вели-
ких реставраційних робіт готували-
ся урочистості з нагоди 900-літньо-
го ювілею колишнього Новгород-Сі-
верського князівства. Найбільшої 
уваги відчув Спасо-Преображен-
ський монастир, культові споруди 
якого до цього перебували в жалю-
гідному стані. 

Кінець ХХ — початок ХХІ ст. дове-
ли життєвість ідеї невичерпності ду-
ховних джерел та справжнє прагнен-
ня розумних нащадків у подальшо-
му ширенні слави Новгорода-Сівер-
ського як європейського містечка. 
Новгород-Сіверський вистояв і про-
довжив на вдало зораному поперед-
никами ґрунті подальше формуван-
ня устремлінь у майбуття з правом 
називатися містом високої культури 
з успадкованими традиціями, пере-
плетеними нитками видатних досяг-
нень працьовитих сучасників. 

Початки міста 
тисячолітньої історії

Не менш ніж на десять століть 
від сьогоднішнього дня нас приму-
шують повернутися в минуле пер-
шоджерела — літописи, з яких і ді-
знаємося про часи віддалені. І хоча 
у збережених історією стародруках 
конкретної інформації про місто Х 
століття вельми мало, все одно і по-
відомлення про успіх дружини Воло-
димира Мономаха 1078 – 1079 року 
взимку під стінами фортеці Новий 
Город у боротьбі з половцями, і про 
князювання батька головного героя 
«Слова о полку Ігоревім» — Свято-
слава Ольговича налаштовують 
будь-якого об’єктивного історика до 
неупередженого сприйняття періоду 
заснування міста Новгорода-Сівер-
ського у 80-их роках Х ст. 

Історія не зберегла того, що най-
частіше є найбажанішим для дослід-
ника, — отримати у процесі плідно-
го вивчення минувшини відповідь 
про походження назви населеного 
пункту. Цього, на жаль, у випадку з 
Новгородом-Сіверським отримати 
неспроможні. А всі дослідження іс-
ториків, археологів, літературознав-
ців і мовознавців навколо проблеми 
пошуку джерел походження тепер 
уже звичної назви так і залишати-
муться здогадками на гіпотетичному 
рівні. Тож тільки і повторюватимемо 
відомі останні два століття посилан-
ня на те, що назва нинішня успадку-
вала біографію племені сіверян по-
будовою Нового Города на місці ста-
рого поселення цього потужного 
слов’янського племені. А ще маємо 
наукові пропозиції вченого А. Кузи 
(Москва) щодо можливого прине-
сення першої частини традиційного 
словосполучення — «Новгород» — 
переселенцями-будівельниками з 
Великого Новгорода на Волхові, які 
брали участь в облаштуванні за на-
казом київського князя у Х ст. форте-
ці на південному порубіжжі Русі.

Місцевість під заселення в усі 
часи обирали, зважаючи на при-

родно-кліматичний чинник. Ще в 
незапам’ятні часи кам’яного віку 
людині впала в око привабливість 
ландшафту над повноводною міс-
цевістю в долині Десни, де людина 
із задоволенням і осіла. Про життя 
мешканців суворої епохи останньо-
го зледеніння тепер сповіщають хіба 
що знахідки місцевого краєзнавчо-
го відділу історико-культурного за-
повідника «Слово о полку Ігоревім», 
що працює в місті від 1920 року, чи 
безпосередньо пам’ятки-стоянки 
давньої людини, як у межах сьогод-
нішнього міста, так і вздовж Дес-

ни по обидва береги: села Пушкарі, 
Смяч, Бирин, Комань, Чулатів, Дро-
бишів, Араповичі, Юхнів, Горбів, Діг-
тярівка, Кудлаївка — від державно-
го кордону з Російською Федераці-
єю і аж до крайнього південного схо-
ду Новгород-Сіверщини.

У місті не так уже й багато дослі-
джених археологічних пам’яток пер-
вісної людини часів палеоліту. Але 
ще 1933 року М. Я. Рудинський від-
крив відому тепер усім знавцям ар-
хеології стоянку кам’яного віку. На 
жаль, культурний шар зберігся ви-
бірково, але достатньо відкрилося 
кісткових залишків тваринного світу 
— ссавців і птахів, загалом більше 
70 видів. Крім інших наукових про-
позицій, стоянка зі своїми знахідка-
ми підтвердила думку щодо актив-
ного заселення території нинішньо-
го міста в добу пізнього палеоліту, а 
це за сім тисяч років до наших днів. 
Останніми роками наполегливість 
у пошуку нових підтверджень посе-
лень на пагорбах первісної людини 
кам’яного віку, які тепер знаходять-
ся у міській зоні, виявляє молодий іс-
торик із Ніжина Іван Кедун. 

Він мріє винайти докази продо-
вження міської забудови вздовж 
правого берега Десни проти течії за 
межами, які виходять за рамки ста-
лої топографії останніх десятиліть у 
дослідженнях археологів стосовно 
Новгорода-Сіверського. 

«Останню знахідку керівник екс-
педиції, викладач університету Іван 
Кедун вважає справжньою сенсаці-
єю, — писав сайт Chernigiv Quest 10 
липня 2010 року. — Адже антропо-

логічний матеріал віком майже 20 
тисяч років трапляється археологам 
дуже рідко. Так, за всю історію до-
слідження палеоліту Подесення зна-
йдений фрагмент черепа первісної 
людини — лише п’ятий, і тому це ве-
лика удача». 

Взагалі ландшафти міста напро-
чуд привабливі за присутності особли-
во специфічної риси — густої та роз-
виненої сітки ярів, балок, долин неве-
личких поліських річок, що оточують 
райцентр із трьох сторін і притискають 
його до Десни з північного сходу. 

Яри в місті ніколи не створювали 
городянам перешкод. Мешканці ста-
ровинного містечка з розумом при-
стосувалися до складнощів рельєфу, 
вдало використовуючи природні не-
зручності. У княжу добу місцеві воло-
дарі в цих великих ярах, що простя-
глися на десяток кілометрів відгалу-
женнями від головного напрямку, і 
здобич знаходили, і потіху мали. Не-
мало легенд і переказів залишили по 
собі найбільші яро-балкові системи в 
місті, що звуться Цупринським (або ж 
Зубрицьким) та Собачим ярами. Осо-
бливо багато розмов навколо Цу-
принського яру, бо він, витримавши 
активну забудову та індустріальний 
розвиток міста впродовж двадцятого 
століття, опинився в ролі природного 
кордону між двома частинами міс-
та, розділивши його навпіл. Оскіль-
ки від яру на захід місто просунулося 
достатньо помітно, постало питання 
про з’єднання мікрорайону сучасної 
вулиці Рокосовського з діловою і тор-
говельною частиною міста. 

Ось і побудували через Цуприн-
ський яр високий пішохідний місток. 
Але сьогодні місто потребує для нор-
мального сполучення та впорядку-
вання руху людей і транспорту вже 
кілька таких переходів. Міст над яром 
стає в нагоді і для бажаючих помилу-
ватися краєвидом місцевості, де, на 
думку дослідників, у  княжі часи во-
дилися зубри та існувало мисливське 
заповідне угіддя для князів Новго-
род-Сіверської вотчини. 

Письменник Микола Марке-
вич, який добре знав історію Новго-
род-Сіверщини, у книзі «Істория Ма-
лой России», подаючи хроніку по-
дій під Новгородом-Сіверським ча-
сів Визвольної війни під проводом 
Б. Хмельницького (1648 – 1657), як 
і невідомий автор «Історії Русів», ак-
центує увагу на вдалій тактиці ко-
зацького корпусу Родака на почат-
ку операції зі взяття міста з-під Зу-
брицького (у книзі — Зубровсько-
го) рову, де «колись був звіринець і 
утримувалися княжі зубри».

Система ярів виходила до го-
ловної річки краю — Десни, а тому 
трав’яний покрив, кущі, дерева за-
вжди тут були в порядку. Ніяких го-
родів на крутосхилах пагорбів ви не 
знайдете аж до часів радянських. 
За потребою по дну ярів проклада-
ли кінні дороги до центральної части-
ни міста, особливо коли воно вийшло 
своєю топографією за межі традицій-
ної вуличної схеми середньовіччя: ди-

тинець, посад, окольний град, поділ. 
У наші дні, відвідуючи централь-

ну частину Новгорода-Сіверського, 
звертаємо увагу на географічно пра-
вильне обладнання більшості узво-
зів, що збігають униз на природно-
му рельєфі з мінімальним втручан-
ням людини у світ природи. Саме 
такий вигляд мали до початку трид-
цятих років ХХ ст. крутосхили ниніш-
ніх вулиць Коротченка, Червоноар-
мійської, Свободи, Леваневського, 
Радянської, Герцена, Овражної, Зам-
кової тощо. У ХІХ – на початку ХХ ст. 
ці дороги були вимощені бруківкою 
(за зразком європейських міст) і на-
дійно слугували мешканцям княжого 
града аж до одягнення в асфальт. Не 
менш вдало проклали головні доро-
ги, які зв’язували місто з іншими на-
селеними пунктами (так звані «шля-
хи»), що згадуються за джерелами 
середньовіччя і значно пізнішими. 
Головними ж напрямками вважали-
ся чернігівський та путивльський. 
Пізніше з’явиться шлях до столиць 
Російської імперії, а місто вигідно 
використовуватиме впродовж ХVІІ 
— ХІХ ст. функцію транзитного пунк-
ту як за панування Польщі, так і Росії. 

Цікавим був шлях від Замкової 
гори — центру княжого міста Х – ХІІІ 
ст. — на Путивль: аж до відомого за 
декількома історичними джерела-
ми Путивльського перевозу (поруч із 
сьогоднішнім хутором Путивськ) до-
рога пролягала терасою правого бе-
рега долини Десни і була добре захи-
щеною безпосередньо природою — 
високим (до 30 – 50 метрів) схилом 
Придніпровської низовини. Тепер 
дорога за дещо зміненим напрямком 
укрита асфальтом, але добра части-
на природного шляху залишилася, 
як і за тисячу років, виводячи нас на 
місця давніх стоянок первісної люди-
ни і більш пізніх культур «юхнівців», 
«роменців». Маємо можливість під-
нятися вгору на залишки одного з лі-
тописних княжих сіл у хуторі Путив-
ську Горбівської сільської ради. 

Прикро тільки, що в Радянському 
Союзі діяла така система дозволів 
на проведення різного роду гірничих 
робіт, прокладання доріг, гідромеліо-
ративних заходів, будівництва трубо-
проводів, за якою аж до 80-их років 
минулого століття все, що знаходи-
лося нижче від поверхні землі, нищи-
лося вщент. Таке ставлення до історії 
неросійських народів та їхніх культур 
зумовило знищення більшої части-
ни археологічних пам’яток України, 
а залишене — калічилося всіма, хто 
тільки міг. Робили біду і так звані 
«чорні археологи». 

І в Новгороді-Сіверському, і поза 
ним через безконтрольність держа-
ви постраждали майже всі архео-
логічні пам’ятки, серед яких і горо-
дище в Путивську. Воно виявилося 
втраченим на дев’яносто відсотків 
як археологічна пам’ятка давньої 
Русі, що увійшла в землевідведення 
крейдяному кар’єру «Путивськ» Нов-
город-Сіверського заводоуправлін-
ня будівельних матеріалів. Розроб-
ки найактивнішої фази діяльності 
підприємства у 1970 – 1980-ті роки 
«проковтнули» значну поверхню 
укріплення, яке являло собою гос-
подарське, ремісницьке, оборонно-
військове поселення новгород-сі-
верських Ольговичів.

Але навіть те, що встигли до-
слідити В. Коваленко (Чернігів), 
О. Григор’єв (Москва), О. Черненко 
(Чернігів) на поруйнованій пам’ятці, 
доводить значущість і важливість од-
ного з багатьох такого роду княжих сі-
лець у системі господарсько-охорон-
ної безпеки й розвитку ремісництва 
Новгород-Сіверського князівства, 
особливо часу його самостійності.

Далі буде

Н росо ііі Л Д К У і і й Щ і й

Борис ДОМОЦЬКИЙ

Новгород-Сіверський 
— європейське місто

Готель «Слов'янський»Готель «Слов'янський»

Залізничний вокзал Залізничний вокзал 
у Новгороді-Сіверськомуу Новгороді-Сіверському

Іван Кедун, Іван Кедун, 
дослідник із Ніжинадослідник із Ніжина
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Особливо страшний слід у пам’яті україн-
ського народу залишила Друга світова війна 
1939 – 1945 рр.

Початок встановлення нацистської вла-
ди ознаменувався поділом окупованих об-
ластей на дві частини: зону цивільного 
управління, яка підпорядковувалась імпер-
ському міністерству у справах окупованих 
східних областей, і зону військового управ-
ління, яка підлягала Головному командуван-
ню сухопутних військ вермахту (ОКХ).

Територія Чернігівщини опинилася в 
зоні військового управління, яка впродовж 
1941–1943 рр. перебувала під контро-
лем польових комендатур: № 194 в Щорсі 
(Сновськ) та № 197 у Ніжині. По області їм 
підпорядковувалися гарнізонні комендату-
ри: № 1314 (Новгород-Сіверський), № 358 
(Ріпки), № 431 (Мена), № 743 (Чернігів), № 
762 (Холми), № 884 (Бахмач), № 267 (Ромни), 
№ 317 (Прилуки) та № 770 (Козелець). Пара-
лельно були створені органи із місцевого на-
селення, частина якого спершу вітала при-
хід німців, сподіваючись, що з кінцем радян-
ської влади їх країна матиме краще життя і, 
можливо, отримає певну форму національ-
ного суверенітету. Для прикладу: в Черніго-
ві співпрацювати з новою владою погодився 
інженер Євген Азаров, який став міським го-
ловою і відповідав за господарське життя, а 
також Степан Баран-Бутович, який займав-
ся справами культури й освіти. 

Оскільки гітлерівська Німеччина вела ві-
йну, то розбудова «життєвого простору» мала 
на меті насамперед задоволення поточних 
потреб військ. А це залежало від ефектив-
ного використання трудових ресурсів і по-
тенціалу продовольчої та сільськогосподар-
ської продукції. Так, у надісланій до військ 
4 грудня 1941 р. «Інструкції про добування 
найбільшої кількості продовольства на Укра-
їні» зазначалося: «Звісно, постачання влас-
них військ стоїть на першому плані, однак не 
байдуже, яким чином це відбувається. Рек-
візиція останньої курки психологічно також 
нерозумна, як нерозумно з господарської 
точки зору різати тільних корів або різати 
останнього бика. Цим ми саботуємо захо-
ди нашого власного сільськогосподарсько-
го управління. Ніхто не думає про те, що над-
звичайно зруйноване господарство цієї кра-
їни — наше господарство, яке повинно бути 
обов’язково відновлене, з засобами й запа-
сами якого треба обходитися обережно, щоб 
воно було здатне постачати і в наступному 
році армію і надавати надлишки для Німеч-
чини». Мабуть, тому проблемами функціону-
вання аграрного сектора та організації про-
довольчого виробництва на місцях займав-
ся розгалужений апарат.

На Чернігівщині економічні питання ви-
рішували районні земельні управління (далі 
— РЗУ), які складалися з кількох підрозділів: 
агровиробничого, агрогосподарського та 
відділу заготівель. Безпосередній конт роль 
над РЗУ здійснювала німецька районна сіль-
ськогосподарська команда, яка вдавалась 
до використання фінансово-економічних та 
соціальних важелів впливу: «Хто добре пра-
цюватиме до кінця господарського року, 
тому нова влада надасть для власного гос-
подарства землю та худобу».

До певної міри обіцянки були викона-
ні. Усі, хто бажав зайнятися городництвом, 
отримав невеликі ділянки землі на ближніх 
околицях міста, зокрема на Кордівці, у Свя-
тому гаю та в районі сучасного Круга. Най-
частіше такі акції окупанти супроводжували 
пропагандистськими заходами, влаштову-
вали зібрання, під час яких і видавали селя-
нам спеціальні документи, котрі засвідчува-
ли їхнє право володіння землею. Наприклад, 
23 липня 1942 р. документи на право воло-
діння дорізками від 0,2 до 0,4 га одержали 
157 мешканців с. Вовча Гора Остерського 
району Чернігівської області.

На жаль, досить швидко ілюзії стосовно 
приватної власності були розвіяні. Характер-

ною ознакою повсякденного життя більшос-
ті селян стала їх обов’язкова тяжка праця — 
спочатку в збережених владою колгоспах 
та радгоспах, а потім у створених на їх базі 
«громадських господарствах» та «державних 
маєтках», а також у відроджених численних 
поміщицьких маєтках. Фактично населен-
ня було поставлено в чіткі межі, виходити за 
які вважалося тяжким злочином. Як наслі-
док, виникла ціла система суворих покарань 
і штрафів: за невихід на роботу, невиконання 
норми виробітку та трудової повинності, роз-
поряджень керівників і т. д. 

Було організовано примусову здачу 
м’ясо-молочної продукції, яєць, птиці, а та-
кож городини і фруктів. За короткий промі-
жок часу в населення Чернігівщини було ві-
дібрано 176 805 ц зерна, 484 420 ц карто-
плі та овочів, 22 118 ц борошна та багато ін-
шої продукції. За офіційними даними, втрати 
Чернігівської області в період окупації обра-
ховувалися в 13 002 млн крб.

Щоправда, досягти високого рівня про-
дуктивності виробництва німецькій владі 
так і не вдалося. Однією з причин цього було 
низьке технічне забезпечення аграрної сфе-
ри та недостатня кількість тяглової сили. На-
магаючись покращити власноруч створену 
ситуацію, німецьке керівництво вдавалося 
до різних заходів. Приміром, на Прилуцько-
му механічному заводі Чернігівської області 
у другій половині березня 1942 р. було виго-
товлено 205, а у квітні — 500 плугів. Але че-
рез відсутність запасних частин, зруйнова-
ність ремонтних майстерень і нестачу техніч-
ного персоналу великих успіхів у цій справі 
окупанти так і не досягли. 

Тож від середини 1942 р. зріс інте рес 
німецького командування до експлуата-
ції промислового потенціалу регіонів з ви-
користанням дешевої робочої сили. Дедалі 
частіше в найтяжчих і найнебезпечніших ро-
ботах почали застосовувати працю в’язнів, 
які знаходились у таборах для військовопо-
лонених. 

У період окупації на території Чернігів-
ської області існувало 5 таких установ: дві — 
в Чернігові, по одній — в Острі, Новгород-Сі-
верському і Ніжині. Умови життя в одному із 
чернігівських таборів яскраво описав у сво-
їх спогадах Г. О. Кузнєцов. Табір знаходив-
ся у районі Круга, біля залізничного вокза-
лу на «обгородженому колючим дротом дво-
рі сінопункту, площею близько 160 000 кв. 
м. На його території було два навіси для збе-
рігання сіна, невеличкий будинок контори і 
сарай… Військовослужбовці, взяті в полон 
в літньому обмундируванні, мерзли від холо-
дів, оскільки утримувалися просто неба. Під 
двома навісами вони поміститись не могли, 
а в будинку контори поселився комендант 
табору». За даними автора, годували поло-
нених дуже погано. Ліків та матеріалів для 
перев’язок нацисти не видавали, тому рани 
загноювалися, стражданням полонених не 
було кінця.

Такі ж умови були й в Острі, де полонених 
змушували працювати на вирубці лісу та його 
вивезенні. Місцеве цивільне населення ба-
чило, як військовополонені від голоду і холо-
ду доходили до повного виснаження і їх уби-
вали прямо під час конвоювання на роботі. 

Слід відзначити, що брак продуктів хар-
чування і предметів щоденного вжитку від-
чувало все населення Чернігівщини. Це при-
звело до появи «чорного ринку», де був пред-
ставлений широкий асортимент товарів, 
проте ціни на них, через штучне завищуван-
ня курсу марки щодо радянського карбован-
ця, були зависокими.

Основні товари, які з’являлися на база-
рі, — вироблені кустарним способом прості 
побутові речі (мило, запальнички тощо), одяг, 
взуття і продукти харчування. Торгівля йшла 
за німецькі марки й радянські рублі, які обмі-
нювали за курсом 1 до 10. Цікаво, що офіцій-
но торгувати продукцією заборонялося, але 
місцева верхівка дивилася на ці порушення 
крізь пальці. Річ у тім, що окупантам така ті-

ньова економіка була вигідною, оскільки 
вони будь-якої миті могли конфіскувати все 
майно людини. Зрозуміло, що час від часу 
німці використовували таку можливість.

Події 1941 – 1943 рр. змінили ситуацію 
і в релігійному житті населення. Нацистська 
«Інструкція з питань проведення німецької 
політики в Україні» орієнтувала окупаційну 
владу на терпимість у питаннях релігії, враху-
вання настроїв віруючої частини населення 
й духовенства. Дозволяючи діяльність пра-
вославної церкви й надаючи їй певні можли-
вості для існування, нацисти вважали, що це 
сприятиме зменшенню опозиційних настро-
їв серед місцевого населення.

Фактично від перших місяців окупації 
розпочалась активна відбудова та реставра-
ція церковних споруд. У населених пунктах, 
де храми були зруйновані повністю, коман-
дири вермахту видавали накази про можли-
вість пристосувань для богослужінь громад-
ських будівель, шкіл, їдалень, колгоспних ко-
мор. Наприклад, у с. Слабині Чернігівського 
району церкву відкрили у приміщенні сільма-
гу; у с. Червоні Партизани Носівського райо-
ну — у приміщенні школи; у с. Іваниця Ічнян-
ського району — в будинку культури.

Чутливо вловивши настрої населення, 
окупаційна адміністрація пішла назустріч 
не лише віруючим різних сповідань, а й іє-
рархам, які прагнули створити незалежні від 
московського православного центру конфе-
сії. За радянськими документами, за роки 
війни в Чернігівській області було відкри-
то 418 православних церков, із них у період 
окупації — 395.

Такий період лояльного ставлення за-
гарбників до відновлюваної православної 
церкви тривав недовго. З літа 1942 р. оку-
панти активно почали пристосовувати цер-
ковно-релігійне життя до потреб рейху. Зо-
крема, 11 липня 1942 р. опублікували роз-
порядження Е. Коха, в якому зазначалося: 
«Вражає те, що місцеве керівництво дозво-
лило релігійні свята в будні дні. Така прак-
тика сьогодні неприпустима, оскільки вона 
перериває робочий процес. Я забороняю 
проведення богослужіння в будні дні, на які 
припадають православні свята, за винятком 
Різдвяних свят — 7, 8 січня, Нового року — 
14 січня і Пасхи — два дні…». Численні пра-
вославні свята, в дні яких населення відмов-
лялося працювати, зменшували результатив-
ність роботи. У зв’язку з цим було вирішено 
відзначати релігійні свята виключно за гри-
горіанським календарем, щоб не заважати 
робочому дню, який до 31 жовтня розпочи-
нався о 3-ій годині й тривав до 18-ої години.

Масове хрещення було не стільки виявом 
побожності, скільки зумовлювалося страхом 
перед чутками, що нехрещених німці роз-
стрілюватимуть. Останнє, мабуть, було на-
віяне враженнями від єврейського голокос-
ту. Красномовно цей факт засвідчують сло-
ва мешканки с. Іржавець Ічнянського району 
О. Бондаренко: «Церква була. Ходили, хрес-
тили і вінчали. Сказали, як хто не хрещений, 
дак будуть стрелять. Батюшка тоді хрестив 
усіх шеренгою».

Паралельно з відбудовою церковного 
життя відбувалося відродження культурно-
мистецької сфери і національної свідомості 
населення. Загалом німецьке керівництво 
не було зацікавлене в розвитку української 
культури (факт беззаперечний), але в міру 
того, як змінювалася ситуація на фронті, нім-
ці все більше виявляли свою зацікавленість 
у відновленні освіти, науки, кінематографії, 
театрального мистецтва, преси у своїх ін-
тересах. 10 квітня 1942 р. з’явилось розпо-
рядження А. Розенберга «Про ставлення до 
культури українців», у якому райхсміністр на-
голошував: «Метою нашої політики є залу-
чення українського населення до добровіль-
ного співробітництва, а це вимагає терпля-
чого ставлення до притаманної їм культури. 
Надмірне обмеження… культурних проявів 
українців може потягти за собою не радіс-
не відношення до праці, а відразу до неї, за-

мість привернення населення на свій бік — 
пасивний опір».

Виконуючи настанови А. Розенберга, а 
також із практичних міркувань (перетворен-
ня всього культурного життя на машину про-
паганди) військова адміністрація не перешко-
джала національно-культурним процесам.

У листопаді 1941 р. після появи на 
шпальтах газети «Українське Полісся» звер-
нення «До української інтелігенції і молоді» 
свою діяльність відновили «Просвіти», осе-
редки яких з’явились у Ніжині, Мені, с. Сла-
бині. З огляду на обставини свого заснуван-
ня, «Просвіти» мусили демонструвати лояль-
ність до нового режиму. Тому традиційни-
ми формами роботи мали бути проведення 
культурних і освітніх заходів, організація 
клубів, мистецьких гуртків, аматорських теа-
тральних груп, бібліотек тощо. Але українські 
активісти за допомогою легальних осеред-
ків від перших днів почали вирішувати сер-
йозніші проблеми: кадрові, фінансові, про-
мислові, навіть технічні. У зв’язку з цим став-
лення окупаційних властей до товариств за-
знало помітної еволюції. Уже від осені 1942 
р. культурно-освітні установи зазнали утис-
ків і переслідувань. 

Зацікавлена окупаційна адміністрація 
була також і в функціонуванні бібліотек і му-
зеїв. Із 40 музеїв із філіями включно, які зна-
ходились у військовій зоні, на території Чер-
нігівської області знаходилось 8. Дослідник 
М. І. Ткаченко стверджує, що вони викону-
вали ряд функцій: допомога німецькій про-
паганді в ідеологічній боротьбі з більшовиз-
мом; забезпечення збереження фондів, об-
лік експонатів; були місцем проведення до-
звілля для солдатів та офіцерів вермахту; 
підтримання в української інтелігенції ілюзій 
щодо можливості культурного відродження 
під німецькою владою. 

Певні плани окупанти пов’язували і з від-
новленою роботою театрів у Чернігові, Ніжи-
ні, Острі, Прилуках, Новгороді-Сіверському, 
а також театральних гуртків — при міському 
клубі «Січ» у Чернігові, в Городні, Сновську, с. 
Богданівці Прилуцького району. Їх реперту-
ар був досить розмаїтим і залежав від рівня 
кваліфікації та чисельності трупи, наявності 
будівлі, а також від політичних поглядів міс-
цевого керівництва. Зокрема впродовж ді-
яльності Ніжинського театру ім. М. Кропив-
ницького, трупа якого розпочала виступи від 
26 жовтня 1941 р., глядачі побачили близько 
30 драматичних постановок, зокрема «На-
талку Полтавку» І. Котляревського, «Запо-
рожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовсько-
го, «Наймичку» Т. Шевченка, «Циганку Азу» та 
«За двома зайцями» М. Старицького. 

Відновили діяльність деякі кінотеатри. У 
Чернігові відкрився кінотеатр «Арс», в яко-
му демонструвалися фільми закордонного 
виробництва. У Ніжині у квітні 1942 р. у міс-
цевому кінотеатрі анонсували демонстра-
цію фільмів «Веселі бродяги», «Малі дівчата 
— великі клопоти», «Як живе селянство у Ні-
меччині».

Таким чином, життя населення Чернігів-
щини в роки окупації зазнало суттєвих змін, 
оскільки відбулася не просто трансформа-
ція влади — стався кардинальний перелом 
в умовах повсякденної життєдіяльності пе-
ресічної людини. Для привернення симпатій 
місцевого населення, а також задоволення 
елементарних потреб у мистецьких вражен-
нях, психологічному розвантаженні, інфор-
мації власних вояків окупанти дозволили ді-
яльність театрів, кіно, музеїв, бібліотек. Од-
нак їх функціонування відбувалось на тлі 
реквізицій продовольства, які часто прово-
дили силоміць і без урахування потреб укра-
їнської людини.

Аліна МІДЬКО,
старший викладач кафедри суспільних 

дисциплін та методики їх викладання 
Чернігівського обласного інституту після-

дип ломної педагогічної освіти ім. К. Ушинського

Чернігівщина в час Чернігівщина в час 
нацистської окупаціїнацистської окупації

Маловідомі цифри і факти
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Календар всесвітньої історії

Церковний православний календар
Липень
10 — прп. Самсона.
11 — перенесення мощей безсрр. 
Кира та Івана.
12 — верх. апп. Петра і Павла.
13 — собор 12-ти апостолів.
14 — безсрр. Косьми і Дам’яна.
15 — покладення ризи Пресвятої 
Богородиці у Влахерні.

16 — мч. Якинфа.

17 — свт. Андрія, арх. Критського.

18 — прп. Афанасія.

19 — прп. Сисоя Великого. 

20 — прп. Фоми.

21 — вмч. Прокопія.

22 — свщм. Панкратія.

23 — прп. Антонія Печерського.

Мілена
Рудницька

Патріарх
Володимир

Чернігівська земля 
в державі Володимира Великого

У липні 2015 року виповнюється 1000-річчя  упокоєння князя Київсько-
го Володимира Великого — творця середньовічної європейської держави 
Руси-України.

Володимир Святославич (близько 956 – 1015) — 
великий князь Київський (980 – 1015) — приєднав 
(повернув) до складу держави землі в’ятичів, ятвягів, 
радимичів, білих хорватів; провів адміністративну ре-
форму, замінивши племінних вождів на посадників, 
чим забезпечив територіальну єдність держави, ре-
формував законодавство, розпочав карбувати пер-
ші монети держави. 988 року Володимир розпочав 
християнізацію Русі. Завдяки активній зовнішній по-
літиці й запровадженню християнства Володимир за-
лучив Київську Русь у цивілізаційний простір Європи.

Вагомий внесок у створення середньовічної європейської держави Київ-
ська Русь зробила і Чернігово-Сіверщина. Саме з Любеча була родом Малуша 
— мати великого князя. 

Чернігівський обласний історичний музей імені В. Тарновського відкрив 
виставку «Чернігівська земля у державі князя Володимира».

Презентовані археологічні матеріали часів Володимира й більш пізньої 
доби, знайдені на Чернігівщині: язичницькі амулети і предмети християнсько-
го культу (хрести-енколпіони, натільні хрестики, лампадка та ручні кадильни-
ці); книжкова застібка, писала та фрагмент амфори з написом; предмети ім-
порту з різних країн — Візантії, Скандинавії, Сирії, Єгипту.

Виставка працюватиме до кінця вересня.

 Скромне Козацьке свято 
в Батурині 

Воно пройшло цього 
року не у форматі всеукра-
їнського чи хоча б обласно-
го свята, а міського. 

Розпочалося свято  біля 
цитаделі Батуринської фор-
теці, де працювали атракці-
они, проводилися розваги 
для дітей, була організова-
на виставка робіт народних 
умільців Чернігівщини. 

Протоієрей Свято-Покровської церкви Київського патріархату отець 
Роман відслужив панахиду по загиблих 1708 року захисниках Батурина та 
українських воїнах, що загинули, захищаючи рубежі нашої держави на Схо-
ді України. 

Волонтер Андрій Острожний вручив отцю Роману український прапор з 
відбитками долоньок дітей м. Батурина для передачі землякам, що воюють 
на Сході України. 

Концертну програму свята представляли аматорські колективи Бахмаць-
кого та сусіднього Борзнянського районів.  

Гості свята мали змогу відвідати історичні місця історико-культурного за-
повідника «Гетьманська столиця».

Анонс

240 річниця від дня народження 
Петра Прокоповича 

11 липня об 11 годині на могилі Петра Прокоповича в с.Пальчики побли-
зу Батурина відбудеться науково-просвітницький захід «Присвятивши себе 
бджільництву, я віддав йому все життя» — з нагоди 240-ої річниці від дня на-
родження видатного бджоляра П.І.Прокоповича.

 Організатори заходу — Бахмацька районна держадміністрація та запо-
відник «Гетьманська столиця». Відбудуться  виступи гостей зі всієї України, на-
укових співробітників заповідника, концерт та відкриття  виставки «Медовий  
шлях  Петра Прокоповича» в палаці К.Розумовського в Батурині. 

Запрошуємо всіх вшанувати пам'ять нашого славного земляка!

Що читають в «Інтермеццо»

Микола Климишин «В поході до волі» (І та ІІ томи)
Спогади одного з чільних діячів Організації Українських Націоналістів Ми-

коли Климишина.
Народився він у с. Мостище Калуського повіту на Станіславщині. Навчав-

ся у Станіславській гімназії, з 6 класу — член УВО, член ОУН від часу утворен-
ня організації (1929).

Від 1929 р. — студент Краківського університету. Очолював Краківський 
відділ ОУН, який переправляв націоналістичні видання («Розбудова Нації», 
«Сурма», «Український Націоналіст») на українські території. Заарештований 
14 червня 1934 р. у Кракові, звинувачений у належності до ОУН і підготовці до 
замаху на міністра закордонних справ Польщі Броніслава Перацького. У Вар-
шавському процесі (1935 – 1936) засуджений на довічне ув’язнення. У 1939 
– 1941 рр. у Кракові керував засиланням людей на Волинь і Полісся. Закінчив 
старшинську школу ім. Є. Коновальця.

16 листопада 1939 р. одружився з Оленою Недзвєцькою, яка також брала 
активну участь у діяльності ОУН.

З квітня 1941 р. — член Головного ОУН. Очолив Північну похідну групу ОУН 
під проводом Степана Бандери. У вересні 1941-го посланий до Житомира на 
розслідування вбивства Омеляна Сеника та Миколи Сціборського. 7 верес-
ня 1941 р. в Україні німецька окупаційна влада розпочала попереджувальні 
арешти активних діячів ОУН(Б), затриманий був і керівник північної «похідної» 
групи М. Климишин. Після року тюрми знову ув’язнений на 2,5 роки. Пройшов 
через концтабір Аушвіц. Звільнений 19 грудня 1944 року.

Від 1945 р. — фінансовий референт Проводу ОУН, організатор і керівник 
теренового проводу Німеччини. Здобув докторат з української літератури в 
Українському вільному університеті. Від 1949 р. жив у США. Захистив доктор-
ську дисертацію про Б.Лепкого. У Проводі ОУН — референт з виховання мо-
лоді. Був секретарем Головної ради ОУН, очолював осередок НТШ у Детройті.

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

10 липня 
1073 — помер Антоній Печер-

ський, церковний діяч Київської 
Русі, один із засновників Києво-Пе-
черського монастиря. 

1651 — під Берестечком за-
кінчилася найбільша битва ви-
звольної війни 1648 – 1654 рр. 
об’єднаних військ Богдана Хмель-
ницького (100 тис. вояків) та крим-
ського хана Іслам-Гірея (50 тис.) 
із польською армією короля Яна 
II Казимира (150 тис.). Бойові дії 
тривали ще десять днів після вте-
чі татар із поля бою, коли лівий 
фланг українського війська зали-
шився незахищеним, а хан Іслам 
Герай забрав у полон гетьмана 
Хмельницького.

10 липня вінницький полковник 
Іван Богун, обраний новим гетьма-
ном, вирішив відступати через боло-
та, щоб уникнути оточення і знищен-
ня козацького війська. Завдяки цьо-
му вже через шістдесят днів після 
Берестечка під Білою Церквою зно-
ву зібралася потужна козацька ар-
мія. Навряд чи Хмельницький зміг би 
зібрати велике військо лише за два 
місяці. 

1775 — на-
родився Петро 
Прокопович, ви-
значний україн-
ський бджоляр, 
о с н о в о п о л о ж-
ник раціональ-
ного бджільни-
цтва. Зробив 
цілу низку вина-
ходів, які мали 
велике значен-
ня для розвитку світового бджільни-
цтва, зокрема перший у світі розбір-
ний рамковий вулик.

1878 — у Великій Британії фут-
больний арбітр уперше використав 
свисток (доти судді кричали). 

1941 — у Києві енкаведиста-
ми страчений Андрій Бандера, укра-
їнський священик (УГКЦ), громад-
ський діяч, батько Степана Бандери. 
Він був членом Наукового товари-
ства ім. Шевченка, членом Україн-
ської національної ради ЗУНР у Ста-
ніславі від Калуського повіту, капе-
ланом УГА (1919 – 1920), парохом 
у селах Старий Угринів і Тростянець. 
23 травня 1941 р. заарештований, 
перебував у станіславській і київ-
ській тюрмах. 

1994 — другий тур виборів Пре-
зидента України.

Переміг Леонід Кучма, який на-
брав 52,15% голосів (14 016 850).  
Чинний Президент Леонід Кравчук 
отримав 45,06% голосів (12 111 603).

1994 — президентом Білору-
сі обрано Олександра Лукашенка. У 
другому турі депутат-популіст Лука-
шенко набрав 80,1% голосів, тоді як 
глава уряду В’ячеслав Кебич — лише 
14,1%.

11 липня 
1944 — засновано Українську 

Головну Визвольну Раду — політич-
ний провід УПА на чолі з Кирилом 
Осьмаком (установчі збори УГВР по-
чалися поблизу с. Недільна на Сам-
бірщині, тривали до 15 липня).

13 липня 
100 р. до н. е. — народився Гай 

Юлій Цезар, давньоримський дер-
жавний і політичний діяч, полково-
дець, письменник. 

1897 — італієць Гульєльмо Мар-
коні отримав патент на радіо.

1930 — початок першого чемпі-
онату світу з футболу в Уругваї (матч 
Франція – Мексика — 4:1). У пер-
шості взяли участь загалом 13 ко-
манд. Крім французів і мексиканців, 
це були Чилі, Аргентина, Югославія, 
Бразилія, Болівія, Перу, Румунія та 
господарі-уругвайці, які й стали чем-
піонами.

14 липня 
1789 — із взяття Бастилії поча-

лася Велика Французька революція. 
Національне свято Франції. 

1995 — помер 
Патріарх Володи-
мир (Василь Рома-
нюк), український 
православний ре-
лігійній діяч, бого-
слов, дисидент, Па-
тріарх Київський і 
всієї Руси-України 
УПЦ Київського па-
тріархату.

15 липня 
1015 — у Берестові під Києвом 

помер Володимир Великий, князь 
Київський від 980 р., який у 988 р. 
хрестив Русь.

1410 — у Грюнвальдській бит-
ві під час Великої війни 100-тисячні 
литовсько-українсько-польські вій-
ська за участю майже 30 тисяч татар 
та 4 тисяч чехів розгромили армію 
Тевтонського ордену (близько 85 
тисяч вояків). Ця поразка підірвала 
військову могутність тевтонців, при-
пинила їх експансію на Схід і покла-
ла початок занепаду Тевтонського 
ордену.

1892 — на-
родилася Мілена 
Рудницька, україн-
ська журналістка, 
письменниця, гро-
мадсько-політич-
на діячка, педагог. 
Одна з ідеологів 
українського жіно-
чого руху на Захід-
ній Україні та його провідних діячок у 
1920 – 1930-х pp. Голова централь-
ної управи Союзу українок у Льво-
ві, Українського жіночого конгресу в 
Станіславові, Світового союзу укра-
їнок, політичної жіночої організації 
«Дружина княгині Ольги»; редактор 
двотижневика «Жінка» (1935 – 1939).

1964 — Верховна Рада СРСР 
ухвалила закон «Про пенсії і допомо-
гу членам колгоспів». У зв’язку з «під-
вищенням добробуту» населення і з 
метою дедалі повнішого задоволен-
ня його потреб держава запроваджу-
вала в колгоспах пенсії «по старості, 
по інвалідності, в зв’язку з втратою 
годувальника і допомоги для жінок-
членів колгоспів по вагітності і поло-
гах, розміри якої залежали від про-
дуктивності праці колгоспників».

16 липня 
1651 — у бою з поляками під Рі-

ками загинув Мартин Небаба, чер-
нігівський полковник, сподвижник 
Богдана Хмельницького.

1908 — народився Василь Бар-
ка (Очерет), український письменник 
і перекладач («Жовтий князь»).

17 липня
Народилися:
1846 — Микола Миклухо-Ма-

клай, мандрівник і етнограф.
1849 — Олена Пчілка (Ольга Пе-

трівна Косач), українська письмен-
ниця, редактор-видавець, мати Лесі 
Українки, сестра Михайла Драгома-
нова.

1882 — Василь Тютюнник, укра-
їнський військовий діяч, полковник 
генштабу УНР. 

18 липня
1954 — упроваджено сумісне 

навчання хлопців і дівчат у школах 
СРСР.

1995 — спроба поховати тіло 
Патріарха Володимира в Софійсько-
му соборі наштовхнулася на опір з 
боку духовенства УПЦ МП та силові 
дії з боку загонів спеціального при-
значення МВС України.

1936 —  народився Юрій Гераси-
мович Іллєнко, український опера-
тор, кінорежисер.

19 липня
1822 — французький учений 

Жозеф Ньєпс зробив першу в світі 
фотографію.

1980 — у Москві відкрилися XXII 
Олімпійські ігри. Їх бойкотували ба-
гато держав світу через вторгнення 
Радянського Союзу до Афганістану.

Народилися:
1893 — Володимир Маяков-

ський, російський поет.
1971 — Віталій Кличко, україн-

ський боксер і політик.
Померли:
1876 — Іван Максимович Со-

шенко, український маляр і педагог.
1937 — Гульєльмо Марконі, іта-

лійський учений, винахідник радіо, 
Нобелівський лауреат (1909).

1945 — загинув у радянській 
тюрмі Августин Волошин, президент 
Карпатської України.

20 липня
1917 — представники 

південнослов’янських народів під-
писали Корфську декларацію про 
об’єднання в єдину державу — 
Югославію.

1924 — засновано Міжнародну 
федерацію шахів. 

21 липня
1930 — заарештований Степан 

Некрашевич, білоруський учений-
мовознавець і громадський діяч, іні-
ціатор створення і перший голова Ін-
ституту білоруської культури (тепер 
— Національна Академія наук Біло-
русі).

1969 — перші земляни на Мі-
сяці. Американські астронавти Ніл 
Армстронг і Едвін Олдрін у рамках 
польоту «Apollo 11» вийшли на по-
верхню Місяця.

Народилися:
1899 — Ернест 

Хемінгуей, амери-
канський письмен-
ник.

1906 — Олена 
Теліга, українська 
поетеса.

1938 — Нані 
Бреґвадзе, грузин-
ська співачка.

1990 —  помер Сергій Параджа-
нов, вірменський режисер, народ-
ний артист УРСР.

22 липня
1819 — відбулася прем’єра ви-

стави Івана Котляревського «Натал-
ка Полтавка».

1983 — американець Дік Сміт 
першим облетів Землю на гвинто-
крилі.

1854 —  на-
родилася Зань-
ковецька Ма-
рія Костянтинів-
на, українська 
акторка.

1945 — Юрій 
Р и б ч и н с ь к и й , 
драматург, поет-
пісняр.

1946 — Мі-
рей Матьє, фран-
цузька співачка.

1944 —  помер Олександр 
Олесь, український поет.

23 липня
1888 — у Києві відкрито 

пам’ятник Богданові Хмельницькому.
1900 — відкрито Паризьке метро.

Олена Теліга

Марія
Заньковецька

Петро 
Прокопович
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Чарльз Діккенс не 
міг працювати, якщо сто-
ли і стільці в його кабіне-
ті не стояли так, як тре-
ба. Як треба, знав тільки 
він і щоразу починав ро-
боту з перестановки ме-
блів.

Діккенс настільки 
не любив пам’ятників і 
монументів, що в запо-
віті суворо заборонив 
зводити їх йому. Єдина 
бронзова статуя Діккен-
су встановлена у Філа-
дельфії. 

Оноре де Бальзак 
обожнював каву — за 
день випивав близько 
50 чашок міцної турець-
кої. Якщо не було мож-
ливості зварити кави, 
письменник розмелю-
вав жменьку зерен і жу-
вав їх із надзвичайним 
задоволенням.

Едгар Аллан По 
все життя боявся тем-
ряви. Можливо, одні-
єю з причин виникнен-
ня цього страху стало те, 
що в дитинстві майбутній 
письменник навчався на 
цвинтарі. Школа, куди 
ходив хлопчик, була така 
бідна, що підручники для 
дітей купити не вдава-
лося. Винахідливий учи-
тель математики прово-
див заняття на приле-
глому кладовищі, серед 
могил. Кожен учень ви-
бирав собі надгробний 
пам’ятник і підрахову-
вав, скільки років про-
жив покійний, відніма-
ючи від дати смерті дату 
народження. Не дивно, 
що По, коли виріс, став 
засновником літератури 
жахів.

Льюїс Керролл мав 
церковний сан диякона. 
Автор «Аліси» був при-
страсним шанувальни-
ком технічного прогресу 
і сам особисто винайшов 
триколісний велосипед, 
мнемонічну систему для 
запам’ятовування імен і 
дат, електричну ручку.

Марк Твен — лі-
тературний псевдонім 
письменника, справ-
жнє ім’я якого — Семю-
ел Ленгхорн Клеменс. 
«Марк Твен» — поняття 
з галузі навігації, озна-
чає «відміряй два» мор-
ські сажні: саме так від-
значали мінімальну гли-
бину, придатну для суд-
ноплавства. Цей термін 
Твен запам’ятав, коли в 
юності плавав паропла-
вом по Міссісіпі. 

Письменник запа-
тентував кілька винахо-
дів, зокрема саморегу-
льовані підтяжки і аль-
бом для вирізок із клей-
кими сторінками.

Джек Лондон був 
соціалістом, при цьому 
першим в історії амери-
канським письменни-
ком, що заробив влас-
ною працею мільйон 
доларів.
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Цікаве 
про письменників

Самотній пенсіонер Блажей мирно 
благоденствував у себе на дачі, поки 
не настали містечкові вибори. У неве-
ликому провінційному містечку вияви-
лася сила-силенна кандидатів. Щоб 
перелічити їх усіх, доведеться назива-
ти в алфавітному порядку: Адам, Біле-
чек, Борек, Веліш, Ганс, Гумбал, Жмо-
ла, Зайчик, Клабура, Матушек, Обалка, 
Рибний, Сікора, Танін, Укршинський, 
Філін, Хадера, Якеш.

Усі ці кандидати друкували свої ві-
дозви й листівки, мали ворогів і при-
бічників і запекло боролися за голоси. 
Коли почалася виборча кампанія, дзві-
нок біля дверей Блажея не переставав 
дзвонити. Приходили якісь пошарпані 
особи, яких Бліжей ніколи в очі не ба-
чив, і наполегливо пропонували одну з 
кандидатур. Деякі говорили:

— Не подумайте, що я його друг-
приятель і агітую по знайомству.

Інший простецьки повідомляв:
— Я від пана Жмоли, добродію. Ви 

вже подайте голос за нього, він вам 
цього до кінця життя не забуде.

Приходили люди, які чомусь гово-
рили так:

— Зробіть ваших милостев.
Інші, навпаки, висловлювалися ціл-

ком грамотно, не плювали на килим і 
вживали виключно негативні звороти:

— На світі немає людини, більш гід-
ної від пана Виходила, не голосуйте ні 
за кого іншого, добродію. Він людина 
дуже поміркована і скромна.

Інші коротко завіряли:
— Він просто янгол.
Від більшості цих відвідувачів не-

сло горілкою; від тих, що солідніші, 
— пивом; від найбільш солідних — 
м’ятним лікером.

У результаті цих відвідувань із пе-
редпокою зникли стояча вішалка з 
одягом і килимок, закріплений на лан-
цюжку (разом із ланцюжком). Один з 
агітаторів кандидата між літерами «В» 
і «У» мимохідь потяг із собою, разом з 
надією, і курку, проходячи двором. 

Агітатор одного незалежного кан-

дидата був зловлений при спробі ви-
ламати двері шафи для одягу. Він пояс-
нив, що сплутав її із вхідними дверима, 
і перевів розмову на вихваляння свого 
«поїльника».

Блажей був геть пригнічений цією 
бурхливою передвиборною діяльніс-
тю. Він похнюплено тинявся кімнатами 
і, зачувши дзвінок, здригався й поспі-
шав підкріпитися чаркою коньяку. По-
вільно й неухильно він ставав алкого-
ліком. 

Одного разу йому надіслали по-
штою копчену шинку, а наступного дня 
з’явився якийсь тип і почав підлабуз-
нюватися:

— Покуштували шиночки, добро-
дію? Як масло! Тане на язиці! Пан Ха-
дера знає, як коптити шинку. І взага-
лі людина він душевна, безкорислива, 
патріот у повному розумінні слова. За 
правду — горою! Тепер таких мало! Те-
пер усякий обідранець лізе в кандида-
ти. А пан Хадера виставляє кандидату-
ру лише для того, аби  довести, що все 
це марнослів’я нічого не коштує. Пан 
Хадера покаже, що таке скромність, 
патріотизм і завзятість. 

Ще через день Блажею надіслали 
листа і барильце оксамитового пива 
із сусідньої пивоварні. У листі йшлося: 
«Шановний сусіде! В епоху різноманіт-
них девізів дозволю собі надіслати вам 
і свій девіз: «Пити, як пили чехи за ста-
рих часів, міцно дотримуватися бать-
ківських звичаїв і не давати себе обра-
зити. Сподіваюся, що ви, милостивий 
пане, не віддасте свого голосу тим, хто 
хоче винищити старий чеський дух».

Підпис гласив: «Незалежний кан-
дидат-пивовар Клабура». На барильці 
була приписка: «Коли вип’єте все, по-
силайте без церемоній за іншим ба-
рильцем. Хранителі старих чеських 
звичаїв повинні жити дружно».

Незабаром Блажей отримав де-
кілька анонімних листів і дізнався з 
них, що кандидат Адам — злодій, Біле-
чек — бандит, Борек — шахрай, Веліш 
— шулер, Ганс — розпусник, Гумбал — 
убивця, Жмола — хам і т. д., аж до лі-
тери «Я». 

Листи надходили цілий тиждень, і 
Блажей усе частіше спускався в льох 
підкріпитися пивом кандидата Клабу-

ри.
Наприкінці тижня знову почалися 

візити. Ці відвідувачі вже не просили, 
а вимагали. Переляканий Блажей, по-
тискаючи руки нахабним претенден-
там, обіцяв свій голос кожному з них, 
а залишившись наодинці, з горя знову 
налягав на пиво. 

За місяць до виборів до нього 
з’явилася депутація вегетаріансько-
го гуртка і запропонувала балотува-
тися від їхньої організації. У гуртку аж 
дванадцять осіб, і вони дуже популяр-
ні. Гурток його підтримуватиме, обере 
почесним членом, і все це обійдеться 
лише у двісті крон.

Блажей напоїв депутацію конья-
ком і виставив її за двері.

Від того вечора в нього почався го-
ловний біль, і перед сном він довго щи-
пав себе за ніс і твердив стишеним го-
лосом: «Ніс, носа, носу, ніс, про ніс, з 
носом».

Уранці він знайшов на дверях п’ять 
різнобарвних плакатів. Блажей прочи-
тав їх, і йому раптом захотілося нявка-
ти. Понявчавши з півгодини, він здер 
плакати і з гомеричним сміхом пова-

лився на кушетку. Через 
годину він визирнув на 
ґанок і побачив, що две-
рі й уся передня стіна бу-
динку заліплені вибор-

чими плакатами. Блажей втупився на 
них. У очах у нього зарябіло, і плакати 
злилися в якийсь незвичайний колір. 
Блажей став стенати плечима, клацати 
пальцями і вигукувати:

— Куштуйте манну небесну! Хльос-
кає батіг розплати! Лисички-сестрич-
ки…

Потім зачинився в кімнаті й за-
стрибав через крісла, причому йому 
здавалося, що хтось кричить у кутку: 
«Кропиві мороз не страшний!»

Пролунав дзвінок. Блажей побіг 
відчинити. Хтось сунув йому в руки різ-
ноколірні папірці. Це були листівки. Бла-
жей машинально подякував і став чита-
ти: «Твердо покладаючись на невтомну 
енергію кандидата Обалки, ми переко-
нані, що тільки ця бездоганна людина 
здатна відстояти наші інтереси».

Через чверть години новий дзвінок 
— і знову листівки:

«Виборці! Ті з вас, які зуміють по-
вністю оцінити енергію кандидата Тані-
ни, віддадуть свої голоси тільки йому».

Читання перервав дзвінок. Цього 
разу зелені аркуші: «Милостивий пане! 

Ви, безумовно, належите до кращих 
синів нашої батьківщини і бажаєте їй 
процвітання. Діячем, який невтомно і 
наполегливо працює на цьому терені, 
є кандидат Укршинський».

Блажей з жахом виявив свій підпис 
на всіх трьох листівках. Його ім’я стоя-
ло в графі «Члени Клубу виборців».

Вибухнувши нервовим сміхом, він 
відчинив клітку і випустив канарку у 
вікно. Потім п’ятьма пострілами з ре-
вольвера зрешетив портрет свого ко-
лишнього шефа, примовляючи; «Гей, на 
кичку, гіп, гіп, салям-алейкум, котися 
сторчака!»

Після цього Блажей звалився на 
підлогу й заснув. Рано-вранці він схо-
пився і визирнув на вулицю. Стіни бу-
динку були суцільно заліплені плаката-
ми. Через них тягся намальований на-
пис: «Голосуйте за Білечка! Клабура — 
шахрай».

Блажей почав танцювати. Він про-
танцював тричі довкола будинку. Пла-
кати почали йому подобатися. Недовго 
думаючи, взяв щітку, вмочив її в чорни-
ло і вивів великими літерами на плака-
тах: «Тут дозволяється ліпити плакати». 
Потім одягнувся і попрямував до міста. 
Там відвідав кандидатів Якеша, Адама, 
Білечека, Клабуру, Матушека, Обалку, 
Хадеру, Укршинського, Веліша і запев-
нив кожного, що голосуватиме тільки 
за нього. 

Дорогою Блажей зайшов до муні-
ципалітету і попросив внести до канди-
датських списків свого покійного діду-
ся. Блажея дуже делікатно вивели з ра-
туші, оскільки кандидат муніципалітету 
розраховував на його голос, і поясни-
ли, що це не зовсім зручно.

Повернувшись додому, він стра-
шенно зрадів, побачивши, що плака-
ти подекуди наліплені навіть на вікна. І 
люто обплював ті вікна, де не було пла-
катів.

Під двері було підсунуто безліч лис-
тівок і звертань. «Не віддавайте сво-
го голосу тим, у кого немає гучних га-
сел і принадних обіцянок», — говори-
лося в них. Це остаточно підбадьорило 
Блажея. Він почав обіймати свою ста-
ру служницю і пропонувати їй одружи-
тися. Потім усівся біля дверей, цілий 
день нічого не їв, з відчайдушно весе-
лим обличчям приймаючи листівки. До 
вечора Блажей перечитав їх усі до єди-
ної, повністю роздягся, натягнув труси-
ки і з завмираючим серцем став чека-
ти ранку. 

Уранці він з’явився в такому вигля-
ді на міському базарі, вигукуючи:

— Адам, Білечек, Борек, Веліш, 
Ганс, Укршинський, Філін, Хадера, 
Якеш!

Це були імена кандидатів, які дове-
ли його до цього стану. Нехай вибачить 
їм Бог.

1908 р.

Відбулося засідання комісії з прису-
дження обласної літературно-мистецької 
премії ім. Михайла Коцюбинського за 2015 
рік. Комісія розглянула подання, які наді-
йшли на її адресу протягом березня – трав-
ня, і ухвалила рішення про вихід до другого 
туру таких претендентів: 

«Поезія»: 
Олег Гончаренко — поет, науковець (м. 

Мелітополь), за книгу «Буремні буриме сво-
боди». 

«Проза»:
Олександр Балабко — письменник, жур-

наліст (м. Київ), за книгу «Рай і пекло Коцю-
бинського». 

Петро Нестеренко — письменник, жур-
наліст (м. Суми), за книги «Ковток джерельної 
води», «Заграви над Десною», «Не запізнися 
з коханням». 

Любов Пономаренко — письменниця, 
журналіст (с. Іванківці Срібнянського р-ну), 
за книгу «Синє яблуко для Ілонки». 

«Народознавство»: 
Людмила Богданова — краєзнавець (смт 

Куликівка), за вагомий внесок у розвиток на-
родознавства та книгу «На святій землі ко-
зацькій». 

Микола Гринь — журналіст (м. Київ), за 
книгу «Козацьке. Матеріали до історії рід-
ного села над Супій-рікою і його найближ-
чої округи». 

Віталій Шевченко — краєзнавець, до-
слідник Ічнянщини (м. Київ), за книгу «Хрес-
томатія Ічнянщини. 10 тисяч статей, довідок, 
документів, ілюстрацій». 

«Декоративне та образотворче 
мистецтво»:
Тетяна Стадниченко — майстер худож-

ньої вишивки та розпису (м. Чернігів), за від-
родження і розвиток традиційного чернігів-
ського мистецтва. 

«Театрально-музичне 
мистецтво»:
Оксана Гребенюк — артистка драми Чер-

нігівського обласного академічного україн-
ського музично-драматичного театру імені 
Т. Шевченка, провідний майстер сцени, за 
образ, створений у виставі «Одержима». 

Олена Бондаренко — артистка драми 
Чернігівського обласного академічного укра-
їнського музично-драматичного театру імені 
Т. Шевченка, провідний майстер сцени, за 
образ, створений у виставі «Відьма». 

Сергій Пунтус — артист драми Чернігів-
ського обласного академічного українського 
музично-драматичного театру імені Т. Шев-
ченка, за образ, створений у виставі «Каліка 
з острова Інішмаан». 

Творче об’єднання «Актор і лялька» у 
складі Маджуги Романа (керівника проек-
ту), Язичян Вікторії, Філончук Ольги, Климен-
ко Ольги, Денисенко Олени, Шеремка Анто-
на, Вітковського Миколи, Загребіної Олени, 
Ковшуна Олександра за цикл вистав «В своїй 
хаті своя правда, і сила, і воля». 

Засідання журі, на якому буде визначено 
лауреатів, відбудеться в серпні. Нагороджен-
ня — у вересні, до дня народження М. Коцю-
бинського. 

Анатолій Риженко — художник-реаліст, який упевнено почувається 
на ниві мистецтва не тільки в нашому місті Прилуки, а й у Чернігові, Ки-
єві, Кельні, Дюсельдорфі, Бостоні.

Десята ювілейна виставка художника, яка розгорнута в його при-
ватній мистецькій галереї, відкрила поціновувачам мистецтва нового 
майстра.

Після пастелі пан Анатолій знову взявся за олійні фарби і здивував 
усіх присутніх своїми квітковими фантазіями.

«Якій естетиці в нашому урбаністичному світі важче — поетичній чи 
художній?» — спробував розібратися поет, член Спілки письменників 
України та Спілки журналістів України, лауреат багатьох літературних 
премій, друг дитинства і брат по творчому тандему Олександр Забар-
ний. Шанувальники творчості обох талановитих прилучан (незважаю-
чи на те, що Олександр Забарний мешкає в Ніжині, викладає в універ-
ситеті, він завжди вважає себе прилучанином) уже не можуть відтво-
рити у пам’яті, що було перше  — поезії Забарного з малюнками до них 
Риженка чи навпаки.

Про поетику полотен Анатолія Миколайовича говорили друзі по 
творчості: член Спілки архітекторів України Дмитро Фесенко, дирек-
тор Ніжинської картинної галереї Анна Парубець, головний архітек-
тор міськради Віталій Тесленко, скульптор Семен Кантур, поет і ху-
дожник Євген Постульга.

Пан Анатолій не любить говорити про ювілей. Але з його ювіле-
єм прийшли нові серйозні визнання. Анатолій Риженко став членом 
Міжнародної літературно-мистецької академії України, отримав 
Грамоту міністра культури України, має персональні запрошення на 
виставки за кордоном.

Хочеться сказати «Vivat!» дружбі, яка скріплена роками, між при-
лучанином Риженком і Славком Потієвським та Олегом Куценком з Ні-
меччини, Дмитром Бродським зі США, Анною Багряною з чоловіком Пі-
тером із Македонії.

Хочеться побажати майстру: «Нехай буде ТАК і ще краще».

Ніна ГОРБАНЬ,
бібліотекар Прилуцької міської бібліотеки ім. Л. Забашти

Номінанти на премію 
М. Коцюбинського

Муза 
Анатолія 
Риженка

р

Ще через день Блажею надіслали

л

д
чими плакатам

Написано у 1908 році про Чехію 
так, наче про Україну 2015 року.

Ярослав ГАШЕК

Поневіряння виборця
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Несподівані 
думки
 Істина — це до-

чка часу, а не авторитету. 
(Френсіс Бекон).

 Не той бідний, хто 
мало має, а той, хто хоче ба-
гато чого. (Сенека).

 Коли множаться зако-
ни і накази, росте число зло-
діїв і розбійників. (Лао-цзи).

 Іноді задля точнос-
ті до правди додають дрібну 
брехню. (Войцек Бартошев-
ський).

Було колись...
Надиктовані романи

Агата Крісті, англійська 
письменниця, «королева» 
детективу, під час Першої 
світової війни працювала 
медсестрою у військовому 
шпиталі. Пізніше працюва-
ла в аптеці, тому добре роз-
биралася в отрутах, і бага-
то вбивств у її книгах були 
скоєні саме за допомогою 
отрут.

Письменниця страж-
дала на дисграфію, тобто 
практично не могла писати 
сама. Усі її знамениті рома-
ни були надиктовані.

Шлях до письменства
І. С. Нечуй-Левицький 

часто згадував, за яких 
умов він вирішив стати 
українським письменни-
ком. Професори Київської 
духовної академії, де він 
навчався, не визнавали 
української мови й літера-
тури. Один із них навіть ви-
словився на лекції: «В ін-
тересах держави добре 
було б спалити українську 
літературу».

Це й підштовхнуло Іва-
на Семеновича взятися 
за перо. Писав таємно від 
своїх товаришів-студентів, 
з якими жив на одній квар-
тирі. Навіть батькам не зі-
знавався, що став літера-
тором.

Куточок 
гумору

— Синочку, не ходи 
кожного вечора на диско-
теку, бо оглухнеш! 

— Дякую, мамо, я вже 
пообідав!

* * *
Найголовніше в житті 

— кохання. Якщо, звичай-
но, здоров’я міцне і кварти-
ра велика. А гроші прийдуть 
самі. Аби робота була непо-
гана. 

* * *
Клієнт: «Мені, будь лас-

ка, ще одну порцію пель-
менів».

Офіціант: «Вам що — 
мало? Чи сподобалося?»

* * *
Як треба тримати мо-

лоток, щоб не вдарити по 
пальцях? Двома руками...

* * *
— Мойшо, звідки в тебе 

такий класний годинник?
— Та це мені батько 

продав, коли вмирав.

* * *
— Я вчора випив аж 

літр горілки!
— Один?!
— Ні! З варениками.

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

 Якщо хочете перевірити, чи свіжі консерви, які ви зби-
раєтеся відкрити, натисніть на дно банки так, щоб на жерсті 
утворилася вм’ятина. Якщо через деякий час втиснуте місце 
почне трохи випрямлятися — консерви зіпсовані. Одразу ви-
киньте їх.

 Якщо ви хочете зустріти Новий рік у більш-менш ясній 
свідомості і додивитися до кінця святкову телепрограму — не 
поспішайте закушувати першу чарку горілки салатом, бо це 
груба помилка! Будь-яка рибна закуска, починаючи від кільки 
до осетрини, добре підготує стравохід до спиртного і надійно 
захистить вас від швидкого сп’яніння. Не забудьте, що коньяк, 
лікери, портвейни і будь-які вина, що містять цукор, є десерт-
ними і п’ються на ситий шлунок.

 Якщо скло окулярів протерти гліцерином, вони не запіт-
ніють.

 Чим біліше борошно, тим менше в ньому міститься біл-
ків, вітамінів групи В і мінеральних солей. Тому сніданок зі 
склянки чаю і білої булочки не можна визнати задовільним. 
Додайте хоча б скибочку житнього хліба.

Корисні порадиКорисні поради

Золотий фонд української естради
Костянтин Огнєвий

Ко с т ян -
тин Дмитро-
вич Огнєвий 
(30.09.1926 
– 12.12. 
1999) — 
оперний та 
е с т р а д н и й 
співак (лірич-
ний тенор), 
народний артист України (1972).

Справжнє прізвище — Гно-
євий. Народився у Дніпропе-
тровську. Коли йому виповни-
лося п’ять років, батька було 
репресовано. Його посадили 
у в’язницю за українські на-
родні пісні. Ярлик «ворог наро-
ду» тоді пришили цілій групі дні-
пропетровських робітників, яка 
збиралася, щоб почитати ві-
рші й поспівати українські піс-
ні. У в’язниці Дмитро Гноєвий і 
помер. А маленький Костя ще 
довго прокидався ночами від 
страшного сну. 

Талант батька передався 

сину. Невідомо, як би склала-
ся його подальша творча доля, 
якби не… війна. Огнєвий при-
писав собі один рік і пішов на 
фронт. Правда, повоювати йому 
так і не довелося. Спочатку Кос-
тя співав для своїх товаришів. 
Потім його почуло начальство 
і направило до військового ан-
самблю. Виступали перед сол-
датами прямо з вантажівки. Спі-
вали так, що часом заглушува-
ли гуркіт канонади. Одного разу 
навіть не помітили, що почався 
наступ. Так до кінця життя і за-
лишилися на руках Костянтина 
Огнєвого сліди від осколків… 

Артистичну діяльність роз-
почав 1949 року солістом Дні-
пропетровської філармонії. 
1950-го закінчив Дніпропетров-
ське музичне училище. Всесо-
юзна комісія направила випус-
кника до Московської консер-
ваторії. Навчаючись, багато спі-
вав у виставах оперної студії.

У 1955-му він став солістом 
Київської опери. І за 18 років 

брав участь у більш ніж 800 ви-
ставах, виконав 20 партій.

У 1973 – 1978 роках співак 
був солістом Київської філар-
монії. Пішов з оперного театру, 
бо його кликала естрада.

Від 1965 р. і до останніх 
днів — більше 30 років — Кос-
тянтин Дмитрович викладав у 
Київській консерваторії (1977 
р. — доцент, 1984 р. — профе-
сор). Серед його випускників 
— зірки нашої естради Микола 
Мозговий, Віталій Білоножко, 
Олександр Пономарьов, відомі 
солісти опери.

З успіхом виступав на кон-
цертах, виконуючи пісні укра-
їнських композиторів, а та-
кож твори зарубіжних авто-
рів. Особливо запам’яталася в 
його виконанні пісня Вермени-
ча «Чорнобривці». Наспівав на 
грамплатівки чимало україн-
ських народних пісень, роман-
сів українських композиторів, 
оперних арій. Багато гастролю-
вав за кордоном.

Улюблені пісні 

Îñ³ííº çîëîòî
Музика: Ігор Шамо
Вірші: Дмитро Луценко

Багряний лист в гаю кружля,
Шумлять отави молодо.
Чого ж, чого вдягла земля
Рясне осіннє золото?
Втрача в гаю верба густа
Листки зелено-рунисті,
А я гублю ясні літа
Своєї юності.

Приспів:
Літа на зиму повернули,
Пливуть в осінній хмурості.
А я люблю, а я люблю,
Люблю, як в юності.
А я люблю, а я люблю,
Люблю, як в юності.

Пора весни до мене знов
Не вернеться із вирію.
Щасливих днів п’янку любов,
Як пісню, серцем вимрію.
Багряний цвіт в гаю кружля,
Шумлять отави молодо.
Чого ж, чого вдягла земля
Осіннє золото?
Приспів.

Âåðáà
Музика: Едуард Ханок
Вірші: Юрій Рибчинський

Біля млина калина,
Біля ставу верба.
Біля тину дівчина,
Біля серця журба.
Та калина чарівна
І вночі не засне.
Та дівчина царівна,
Що чекає мене.

Приспів:
А верба понад водою —
Наша пісня, наша доля.
Хай завжди мене верба 
Та й додому поверта.         (2)

Розквітає калина,
Зеленіє верба.
Твоя пісня прилине,
І зникає журба.
Знов калина чарує
Мої сонячні дні.
Знов дівчина дарує
Своє серце мені.

Приспів:
А верба понад водою
Молодіє, наче доля.
Хай завжди мене верба 
Та й додому поверта.        (2)

Знов калина чарує
Мої сонячні дні.
Знов дівчина дарує
Своє серце мені.

Приспів:
А верба понад водою
Молодіє, наче доля.
Хай завжди мене верба 
Та й додому поверта.        (2)

Ігор Шамо   
Ігор Наумович Шамо 

(21.02.1925, Київ – 17.08.1982, 
Київ) —  український композитор, 
народний артист України (1975), 
випускник Київської консервато-
рії (1946 – 1951).

Музика І. Шамо різноманітна за 
жанрами. Він створив три симфонії, 
ряд концертів для різних інструмен-
тів з оркестром, сюїти, шість струн-
них квартетів, антологію фортепіан-
ної музики для дітей та молоді. Ве-

лику увагу композитор приділяв вокальній, вокально-симфоніч-
ній, хоровій музиці (зокрема, написав десять романсів на вірші 
Тараса Шевченка, чотири хори на вірші І. Франка).

Найбільш широкої популярності у творчому доробку Шамо 
набули пісні. Головні напрямки пісенної творчості — громадян-
сько-патріотична і лірична. Найбільш відомі: «Києве мій», «Піс-
ня про щастя», «Не шуми, калинонько», «Зачарована Десна», 
«Три поради», «Проводжала мати», «Осіннє золото». Серед укра-
їнських поетів, з якими плідно співпрацював Ігор Шамо, слід 
виділити Дмитра Луценка, на чиї слова написані найпопулярні-
ші пісні композитора, і серед них — «Києве мій», що багато ро-
ків є незмінною музичною емблемою столиці України. 

Ігор Шамо брав участь у створенні 43 художніх стрічок. 
Його музика до кінофільмів «Максимко», «Командир корабля», 
«Матрос Чижик», «Мальва», «Гори, гори моя зірко», «Надзви-
чайна подія», «Вдалині від Батьківщини», «Їх знали тільки в об-
личчя», «Ніч перед світанком», «Як гартувалася сталь», «Карпа-
ти-Карпати», «Від Буга до Вісли», як правило, містила й пісенні 
зразки, які після виходу фільмів широко виконувалися. 

Ансамбль 
«Водограй» 
Дніпропетровськ . 

Керівники — Володи-
мир Марховський, Олек-
сандр Шаповал, Людми-
ла Артеменко.

ВІА «Водограй» був створений в Дніпропетровській філармо-
нії  1974 року, основу його склали досвідчені джазові музикан-
ти з біг-бенду Володимира Марховського — саксофоніст Олек-
сандр Шаповал, клавішник Олег Косько, барабанщик Олександр 
Гуров, басист Олександр Іщук, а солістами стали Людмила Арте-
менко (колишня учасниця гурту «Смерічка»), Ігор Пеня (незаба-
ром пішов до «Піснярів», його замінив Олег Хоменко) та Віктор 
Шпортько. Досить швидко ансамбль отримав визнання, 1977 
року музиканти вже записали дебютний диск-гігант «Запроси 
до танцю». Платівка вдалася досить еклектичною: традиційна 
естрада розбавлялася високопрофесійними джаз-роковими об-
робками народних пісень та інструментальними п’єсами. 

Людмила Артеменко тричі ставала лауреатом: на конкур-
сі виконавців радянської пісні в Москві 1977 року, потім двічі 
поспіль  на телеконкурсі «С песней по жизни». 1979 року тре-
тє місце на цьому ж конкурсі виборов Віктор Шпортько, після 
чого його  запросили до Київського мюзик-холу. Чудовим вока-
лістом був Олег Хоменко. 

Записаний 1979 року другий альбом гурту виявився ще 
більш еклектичним, ніж перший, і був розділений «Мелоді-
єю» на три міньйони — найцікавішою виявилася платівочка 
із джаз-роковим репертуаром. З часом музикантам набридли 
філармонійні ВІА-обмеження, і досить швидко склад ансамб-
лю повністю змінився. У 1981 році «Водограй» залишив його 
засновник О. Шаповал, який очолив джаз-оркестр Київсько-
го театру естради. Олег Хоменко і  музичний керівник Руслан 
Горобець перейшли до ВІА «Чарівні гітари». Залишилася тіль-
ки Людмила Артеменко, яка стала художнім керівником; зго-
дом вона була удостоєна звання заслуженої артистки України. 

На початку 1990-их років ансамбль розпався, і Людмила 
Артеменко стала виступати сольно.

Дерево, що росте в африканських саванах, є одним із най-
товстіших у світі: заввишки в середньому 18 – 25 м, найбільші 
екземпляри цих видів дерев досягають до 40 – 50 метрів в об-
хваті. Тривалість життя баобабів — тисяча років і більше. 

М’якоть плодів баобаба має велику поживну цінність, міс-
тить ряд кислот, вітамінів, мікро- і макроелементів. Листя, на-
сіння і плоди баобаба мають лікувальні властивості. Жителі са-
ван називають баобаб «деревом життя».

Його величезний стовбур, роздутий немов бочка, здатний за-
пасати воду в сезон дощів. Він не боїться нічого, навіть піщаних 
бур, оскільки величезне коріння добре закріплене в ґрунті. У се-
зон посухи його листя жовтіє, дерево ніби зменшується, сповіль-
нюючи свою життєдіяльність. Навіть терміти не можуть пошкоди-
ти деревину баобаба — вона просякнута вологою, немов губка.

Листя вживають у їжу як приправу, з кори в’ють мотузки, 
плетуть кошики і гамаки, плоди цінують за смачну м’якоть.

Стовбур старого баобаба має багато ніш, в яких перехо-
вуються птахи, рятуючись від піщаних бур або хижаків. Якщо 
в савані трапляється пожежа, баобаб не горить, бо його де-
ревина насичена водою, тому це дерево може бути притулком 
для тварин. 
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