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Перш ніж перейти до 
сенсаційних новацій, за-
пропонованих у наше за-
конодавство, — узако-
нення грального бізне-
су і проституції, пого-
ворімо про подібного ж 
ґатунку, але давні, як світ, 
наповнювачі бюджету. Це 
алкоголь і цигарки. 

Прагнення влади роби-
ти швидкі й легкі гроші на ал-
коголі відоме здавна. Адже 
виробництво спиртного ко-
штує мізерні суми порівняно 
з тим, за яку ціну його мож-
на продати. Навіть якщо ціна 
регульовано доступна для 
пересічного громадянина. А 
якщо й не дуже доступна, то 
велика кількість цих грома-
дян пожертвують останню 
сорочку, аби напитися. Бо 
це вже навіть не економіка, 
це ментальність: «П’ємо, бо 
таке життя». Правда, слідом 
іде інша залежність: «Таке 
життя, бо п’єте». І ось тут — 
ключовий момент, навіть не 
в економічних міркуваннях. 
Гасло хитромудрої імпера-
триці Катерини ІІ давно відо-
ме і живуче за всіх перипе-
тій нашої історії, живе воно 
й досі і звучить так: «П’яним 
народом легше керувати». 
Тобто їздити верхи на ньому. 
А якщо на цьому ще й мож-
на витрясати з керованого 
люду добрі гроші…

Ще простіше — з курін-
ням. Узагалі тут напрошу-
ється цікавий висновок. 
Аби констатувати, що лю-
дина — ніяка не «гомо са-
пієнс», тобто не є істота ро-
зумна, досить єдиного ар-
гументу: люди курять. Це ж 
треба — добровільно гро-
бити своє здоров’я і до-
бровільно ж за це припла-
чувати. 

Повертаю давнього чи-
тача (чи переадресовую но-
вого) до трьох великих публі-
кацій у нашій газеті напри-
кінці минулого року (в №№ 
39,40,41). Це були інтерв’ю 
головного нарколога об-
ласті, головлікаря облас-
ного наркодиспансеру Пе-
тра Михайловича Седня (до 
речі, читача і передплатни-
ка «Світ-інфо»). Більш ніж 
переконливо досвідчений 
лікар розповів і про страш-
ну суспільну біду, якою є ал-
коголізм і тісно пов’язані з 

ним наркоманія та паління, 
і про масштаби цієї біди. Тут 
Україна — серед найбільш 
питущих і обкурених країн 
Європи. На відміну від рей-
тингів зарплати, рівня жит-
тя, соціального захисту лю-
дей. І все це бурхливо роз-
вивається чи, інакше кажу-
чи, бурхливо гниє, гноячи 
наше суспільство. 

При жалюгідному стані 
промисловості області, осо-
бливо наших промгігантів, 
чи не найбільш успішним є 
гігант у Прилуках із вироб-
ництва цигарок. Зупинки 
громадського транспорту 
в Чернігові всіяні розкіш-
ними кіосками, повними 
лише цигарок. Ну, ухвалив 
парламент наприкінці 2012 
року начебто суворий закон 
щодо боротьби з курінням. 
Він виконується? Що там ка-
зати про стадіони, зупинки 
транспорту, інші громадські 
місця, де начебто тепер за-
боронено курити. Але навіть 
у приміських потягах, де за-
боронялося курити й до того 
грізного закону, в тамбу-
рах стовпом стоїть цигарко-
вий дим. Скільки курців тут 
оштрафувала міліція? Схо-
же, що нуль. А це, до речі, 
теж наповнення бюджету. 

Заборонили в мас-
медіа, насамперед на теле-
баченні, рекламу спиртно-
го? Замість прямої реклами 
крутиться «крива», непря-
ма, під упаковкою різних 
«брендів». Майже рік, як зу-
пинився відомий в Украї-

ні Чернігівський горілчаний 
завод. Ну то й що? Це озна-
чає лише, що його витіснили 
інші алкогольні гіганти, до 
того ж часто з алкогидотою, 
небезпечною для здоров’я 
(повертаю до вже згаданих 
інтерв’ю). 

Словом, п’ємо, куримо, 
а взамін втішаємо себе тим, 
що цим наповнюємо бю-

джет держави, з якого де-
щиця перепаде й на ліку-
вання здоров’я, підірваного 
тими ж алкоголем і цигарка-
ми. Не кажучи вже про со-
ціальні наслідки, насампе-
ред злочинність, напряму 
прив’язану до алкоголізації 
нації. 

І ось навіть на цьому тлі 
озвучено цинічні два нові 
(чи старі) подібні ж джере-
ла «наповнення бюджету» 
— азартні ігри і проституція.

Здавалося б, введена 
у нас законом кілька років 
тому заборона грального 
бізнесу дозволила хоч тро-
хи очиститися від цієї на-
пасті. Далеко не повністю, 
адже час від часу міліція, 
що дійсно наполегливо бо-
реться з цим злом, викри-
ває «ігорниє завєдєнія», в 
тому числі замасковані під 
різні «комп’ютерні ігри, то-
талізатори, лотереї». Але, 
схоже, на цю боротьбу че-
кає згортання. Досить, на-
втішалися…

Міністр фінансів України 
Наталія Яресько нещодавно 
озвучила пропозицію знову 
легалізувати гральний біз-

нес. Звісно, з благою метою 
— оподаткувати його і отри-
мати дохід у бюджет дер-
жави. Що це дасть? «За по-
передніми оцінками, може 
скласти до 5 млрд грн на рік 
надходжень до бюджету», 
— зазначила міністр. Між 
іншим, у грудні 2014-го пані 
міністр Наталія Яресько на-
водила зовсім іншу цифру, 
заявивши, що держбюджет 
може отримати 2 млрд грн 
податків на гральний біз-
нес. Чому так зріс прогноз? 
Може, 9 місяців тому пані 
міністр не передбачала три-
кратного падіння україн-
ської гривні? 

І нарешті — фінал «бю-
джетонаповнення»: на ви-
сокому рівні озвучена про-
позиція легалізувати в 
Україні проституцію. Днями 
ці ідею озвучив не хто ін-
ший, як Юрій Луценко. Так, 
популярний політик, розум-
на людина, полум’яний три-
бун Майдану. А нині — не 
абихто, а депутат парла-
менту, голова найбільшої 
фракції правлячої коалі-
ції — від партії «Блок Петра 
Порошенка». Юрій Віталійо-
вич так мотивує пропози-
цію узаконення проституції: 
«Тому що це унеможливлює 
колосальний тіньовий біз-
нес і злочинність, які жи-
вуть за рахунок нелегаль-
ної проституції». Правда, 
тут якась неузгодженість: з 
одного боку, Юрій Луценко 
заявив, що ніде у світі лега-
лізація проституції не роз-
глядається як дохід до дер-
жавного бюджету. З іншо-
го —  він говорить  про ви-
ведення з тіні проституції, 
переведення її з тіньового 
бізнесу у звичайний, а отже, 
оподаткування знов-таки 
для бюджету. 

Ідея не зависла в по-
вітрі. Вже 18 вересня у 
Верховній Раді було за-
реєстровано законопро-
ект про регулювання про-
ституції та діяльності секс-
закладів. Подала його не 
фракція «Блоку Петра По-
рошенка», для такого в неї 
завжди є союзники з так 
званих депутатських груп. 
У даному разі законопро-
ект вніс депутат від 
«Волі народу» Андрій 
Немировський. 6

Починається передплата 
на нашу газету на 2016 рік

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

на будь-який термін і на будь-яку адресу в області.
Зараз можна оформити  передплату на газету 

на наступний рік, а також  на IV квартал цього року.

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

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!
Просимо   кожного  читача газети долучити 

до передплати ще хоча б одного-двох читачів  
Прочитавши нашу газету, покажіть її своїм друзям, знайо-

мим, колегам, запропонуйте також передплатити. Чим більше 
буде передплатників, тим міцнішою буде «Світ-інфо» в інформа-
ційному просторі області. 

86514

Програму Національного радіо вимкнено в Черні-
гівській області від 9 вересня. Як виняток — облас-
ний центр, де радіоприймачі все ще ловлять хвилю 
Національного радіо. 

Причина вимкнення Українського радіо (УР-1) — від-
сутність коштів. Уряд «вольовим рішенням» зменшив фі-
нансування Національного радіо на 3 мільйони гривень. 

Щоб не створювати заборгованості за розповсю-
дження програм перед концерном РРТ (він обслуговує ра-
діопередавачі), керівництво радіокомпанії вирішило від-
ключити передавачі на середніх, ультракоротких та ФМ-
хвилях. 

У Чернігівській області було вимкнено 4 передавачі. 
У тому числі на територіях, які і так покриваються росій-
ським теле- і радіосигналом, відтепер зникло українське 
радіо. 

Ситуація з українським телесигналом в області загроз-
лива. Про це голова Чернігівської ОДА Валерій Куліч поін-
формував на засіданні уряду кілька тижнів тому. Тоді Мініс-
терство інформаційної політики надало області 10-кіловат-
ний передавач, який мав забезпечити сигнал Першого на-
ціонального на прикордонні райони. І ось тепер — радіо…

Цього разу Валерію Кулічу довелося звертатися до 
Президента 9 вересня: на засіданні Ради регіонального 
розвитку голова Чернігівської ОДА висловив занепоко-
єння з приводу вимкнення радіомовлення Національної 
радіокомпанії України на більшій частині території Черні-
гівської області. 

Вимкнення передавачів Українського радіо сталося 
чи не вперше за всю багаторічну діяльність найдавнішо-
го українського мовника. Ця ситуація в час фактичної ві-
йни і напередодні проведення місцевих виборів є просто 
катастрофічною. 

Юрій Стець, міністр інформаційної політики України: 
«Ситуація з відключенням Українського радіо в ряді регі-
онів країни є просто неприпустимою, бо вона створює за-
грозу інформаційній безпеці країни. На найближчому за-
сіданні уряду я внесу постанову про відновлення фінан-
сування, яке дозволить поновити радіомовлення на всій 
території країни».

В Україні, на Чернігівщині, 
вимикають українське радіо

Бюджет наповнять 
алкоголь, цигарки, 
а тепер — і гральний бізнес та проституція
Чим же остання гірша за давно узаконену політичну проституцію?
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Бліц-інформ
Вшанували Коцюбинського 
і лауреатів премії його імені 
17 вересня в Чернігові відбулися урочистості з нагоди 

151-ої річниці від дня народження видатного українського 
письменника Михайла Коцюбинського. У день народжен-
ня класика вшанування традиційно почалося з покладан-
ня квітів та мітингу біля його могили на Болдиній горі. 

Кульмінацією урочистих заходів стало вручення облас-
ної літературно-мистецької премії ім. М. Коцюбинського, 
яке відбулося в садибі письменника.

Цьогорічні лауреати премії — Олександр Балабко (в 
номінації «Проза»), Олег Гончаренко («Поезія»), Віталій Шев-
ченко («Народознавство»), Сергій Пунтус («Театрально-му-
зичне мистецтво»), Тетяна Стадниченко («Декоративне та 
образотворче мистецтво»).

На святі виступили колективи обласної філармонії — 
академічний народний хор під керівництвом заслуженого 
діяча мистецтв України Володимира Коцура та капела бан-
дуристів ім. Остапа Вересая під керівництвом заслуженої 
артистки України Раїси Борщ.

Театр імені Шевченка готується 
до ювілейного сезону 
Чернігівський обласний академічний музично-дра-

матичний театр імені Т. Шевченка готується до 90-го теа-
трального сезону. 

Він почнеться 6 жовтня музичною драмою «Циганка 
Аза» Михайла Старицького. Оновлену постановку п’єси 
здійснила режисер театру Віра Тимченко. 

Художній керівник і головний режисер театру Андрій 
Бакіров повідомив, що протягом сезону театр запропонує 
кілька прем’єр. До кінця року — драма «Не плачте за мною 
ніколи...» сучасної української письменниці Марії Матіос у 
постановці режисера театру Тетяни Шумейко. Потім — ви-
става «Ніч перед Різдвом» молодого українського драма-
турга Наталії Ворожбит (п’єса створена за мотивом гого-
лівського «Вія»).

У березні відбудеться 24-ий міжнародний фестиваль 
«Слов’янські театральні зустрічі». Новацією сезону стане 
проведення в Чернігові міжнародного театрального фес-
тивалю моновистав «Відлуння».

ХХХІ сезон Чернігівський 
Молодіжний театр оголосив сезоном 
української сучасної прози на сцені
За словами головного режисера театру Геннадія Ка-

сьянова, «сучасна російськомовна драматургія не відпо-
відає ні вимогам часу, ні потребам українського суспіль-
ства: в нас різні погляди, теми не наші, проблеми не наші». 
Українська сучасна проза — це проза Юрка Іздрика, Люб-
ка Дереша, Костя Москальця, Юрія Андруховича та інших. 
«Сьогодні існує необхідність задовольнити інтелектуальну 
потребу сучасного глядача творами, постановками та інс-
ценівками, які дадуть змогу побачити світло», — вважає 
Геннадій Касьянов. 

За словами актора Романа Покровського, театр має 
повернути собі просвітницькі функції. 

На глядача у XXXI театральному сезоні чекають 
прем’єри: «Воццек» за твором Ю. Іздрика, постановка ро-
ману-утопії Петра Яценка «Повернення придурків» та рома-
ну Костя Москальця «Вечірній мед».

«Пішки довкола України» — 
в Чернігові

Чернігівська «Суспільна 
служба України» зустрічала 
в культурно-мистецькому 
центрі «Інтермеццо» учасни-
ків проекту «Пішки довкола 
України» Ігоря Литвиненка 
та Антоніну Поліщук.

Вирушили вони в похід 
1 березня з Києва. Мета по-
дорожі — обійти Україну по 

периметру, дізнатися про нашу державу і людей, написати 
про них книгу, організувати фотовиставку.

Мандрівники розповіли 
про свої враження від по-
дорожі. Чернігів — уже за-
ключна частина мандрівки. 
Далі — на Київ.

Щира подяка за допомо-
гу людям, які допомогли учас-
никам проекту: генеральному 
директору Національного іс-

торико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» (Бату-
рин) Наталії Ребровій; учаснику АТО, герою Майдану Віталію За-
дорожньому («Вікінгу»); активістам Галині Балубі та Андрію Цвіру.

У 2015-ому виповнюється 300 
років від дня освячення Катеринин-
ської церкви Чернігова — визначної 
пам’ятки архітектури. Храм був спо-
руджений на честь героїзму козаків 
Чернігівського полку, проявленого 
під час штурму турецької фортеці 
Азов 1696 року під командуванням 
чернігівського полковника, наказ-
ного гетьмана Якова Лизогуба.

Церква освячена 1715 р. чернігів-
ським архієпископом Антонієм Стахов-
ським на честь святої Катерини.

Катерининська церква неодноразо-
во руйнувалася, але значних перебудов 
не зазнала. Це найвизначніша в Україні 
пам’ятка стилю українського (козацького) 
відродження ХVІІ – ХVІІІ ст., що зберегла-
ся в автентичному вигляді, дуже вплинула 
на розвиток української церковної архі-
тектури.

Катерининська церква є об’єктом 
культурної спадщини національного зна-
чення, перебуває на балансі Національ-
ного архітектурно-історичного заповідни-
ка «Чернігів стародавній».

У 2006 році вона передана в без-
оплатне користування Козацькій пра-
вославній громаді храму св. вмч. Ка-
терини м. Чернігова УПЦ Київського 
патріархату.

Парафіяни церкви активно підтри-

мали Євромайдан 2013 року, Революцію 
Гідності 2014 року та волонтерський рух 
з допомоги українській армії. За україн-
ськими традиціями і старовинним козаць-
ким звичаєм у кафедральному соборі св. 
вмч. Катерини відспівують воїнів-земля-
ків, які загинули в ході проведення АТО.

Громадськість широко відзначає юві-
лей освячення храму. 

Протягом вересня – грудня буде про-
ведено міжнародну наукову конферен-
цію, здійснено виготовлення ювілейного 
конверта, виготовлено буклет про Кате-

рининську церкву, оформлено книжкові 
виставки в навчальних закладах, фотодо-
кументальну виставку. 

18 жовтня відбудеться урочистий мо-
лебень у Катерининській церкві та уро-
чисте зібрання в Чернігівському обласно-
му академічному театрі ім. Т. Шевченка за 
участю Патріарха Київського і всієї Руси-
України Філарета.

До визначної дати Національний ар-
хітектурно-історичний заповідник «Черні-
гів стародавній» планує видати науково-
популярну ілюстровану книгу про Катери-
нинську церкву.

Тож заповідник звертається до ке-
рівників підприємств, народних депута-
тів, меценатів, усіх, хто шанує історію та 
мистецтво, із проханням підтримати ви-
дання книги про унікальну архітектурну 
пам’ятку, перерахувавши кошти на відпо-
відний рахунок.

Адреса та реквізити: Національ-
ний архітектурно-історичний заповідник 
«Чернігів стародавній», вул. Преображен-
ська, 1, м. Чернігів, 14000, код ЄДРПОУ 
02498151, банк ГУДКСУ в Чернігівській 
області, м. Чернігів, МФО 853592, р/р 
31254301113411.

У призначенні платежу необхідно за-
значити: благодійна допомога на видання 
книги про Катерининську церкву.

Інформація про тих, хто сприяв 
виданню, буде розміщена в цій книзі.

Глибокошановний 
Сергію Олеговичу! 

Наукова спільнота чернігівських істо-
риків, об’єднана в громадську організацію 
«Сіверський інститут регіональних дослі-
джень», щиро вітає Вас зі славним ювілеєм. 

Ваша багаторічна діяльність на ниві 
журналістики та історичної науки принесла 
і продовжує приносити щедрі плоди. Ви ві-
домий чернігівський журналіст, протягом 
багатьох років пропрацювали редакто-
ром обласної газети «Гарт» і кореспонден-
том газети Верховної Ради «Голос України», 
своєю щоденною працею фактично пише-
те літопис сучасної Чернігівщини. 

На щастя, Ви не обмежили свої інте-
реси журналістикою, а протягом ось уже 
понад двадцяти років присвячуєте багато 
часу улюбленому хобі, яке стало для Вас 
другою професією, — історичним дослі-
дженням. У цій царині Ви давно є визна-
ним істориком національного рівня, який 
працює у стилі незалежного дослідника, 
не пов’язаного ніякими формальними ін-
ституціями і корпоративними стереотипа-
ми. Завдяки свіжому погляду на історичні 
події Вам вдалося переосмислити чимало 
історичних фактів, подій і процесів, про-
класти дорогу для розширення тематики 
наукових студій. 

Вашим найбільшим внеском в україн-
ську історіографію є серія праць, присвя-
чених гетьману Івану Мазепі та його добі. 

Ваша Мазепіана поєднує низку моногра-
фій, кілька збірників документів і десятки 
статей. Ви видали фундаментальні за об-
сягом інформації збірники документів, які 
висвітлюють військову, політичну, госпо-
дарчу і культурницьку діяльність гетьмана. 
Ваші монографії «Міф про Мазепу», «Іван 
Мазепа як будівничий української куль-
тури», «Кохання гетьмана Івана Мазепи», 
«Загибель Батурина 2 листопада 1708 
р.», «Оточення Івана Мазепи: соратники та 
прибічники», «Зображення гетьмана Івана 
Мазепи (кінець XVII – початок XX ст.)» ви-
кликали великий інтерес, жваву дискусію 
і найбільше сприяли поверненню з небут-
тя особистості Івана Мазепи. 

Чернігівцям добре відома Ваша лю-
бов до рідного краю. Ваші краєзнавчі роз-
відки, в тому числі про рідне село Дягову, 
роблять великий внесок у розвиток крає-
знавства. 

Вашим справжнім подвигом як нау-
ковця і журналіста є видання журналу «Сі-
верянський літопис». Він почав виходити 
1995 року, під час найбільшої економічної 
кризи в Україні, але Ви вірили, що потріб-
но робити свою справу і все повернеть-
ся на краще. Відтоді, ось уже протягом 20 
років, «Сіверянський літопис» є найбільш 
авторитетним часописом на Чернігівщині 
й одним із кількох українських журналів, 
які продовжують своє існування в наш не-
простий час. 

Завдяки Вашому журналу побачили 

світ тисячі публікацій з історії України і 
Сіверського краю. Завдяки Вашій добро-
зичливій підтримці в журналі друкуються 
знані вчені, краєзнавці, науковці-почат-
ківці. Завдяки Вам сотні авторів змогли 
побачити свої перші публікації, а десятки 
молодих науковців — захистити дисерта-
ції. У цьому сенсі Ваш журнал є стартовим 
майданчиком у велику науку, за що всі 
його автори щиро Вам вдячні. 

Для колег не є секретом, що Вашим 
надійним помічником у всіх справах є дру-
жина Олена. Тож бажаємо Вам і всій Ва-
шій родині козацького здоров’я, творчого 
довголіття, успіхів і здійснення всіх заду-
мів і мрій. 

Від імені колег, 
з глибокою повагою і щирою приязню — 

Сергій ЛЕП’ЯВКО, 
директор Сіверського інституту 

регіональних досліджень

На цьому фото — зовсім не пей-
заж пустель Сахара чи Кара-Кум.

Місце зйомки — українське По-
лісся, Чернігівщина, село Ковчин Ку-
ликівського району. Картина цілком 
типова для нашої області цього літа.

Це повністю пересохле русло рі-
чечки Убідь, що в’юниться попід се-
лом. Власне, нині то заплавна про-
тока Десни, яка видніється кіломе-
трів за два звідси. Колись це була 
судноплавна річка, притока Дес-
ни. Нині весною, в повінь, Убідь 
з’єднується з Десною, наповнюєть-
ся її свіжою водою і ціле літо радує 

людей: тут рибалять, привільно пла-
ває свійська птиця — гуси, качки.

Але цієї весни, другий рік по-
спіль, повені на Десні майже не 
було. Вода не зайшла в Убідь, не ви-
йшла на луки, щоб наповнити озер-
ця, урочища.

В Убеді до кінця літа вода ще 
трималася, але на осінь зосталася 
лише маленька калюжка в кінці, а 
русло нагадує такири пустель.

Щось не так з нашою красунею-
Десною. Чи не крадуть десь її воду? 
Цю тему вже порушувала наша газе-
та. Прикро, що нинішнього літа ріку 
вже перебродять, що без води при-
деснянські луки, що посуха і без-
воддя дісталися і до далеких від 
Десни районів, адже в природі все 
пов’язане. Подекуди ніде напувати 
худобу, тому воду розвозять по дво-
рах. Міліють або й зовсім висихають 
природні ставки в селах, і зараз до-
водиться викопувати штучні, що ви-
магає немалих витрат. У Куликів-
ському та й в інших районах копають 
ставки. А що робити? Дійсно, що?

Текст і фото 
Петра АНТОНЕНКА

Обережно з газом!
В осінньо-зимовий період значно зростає кіль-

кість нещасних випадків, викликаних необережним 
поводженням із газовими приладами. Передусім 
унаслідок різких змін погодних умов (надмірно воло-
ге повітря, перепади температур і атмосферного тис-
ку) підвищується небезпека отруєння чадним газом.

Чадний газ зустрічається там, де недостатня 
кількість кисню, погана робота вентиляції, засмічені 
димарі, неповне згорання палива, несприятливі по-
годні умови (дощ, туман). 

Дотримуйтеся цих простих правил, і продукти 
згорання, у складі яких є чадний газ, не будуть нако-
пичуватися в приміщенні: 

 Обов’язково перевіряйте тягу в димових і вен-
тиляційних каналах. Особливо пильними мають бути 
мешканці, які користуються в побуті газовими котла-
ми, водонагрівачами і конвекторами. 

 Перед тим, як користуватися газом, 
обов’язково відчиняйте кватирку, а металопластико-
ве вікно ставте на режим провітрювання.

 Ніколи не використовуйте газову плиту для 
обігріву приміщення і не відпочивайте в кімнаті, де 
працюють газові прилади.

 Не залишайте без нагляду газові прилади уві-
мкненими навіть на короткий час.

Будь-які роботи, пов’язані з переплануванням газифі-
кованих приміщень, із встановленнням газових приладів 
або їх заміною, мають проводитися виключно фахівцями. 

«Чернігівгаз»

На врученні 
нагород. 
Виступає 
лауреат премії 
Віталій Шевченко. 
Справа —
директор 
музею Ігор 
Коцюбинський. 

«Чернігів стародавній» готує книгу про Катерининську 
церкву, приурочену 300-річчю від дня її освячення 

Сергію Павленку — 60

Фотофакти

Пустеля 
на Поліссі
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У Ніжині пройшов фестиваль 
волонтерського руху
Організаторами були волонтери Наталія Нос, яка вод-

ночас є представником ГО «Білі берети», Олександр Макси-
мець, Сергій Мельникович, «Правий сектор» (Ніжин), громад-
ські організації «Білі берети» (Чернігів), «Вогонь відроджен-
ня» (Чернігів), «Самооборона Майдану».

Фестиваль відвідала велика кількість мешканців Ніжи-
на і гостей міста. Присутні знайомилися з виставкою зброї 
та медичних інструментів, хвилиною мовчання вшанували 
пам’ять загиблих героїв. З вітальним словом звернувся до 
присутніх демобілізований учасник АТО В’ячеслав Глиняний.

Пісенними і 
т анц ю в а льними 
талантами публі-
ку запалювали 
студенти НДУ ім. 
М. Гоголя та Ніжин-
ського агротехніч-
ного коледжу, ні-
жинський рок-гурт 

«Мрія життя». Ніжинці долучилися до плетіння маскувальної 
сітки. Захоплюючим став флешмоб із пронесенням прапора 
України до меморіалу Небесної Сотні.

Охочі засвоїти навички тактичної медицини змогли отри-
мати урок від Наталії Нос, яка пройшла навчання і врятувала 
не одне життя на передовій.

Популярною розвагою був тир, працювала польова кух-
ня. Усе — за благочинні пожертви.

На фестивалі вдалося зібрати майже 9 тисяч гривень для 
підтримання бійців АТО. 

«Народе мій, до тебе я ще верну…»
4 вересня виповнилося 30 років від 

дня смерті видатного українського пое-
та, одного з найактивніших шістдесятни-
ків, Героя України Василя Стуса. Він за-
знав численних репресій з боку радян-
ської влади. Творчість митця була забо-
ронена до друку, а сам він засуджений 
до тривалого ув’язнення, де і загинув.

На знак вшанування пам’яті видатного українця в літера-
турно-меморіальному музеї-заповіднику М. Коцюбинського від-
крилася виставка «Народе мій, до тебе я ще верну…». У експози-
ції представлені матеріали, які розповідають про нелегку долю 
Василя Стуса і дозволяють укотре звернутися до його творів.

Чернігівці в Маріуполі 
на «Червоній руті»
З 18 по 20 вересня в Маріуполі відбувся фінал ХІV Все-

українського фестивалю сучасної пісні та популярної музики 
«Червона рута».

Право виступити на ньому здобули і  чернігівські вико-
навці — переможці регіонального відбіркового конкурсу: 
гурти «Лєна Іванова» та «Інті», тріо «Калита», Дмитро Нечай, 
Ізабелла Іващенко з Ніжина, яка у свої 13 років уже встигла 
вибороти нагороди міжнародних музичних конкурсів. 

Заходи фестивалю пройшли на центральній площі, в парках 
і в концертних залах Маріуполя. Вони поєднували проведення 
фінальних конкурсів, концертів лауреатів «Червоної рути» мину-
лих років, виконавців української діаспори з Канади, Америки, 
Австралії та Європи, супутні патріотично-виховні заходи.

Книга про лісопарки
У читальному залі обласної бібліотеки ім. В.Г. Короленка 

відбулася презентація монографії Володимира Брайка «Лісо-
парки Чернігова та їх рекреаційні особливості». Автор — кан-
дидат сільськогосподарських наук, начальник КП «Зеленбуд» 
міської ради, доцент Чернігівського національного техноло-
гічного університету. Він наголосив на важливості теми для 
Чернігова. У книзі проаналізовані стан лісопаркових наса-
джень Чернігова, запропоновані шляхи підвищення рекреа-
ційних, естетичних та екологічних складових цих зон. 

На презентацію завітали фахівці лісового і садово-пар-
кового господарства, екологи, студенти. 

Учні зібрали 300 кілограмів 
батарейок
Упродовж літа в Чернігові зібрано більше 13 тисяч вико-

ристаних пальчикових батарейок. Їх загальна вага — майже 
300 кілограмів.

Чи не у всіх школах обласного центру від кінця травня 
почали діяти пункти прийому батарейок та акумуляторів, що 
відпрацювали свій ресурс. Ця акція тривала до початку ве-
ресня. Переможцями стали ліцей №15 і школа №5. Ці закла-
ди отримали заохочувальні подарунки — світлодіодні ліхтарі, 
які працюють на сонячній енергії.

Розкладаючись, батарейки забруднюють ґрунт важкими 
металами, небезпечними для здоров’я. А при контакті з вог-
нем у повітря виділяється отрута — діоксин.

У країнах Євросоюзу ввели правило, за яким у торго-
вельних точках, де за рік продають більше 32 кг батарейок, 
повинні стояти кошики для збору використаних батарейок. 
На жаль, у Чернігові не так багато місць, де можна залишити 
використані батарейки. Скриньки для їх збору стоять тільки 
в деяких магазинах. 

В Україні є лише одне підприємство з переробки батарейок 
— завод у Львові. Там їх перетворюють на сухі хімічні елементи.

Марія САВІНА, 
тижневик «Чернігівщина»

Чернігівське молоко
Молоко з чотирьох районів заготовляє і переробляє ПАТ 

«Чернігівський молокозавод». Асортимент продукції широкий: 
оброблене рідке молоко, сири, кисломолочна та молоковміс-
на продукція. Віднедавна завод випускає і безлактозні йогурт 
і кисломолочний сир, що є незамінним у раціоні хворих на цу-
кровий діабет.

Однак навіть за таких умов підприємство використовує 
лише 40% власних потужностей: основний споживач — Росій-
ська Федерація — закрила шлях на власний ринок. Підпри-
ємства торгівлі значно заборгували заводу, а завод не може 
розрахуватися із сільгосппідприємствами.

ПАТ «Чернігівський молокозавод» входить до складу ДП 
«Мілкіленд Україна». За добу тут переробляють більше 200 
тонн молока. На підприємстві працює більше 350 осіб.

Ринок збуту продукції — Чернігів та область, молоко за-
готовляють у Козелецькому, Куликівському, Ріпкинському та 
Чернігівському районах, у населення та в сільгосппідприєм-
ствах.

Продукція заводу — найвищої якості. Підприємство сер-
тифіковане за міжнародними стандартами: «Система управ-
ління якістю» ISO 9001-2000, «Система управління безпекою 
харчових продуктів».

Продукція ПАТ неодноразово ставала переможцем у номі-
націях конкурсів якості. А цього року так відзначені безлактоз-
ний йогурт по-грецьки та кисломолочний безлактозний сир.

Завод долучився до всеукраїнського проекту «Три молоч-
ні продукти на день», рекламує і пропагує серед школярів здо-
рове харчування та включення молочних продуктів до раціону. 

У Мені запрацював завод 
напівфабрикатів із картоплі

Завод є однією зі складових проекту ПрАТ «Корпорація 
«Інтерагросистема», що передбачає створення на Менщині 
сучасного комплексу з виробництва, переробки, економно-
го зберігання і постачання споживачам картоплі та продук-
тів з неї.

Півсотні менян отримали можливість працювати і отриму-
вати платню. Окрім цього, ще більше ста працівників залуча-
тимуть на сезонні роботи — сортування бульби при садінні та 
збиранні врожаю.

Після виходу на повну потужність з’явиться можливість 
замінити власною продукцією на ринку України до 15 тисяч 
тонн аналогічної (але дорожчої) імпортної.

Спочатку перероблятимуть картоплю, вирощену на полях 
«Корпорації «Інтерагросистема». Також планують її закупівлю 
у фермерів області. Адже в перспективі на цьому заводі пере-
роблятимуть до 100 тисяч тонн картоплі.

Донька героя — 
вже першокласниця

Як і щороку, 1 вересня в школах району лунали перші дзвони-
ки. Почула свій найперший дзвіночок і Кароліна, донька загиблого 
захисника Вітчизни Миколи Пономаренка, тепер уже першоклас-
ниця Корюківської школи № 1. Сім’ю полеглого не залишають поза 
увагою. Перед початком навчального року волонтери (за сприян-
ня молодіжної організації «Альянс 3000»)  подарували Кароліні на-
бір канцтоварів і шкільного приладдя, а гарну вишиваночку для 
урочистої події передала з Чернігівського єдиного волонтерського 
центру Ірина Березинець (ГО «Сяйво Сіверщини»).

Проводжав до школи сестрич-
ку 4-річний Тарасик, а маму двох 
дітей Ларису огортали того дня і 
радість, і сум, адже жінці дуже хоті-
лося, щоб щасливу мить розділив з 
ними і їхній коханий батько та лю-
блячий чоловік. Не судилося…

Молодший сержант Микола Ми-
колайович Пономаренко воював у 
складі 13-го Чернігівського мото-
стрілецького батальйону, був ко-
мандиром самохідної артилерій-
ської установки. Солдати цього ба-
тальйону вели активні бойові дії з 
сепаратистами на Донеччині. 31 січ-
ня 2015 року під містом Вуглегірськ 
артилерійська установка потрапи-
ла під шалений вогонь «Градів», а її 
33-річний командир загинув, отри-
мавши осколкове поранення.

Війна вкотре нагадала про себе
Під час полювання біля озера в урочищі Круглому, неподалік 

Шишківки Корюківського району, мисливець Сергій Христенко ви-
явив 11 мінометних мін калібру 50 мм часів Другої світової війни. 
До місця знахідки негайно виїхали працівники Корюківського ра-
йонного сектора УДСНС України в Чернігівській області та праців-
ники РВ УМВС. 

Спеціалісти вирішили звернутися до професійних піротехніків. 
Того ж дня до місця небезпечної знахідки була викликана група пі-
ротехнічних робіт Держслужби з надзвичайних ситуацій у Чернігів-
ській області, яка вилучила та знешкодила ці міни. В ході обстежен-
ня місця додатково було вилучено та знешкоджено ще 2 мінометні 
міни 50 мм, 2 артилерійські снаряди 76 мм, 7 підривників до арти-
лерійських снарядів. 

Андрій НАВРОДСЬКИЙ,
 м. Корюківка

Міністр внутрішніх справ України  високо оцінив під-
готовку та організацію процесу прийому на службу до но-
вої патрульної поліції в Чернігові. Ця робота поставлена 
тут найкраще з-поміж усіх зразків, бачених ним в облас-
них центрах України, зазначив Арсен Аваков.

У приміщенні будинку засідань Чернігівської обласної ради 
відбулося офіційне відкриття пункту прийому анкет до нової па-
трульної поліції.

В урочистій церемонії відкриття центру прийому на служ-
бу до нової патрульної поліції м. Чернігова взяли участь міністр 
внутрішніх справ України Арсен Аваков, перший заступник міні-
стра внутрішніх справ Ека Згуладзе, начальник Управління МВС 
України в Чернігівській області Едуард Альохін, керівництво 
правоохоронних та силових структур області, представники міс-
цевої влади.

Бажаючих здати свої анкети виявилося чимало, тож протя-
гом першої години було подано більше 200 анкет.

Арсен Аваков підкреслив, що в січні наступного року на ву-
лиці Чернігова вийдуть 200 нових патрульних поліцейських.

Прийом анкет триватиме до 5 жовтня 2015 року.
— Це тільки початок. Маємо в планах реалізувати проект — 

дорожню патрульну поліцію на трасі «Чернігів – Київ», — повідо-
мив міністр. 

Перший заступник міністра Ека Згуладзе відзначила високу 
активність чернігівської молоді щодо подачі заяв. Нині триває 
підбір викладацького складу та інструкторів, які навчатимуть 
майбутніх поліцейських.

Прийом анкет триває по 5 жовтня у приміщенні будинку засі-
дань Чернігівської обласної ради (просп. Миру, 43). Також мож-
на заповнити онлайн-анкету і детальніше ознайомитися з умо-
вами конкурсу на сайті www.mvs.gov.ua або за телефоном «гаря-
чої лінії» — (0462) 619-930.

СЗГ УМВС України в Чернігівській області

Патрульна поліція Чернігова

Повідомляє Служба безпеки України
СБУ затримала на хабарі депутата 

Чернігівської міськради
Служба безпеки України спільно із прокуратурою затримала 

на хабарі депутата Чернігівської міської ради. Обіймаючи посаду 
директора одного з комунальних підприємств міста, він система-
тично незаконно отримував гроші від комерсантів за сприяння в 
безперешкодному здійсненні торговельної діяльності.

За позитивний розгляд сесією міськради питання розміщен-
ня в місті мережі торговельних павільйонів та оформлення від-
повідних дозвільних документів здирник вимагав від підприємця 
100 тисяч гривень.

Співробітники Управління СБ України в Чернігівській області 
затримали депутата «на гарячому» після отримання частини хаба-
ра — однієї тисячі доларів США.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 368 (одержання 
неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодек-
су України.

На Чернігівщині Новозавод-
ський районний суд за матеріа-
лами Управління СБУ в Чернігів-
ській області виніс вирок гро-
мадянину однієї із сусідніх кра-
їн, який намагався налагодити 
транзитний канал наркотичних 
засобів територією України.

У квітні ц.р. на митному пунк-
ті пропуску «Нові Яриловичі» 
співробітники СБУ спільно з при-
кордонниками та митниками в 
бензобаці автомобіля іноземця 
виявили схованку з 49 брикета-
ми зі смолою канабісу і три плас-

тикові пляшки з марихуаною. За-
гальна вага вилучених наркоти-
ків становила 56 кілограмів.

Суд визнав зловмисника 
винним у скоєнні злочину за ч. 3 
ст. 305 (контрабанда наркотич-
них засобів, психотропних речо-
вин, їх аналогів чи прекурсорів 
в особливо великих розмірах) 
Кримінального кодексу України 
та призначив покарання у ви-
гляді 6 років позбавлення волі. 

Прес-група Управління 
СБ України 

в Чернігівській області

За матеріалами СБУ 
засуджено контрабандиста наркотиків 



№63   24 вересня 2015 року№63   24 вересня 2015 року4  Світ Чернігівщини

Щорс і щорсівці 
вбивали патріотів 

України
Голові Чернігівської обласної 

державної адміністрації
Валерію Кулічу.

Голові Щорської районної 
державної адміністрації

Павлу Мірошниченку.
Голові Щорської районної ради 

Івану Орді. 

Заява
4 вересня 2015 року відбулася 29-а 

сесія Щорської районної ради, яка під-
тримала звернення депутатів, щоб міс-
то Сновськ (з 1935 року — Щорс) і далі 
носило ім’я Миколи Щорса — людини, 
що залізом та кров’ю знищувала під час 
більшовицького походу проти УНР при-
хильників Української держави. Ось 
лише коротко злочини військових час-
тин, що були під його керівництвом:

1 січня 1919 року, після того, як Го-
родню захопили більшовики, було роз-
стріляно коменданта сотника Пашкеви-
ча, сотника Михайла Ждановича, братів 
Миколу й Михайла Іванових, поручни-
ка Михайла Титова, полковника Римшу 
— військового начальника, полковни-
ка Тарасовича, диякона Ярошевсько-
го (батька помічника коменданта), свя-
щеника Івана Самойловича з сином… 
Усього було розстріляно в Городні на по-
чатку січня 1919 року близько 80 осіб.

13 грудня 1918 року, місто Клинці, 
Чернігівська губернія УНР (нині Брян-
ська область РФ). Тотальна «зачист-
ка» Клинців від людей, що підтримува-
ли Україну, за спогадами клинцівсько-
го краєзнавця П. Храмченка (книга «Мої 
Клинці»): «Після звільнення Клинців від 
німців і гайдамаків революційний по-
рядок тут встановлювала дружина Що-
рса — Фрума Хайкіна (Щорс). …Першо-
го ж дня під керівництвом Фруми вияви-
ли всіх, хто співпрацював з гайдамака-
ми або співчував їм, а також колишніх 
членів Союзу Російського Народу (СРН) 
і розстріляли на Горіхівці, на галявині за 
міським садом. Кілька разів галявина 
спливала кров’ю ворогів народу. Знищу-
валася вся сім’я, не щадили навіть під-
літків. Тіла розстріляних людей були по-
ховані зліва від дороги на Березці, де в 
ті роки закінчувалися будинки посаду».

11 січня 1919 року в Седневі бій-
ці під командуванням Щорса, які малу 
значну чисельну перевагу — близько 
200 чоловік, жорстоко знищили загін 
петлюрівців — 30 бійців, що складався 
з місцевих уродженців. Полонених зни-
щили відразу. Німим свідком жорстоко-
сті Щорса височіє на кладовищі могила 
вбитих хлопців.

Ось як про це розповідає очевидець 
тих подій: «…Щорс наказав бійцям ото-
чити село з двох кінців. Загін було роз-
ділено на дві частини. Сам Щорс тримав 
у руках «Люїса», з якого поливав куля-
ми ворога… Курдюк І.П. просив не роз-
стрілювати захоплених Краховецького 
і його сподвижників… Біля клубу було 
порубано, затоптано кіньми чоловік де-
сять, а також лежали вбиті та поранені 
коні, тут же — сліди від витоптаного сні-
гу, политого кров’ю людей та коней».

Чернігівській підрозділ «Самооборо-
ни Майдану» підтримує висновок Укра-
їнського інституту національної пам’яті 
в Чернігівській області: трагічну історію 
життя та діяльності Миколи Щорса тре-
ба вивчати, пам’ятати, робити належні 
висновки і засвоювати уроки. Проте уві-
чнювати пам’ять про Щорса в назві ці-
лого міста, вулиць, у пам’ятниках тощо є 
запереченням нашого майбутнього, на-
шої держави.

Тож ми вимагаємо від депутатів 
ухвалити мудре рішення і відновити іс-
торичну справедливість. Ми вимагаємо 
від влади відреагувати на порушення 
Закону «Про декомунізацію».

Олександр ЯСЕНЧУК,
керівник відокремленого підрозділу 

ГО «Всеукраїнська організація 
«Самооборона Майдану» 

у Чернігівській області 

Так розшифрував назву Руху 
син одного з учасників першого 
з’їзду Руху в далекому 1989 році, 
учасником якого був і мій чоловік 
Семененко Павло Дмитрович, який 
організував і очолив осередок Руху 
в м. Щорсі. І про участь у цьому 
з’їзді він розповів учасникам збо-
рів районного партійного активу, 
де Рух «предавали партийной ана-
феме». Після цього виступу наша 
сім’я ніби опинилася в 1937 році, 
який добре пам’ятає моя мама, бо 
по всіх колективах району райком 
організував збори, де нищівної 
критики зазнали Рух і Семененко. 

Райкомівська пропаганда упо-
дібнилася геббельсівській у Німеч-
чині: чим більш неправдоподібна 
брехня, тим більше люди в неї ві-
рять. Розпускали чутки: рухівці па-
лять поля з урожаєм, ходять по ха-
тах і вимагають у пенсіонерів остан-
ні гроші тощо. А знайома, яка до-
бре знала нашу сім’ю, спитала: «Чи 
правда, що рухівці вирізуватимуть 
жителів Щорса?» І мені дістало гу-
мору відповісти, що почнуть завтра 
з її вулиці. Особливий жах (правди 
ж не знали) викликало в зомбова-
них обивателів твердження, що ру-
хівці — то ті  самі бандерівці, і так 
райкомівська пропаганда наполо-
хала зомбованих людей, що вони 
відтоді бояться воїнів ОУН-УПА, а 
не комуністичну владу, яка від 1917 
року знищила понад 80 млн людей в 
СРСР, яка «профукала» наші заоща-
дження, партійні внески комуніс-
тів тощо. І так нажахали, що ще то-
рік знайомий чоловіка розповідав, 
як його питали: «Чому ти водишся з 
тим Семененком? Він же рухівець». 

Звичайно, у районній газе-
ті з’явилася розгромна стаття про 
Рух і Семененка, зокрема: «В депо 
на зборах запропонували повіси-
ти Семененка на одну мотузку з 
Лук’яненком та Чорноволом». (Яка 

честь!). Навіть з однієї зі шкіл міс-
та прибігли мої пацієнти (я працю-
вала логопедом) і розповіли, що 
«класний керівник на зборах лаяла 
Вашого чоловіка і Вас за те, що ви 
його підтримуєте», і з дитячою без-

посередністю спитали: «Хіба може 
Ваш чоловік бути поганим?» Дома 
я зі сльозами розповіла про це і 
закінчила: «Навіть дітей настроїли, 
ну чому тобі треба більше за всіх?» 
І тоді старша доня, перша помічни-
ця батька в справах Руху, мовила: 
«Мамо, ти ж молишся на Сахарова, 
а подумай, як його дружині?» 

Керівник ПМК-215 — підпри-
ємства, сусіднього з РЕМом, де 
працював мій чоловік, наказав: 
«Не пускать Семененко на террито-
рию, как бешеную собаку». До речі, 
від цього керівника діставалося і 
працівникові ПМК-215, нинішньо-
му підприємцю С. І. Василечку, який 
теж перебував у Русі. 

КДБ організував провокації, 
щоб скомпрометувати Семененка: 
підіслали якогось молодика, котрий 
пропонував чоловіку зброю, від 
якої чоловік відмовився. Приїздив 
працівник із КДБ, чомусь відвіз аж 
за місто в ліс і там «обробляв і пере-
виховував» Семененка. А ми вдома 
переживали. Знайомі боялися те-
лефонувати нам, попереджали, що 
наш телефон прослуховується, бо 
впродовж кількох років збори чле-
нів Руху відбувалися саме в нашій 
квартирі. КДБ працював «исправ-
но». Недарма в незалежній Україні 
КДБісти одержують такі високі пен-
сії, які рухівцям і не снилися. 

У результаті всього цього чоло-
віка на роботі понизили на поса-
ді, а на руках у нас була тяжкохво-
ра незряча донька, яку ми протя-
гом 25 років возили на лікування 
«от Москвы до самых до окраин». І 
не те, щоб якась допомога була ко-
му-небудь від профспілок, а навіть 
преміальних чоловіку не платили. 
Виключили його з партії. На бюро 
обкому він аргументовано спрос-
тував усі висунуті йому звинува-
чення, і тоді основну критику спря-
мували чомусь на костюм чолові-

ка: мовляв, бач, який костюм дала 
тобі радянська влада... А Семенен-
ко за життя ніколи не носив доро-
гих костюмів (їх носила партійна 
номенклатура), не мав змоги. Кос-
тюм був дешевий, такі ж дешеві со-

рочка і краватка, які були підібрані 
під тон смужкам на костюмі. Проте 
костюм сидів бездоганно на його 
стрункій фігурі. Чоловік, будучи не 
згодним із рішенням обкому, подав 
скаргу до ЦК КПУ. Звідти приїхав до 
Щорса інструктор ЦК тов. Чорний і 
пропонував Семененку відмовити-
ся від участі в Русі в обмін на від-
новлення в партії, на посаді тощо. 
Проте чоловік не згодився. 

Як згадував Павло Семененко, 
тоді «народ безмолствовал» (вислів 
Пушкіна), і тільки одна людина на-
важилась вступитися за нього. Це 
письменниця Л. О. Вакуловська, яка 
народилася в м. Щорсі, часто приїз-
дила сюди, але друкувалася пере-
важно в Білорусі. Вона написала 
відкритого листа тодішньому пер-
шому секретарю Щорського райко-
му партії П. Д. Шаповалу, головному 
противнику демократичних пере-
творень та ідеї незалежності Укра-

їни, котрий за іронією долі презен-
тував незалежну Україну як посол у 
Киргизстані та Білорусі. 

У листі письменниця охаракте-
ризувала обстановку в області, в 
районі і виступила на захист Руху. 
Листа, звичайно ж, не надрукува-
ли. Лідія Олександрівна писала про 
пленум, де звучали промови, в яких 
була відсутня і логіка, і культура 
мови. «І приємним винятком звучали 
промови представників Руху, яким 
не відмовиш ні в логіці, ні в реальній 
оцінці подій, бо в Русі — кращі люди, 
цвіт української інтелігенції». З лис-
та письменниці: «В Щорсі виключили 
із партії Семененка П. Д., члена Руху, 
облили брудом у районній газеті. Що 
ж він зробив такого? І не крав, не 
грабував, не брав хабарів, не закли-
кав до терору, а поїхав як делегат 
на І з’їзд Руху в Київ, потім розповів 
про цю подію на зборах. І за це уда-
ри по ньому з далекобійних апарат-
них гармат. Де ж нове мислення пар-
тії? Не рухівець Семененко і не такі, 
як він, є загрозою партії! Семенен-
ко відкрито, не ховаючись по кутках, 
висловив свої думки. Інша справа — 
згоджуватися з ним чи сперечатися. 
А загроза — ті циніки-партійці, що 
дрімають на зборах, голосують од-
ностайно, не думаючи, завжди під-
лабузнюючись до вищестоячих. Їх 
девіз — не висовуйся, не нашкодь 
собі, вони продадуть і Бога, і чорта, 
і рідну матір… Висновок один: мало-
освічений, малоінтелігентний, кос-
ноязичний апарат партії не може по-
вести за собою маси». 

Л. О. Вакуловська констатує, 
що союз нерушимий затріщав по 
швах, наявна не тільки економіч-
на, а й політична криза, пророчими 
виявилися її слова, написані 1990 
року: «Не за горами час, коли ми 
прийдемо до багатопартійності, і 

Рух рано чи пізно одержить свій офі-
ційно визнаний законний статус». 

Не викликає сумнівів, що описа-
не мною — типове для рухівців і їхніх 
сімей, особливо в райцентрах, у се-
лах, де таких людей було небагато, і 
всі були на виду. Знаю, з якими труд-
нощами видавав газету «Громада» 
В. П. Москаленко, який часто бував у 
нас у Щорсі. До речі, цю демократич-
ну газету радила читати і Л. О. Ваку-
ловська, щоб голослівно не шельму-
вали Рух, а опонували по суті. 

Любити Україну ніколи не було 
легко. Коли пишуть, що незалежність 
країни впала нам з неба, а українці 
для цього нічого не робили, я згадую 
численні жертви, принесені на ві-
втар незалежності кращими її сина-
ми впродовж століть. Їхню естафету 
підхопили воїни ОУН-УПА, гордість 
нації, а нашу національну пам’ять і 
свідомість будила безстрашна ко-
горта: Лук’яненко, Чорновіл, Горинь, 

Дзюба, Сверстюк та інші, за що роз-
платилися роками репресій і тюрем. 
Пишаюсь, що в Україні знайшлися 
справжні лицарі, справжні чоловіки, 
які зібралися на І з’їзд Руху, що було 
дуже непросто, серед яких був і мій 
чоловік П. Д. Семененко. 

Коли кажуть, що незалежність 
нічого нам не дала, заперечую, як 
швидко ми забули оті «чорні тюль-
пани» з Афганістану, безкінечні 
черги буквально за всім. Але осно-
вну біду бачу в тому, що наші чоло-
віки масово не підтримали Руху: 
одні спилися, інші були «кухонними 
дезертирами», сміливими тільки на 
кухні, дотримувалися нейтралітету. 
Багато з них усе розуміли, але «ма-
кітру тримали виключно по вітру», а 
партійна і комсомольська номен-
клатура, забувши про честь і со-
вість, розікрала країну. 

Безперечно, немало пройдено 
доріг, і немало було помилок, але 
є Україна, лунає щодня наш гімн, 
який багато років тому тихенько на-
співував мені батько, вчитель істо-
рії. Гордо майорять навкруги жов-
то-блакитні прапори, а 1989 року 
такий прапор висів тільки біля на-
шого дому, і його зривали за на-
казом районної влади, яка частко-
во й досі при владі. І нам тільки по-
трібно, як часто повторює мій чоло-
вік, не очікувати кращого життя, а 
самим робити його. Варто питати 
не про те, що Україна зробила для 
тебе, а що ти зробив для України.

 
Семененко Ніна Дмитрівна,

м. Щорс,
2008 р. 

(Із книги «Боротьба за незалеж-
ність України у 1989 – 1992 рр.: Черні-
гівська крайова організація Народного 
руху України за пербудову», збірник до-
кументів і матеріалів, Чернігів, 2009) 

Народний  Рух України: першим було найважче

РУХ: 
рятуйте Україну, хлопці!

Пам’яті 
Павла Семененка

Немає слів. Сльози на очах... 
Відійшов у вічність учасник бо-

ротьби за незалежність України у ХХ 
столітті Семененко Павло Дмитрович. 

Працював електромонтером, 
майстром, інженером «Чернігівобл-
енерго». Член Народного Руху Украї-
ни за перебудову з 1989 року, деле-
гат Установчого з’їзду Руху, один із за-
сновників, голова Щорського осеред-
ку Руху (1989 – 1993). 

Хай земля Вам буде пухом! 
Рухівці області

Павло Семененко (26.01.1934 – 10.09.2015) і співголова 
Чернігівської крайової організації Руху за перебудову (з 2 лютого 

по 6 жовтня 1990 р.) Анатолій Майба (13.09.1940 – 07.06.2001) 
на Установчому з’їзді Руху 8 – 10 вересня 1989 року.

Павло Семененко на святкуванні 20-річчя чернігівського Руху 
15 липня 2009 року в ОДА. 

Зліва — Аркадій Нотаріус, справа—Анатолій Бабкін
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Бліц-інформ
Майже 8 тисяч людей загинули 
в конфлікті на Сході України — ООН
Щонайменше 7962 людини загинули на Сході України від се-

редини квітня 2014 року. Про це заявив Верховний комісар ООН з 
прав людини Зейд Раад Аль-Хусейн у вівторок під час презентації 
11-ої доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

За його словами, мова йде про військових ЗСУ, мирних лю-
дей та бойовиків. Не менше 17 811 людей отримали поранення.

«Обстріли населених пунктів по обидві сторони лінії зіткнен-
ня призвели до тривожного збільшення жертв серед цивільно-
го населення протягом останніх трьох місяців», — сказав Зейд.

У доповіді, яка охоплює період з 16 травня по 15 серпня 
2015 року, відзначається, що кількість жертв серед цивільно-
го населення зросла більше ніж удвічі порівняно з трьома по-
передніми місяцями: 105 людей було вбито та 308 зазнали 
поранень.

«Ситуація в Україні продовжувала ускладнюватися через 
бойові дії, що тривають в окремих районах Донецької та Луган-
ської областей, які, за повідомленнями, підживлюються присут-
ністю і триваючим притоком іноземних бойовиків та найновішо-
го озброєння та боєприпасів з Російської Федерації», — йдеться 
в доповіді.

«Занепокоєння також викликає те, що Російська Федерація 
продовжила надсилати конвої білих вантажівок без повної зго-
ди або інспекції України; їхній точний пункт призначення та вміст 
неможливо достеменно перевірити», — сказано в документі.

Автори доповіді занепокоєні розвитком незаконних органів 
влади на окупованому Донбасі і становищем мирних людей, які 
живуть у зоні конфлікту і не мають повноцінного доступу до води 
і їжі.

Складним залишається порядок перетину лінії розмежуван-
ня, що наражає людей на небезпеку.

У доповіді також задокументовані вбивства, викрадення, 
катування та жорстоке поводження, сексуальне насильство, 
примусова праця, вимоги викупу та вимагання грошей на під-
контрольних «ДНР» і «ЛНР» територіях, де все ще живуть близько 
3 млн людей.

Бойовики таки порушили Мінські 
угоди: псевдовибори в кілька етапів
Ватажок бойовиків на окупованій частині Донецької облас-

ті Олександр Захарченко на 18 жовтня призначив псевдовибо-
ри, які пройдуть у кілька етапів. «Уже через місяць відбудуться 
перші вибори голів міст і районів нашої молодої держави», — за-
явив він.

«З урахуванням нестачі бюджетних коштів і необхідніс-
тю в першочерговому порядку відновлення об’єктів соціаль-
ної сфери, промисловості, а також забезпечення населення» 
республіки «соціальними виплатами, пенсіями і допомогами, 
місцеві вибори будуть проходити в кілька етапів», — йдеться 
в заяві.

На першому етапі, який пройде 18 жовтня, вибиратимуть 
голів міських і районних адміністрацій. «Наступні етапи, згідно 
з Указом, припускають обрання керівників усіх інших рівнів — 
сільських, селищних і т.д. Повністю завершити виборчий процес 
місцевого рівня ми плануємо в першому півріччі 2016 року», — 
сказав Захарченко.

Як відомо, Мінські угоди передбачають проведення місце-
вих виборів виключно відповідно до українського законодав-
ства. 

Терор проти журналістів 
Інститут масової інформації повідомляє про 224 зафіксова-

них факти порушень прав журналістів від початку року.
Порівняно з бурхливим 2014 роком за 8 місяців цього року в 

нас учетверо менше порушень. Але майже щодня в Україні пере-
шкоджають, б’ють або погрожують якомусь журналісту чи пред-
ставнику ЗМІ. Серед усіх випадків побиття, залякування, напа-
дів і тиску на журналістів через їхню професійну діяльність до 
суду дійшли і були розслідувані, зокрема Генпрокуратурою, лише 
3 справи.

Найчастіше українські журналісти зазнають нападів з боку 
учасників ДТП, мітингувальників, іноді — суддів, депутатів, мілі-
ціонерів. Найбільш ризикованим місцем для роботи українських 
журналістів є Крим і Донбас.

«У нас найгарячішою точкою насправді зараз є Крим для 
журналістів, там найбільше ризиків для роботи українських жур-
налістів. Просто в зоні АТО, де територія вже окупована, україн-
ських журналістів украй мало. Тому за цей рік зафіксовано 22 
порушення», – заявила журналістка Ірина Чулівська.

За роки Незалежності в Україні під час або через виконання 
своїх професійних обов’язків загинуло 64 журналісти.

16 вересня в 15-ті роковини зникнення Георгія Ґонґадзе в 
Україні журналісти вшановують пам’ять загиблих колег.

Новому голові «Укрнафти» 
платитимуть $1 млн на рік, тобто 
майже 2 мільйони гривень на місяць
Заробітна плата нового голови правління ПАТ «Укрнафта» 

британця Марка Роллінза становитиме 500 тисяч доларів на рік.
Про це йдеться в його контракті з підприємством. Але з ура-

хуванням численних надбавок і бонусів заробіток британця буде 
вдвічі більшим. 

Чистий прибуток «Укрнафти» 2014 року становив 1,26 мі-
льярда гривень. 

Останні роки керівником «Укрнафти» був бельгієць Петер 
Ванхеке. Коли 2011 року залучали іноземця головою правління 
компанії, сподівалися, що це убезпечить від шахрайства в інте-

ресах лише одних акціонерів — «приватних».

Перспективи розвитку транспорт-
ної інфраструктури Чернігівської об-
ласті опрацьовували на виїзному засі-
данні комітету Верховної Ради України 
з питань транспорту, що відбулося 18 
вересня в Чернігівській обласній держ-
адміністрації.

Народні депутати, столичні та об-
ласні посадовці Державного агентства 
автомобільних доріг перед засіданням 
оглянули ділянку автодороги Київ – 
Чернігів, поблизу села Красилівка Ко-
зелецького району. Тут триває ямковий 
ремонт асфальтового покриття струме-
невим методом.

— Нам показали сьогодні роботу 
механізму для обробітку тріщин на до-
рогах, — поінформував на початку за-
сідання голова комітету Ярослав Дуб-
невич. — Це система автоматичного 
вприскування. При правильному засто-
суванні можна таким чином продовжи-
ти життя дороги на 10 і більше років. 
Якщо ж вчасно не ремонтувати тріщин 
— автошлях дуже скоро потребуватиме 
капітального ремонту.

Член комітету з питань транспорту, 
народний депутат Владислав Атрошен-
ко, на запрошення якого комітет і при-
був до Чернігова, детально охаракте-
ризував стан дорожньої і транспортної 
мережі області. Він навів окремі факти, 
які наочно ілюструють відсутність на-
лежного фінансування доріг, особли-
во — місцевого значення. Так, у 2015 
році на фінансування дорожніх робіт із 
державного бюджету передбачено 129 
мільйонів гривень, з них 11 мільйонів 
— на автодороги місцевого значення. 
А реальна потреба становить 1 мільярд 
400 мільйонів. Тож, за словами нарде-
па, не дивно, що більшість автошляхів 
— у катастрофічному стані, належним 
чином не доглядаються.

— Згідно з нормативами, капіталь-
ний ремонт автодоріг місцевого зна-

чення потребує 430 мільйонів, у той час 
як по факту на ці роботи 2015 року не 
заплановано жодної копійки. На поточ-
ний ремонт — також жодної копійки. А 
на експлуатаційне утримання передба-
чено лише 1,5% від реальної потреби, 
— каже Владислав Атрошенко.

Причина такого стану дорожньої га-
лузі — відсутність коштів із державно-
го бюджету, а також нестача коштів із 
місцевих бюджетів на ремонт доріг, які 
знаходяться в комунальній власності. 
Тож нардеп пропонує створити держав-
ний і територіальний дорожні фонди. 
Серед джерел наповнення фондів — ак-
цизний податок на паливно-мастильні 
матеріали. 40% цих коштів мають над-
ходити до територіального фонду. Крім 
того, акцизний податок із реалізації на-
фтопродуктів і скрапленого газу можна 
перерозподілити між бюджетами міст, 
сіл і селищ з тим, щоб через обласний 
бюджет спрямовувати кошти на ремонт 
доріг за межами населених пунктів.

Начальник Служби автомобіль-
них доріг у Чернігівській області Воло-

димир Гузема презентував 
перспективний план ремон-
ту окремих доріг на Чернігів-
щині. На ремонт покриття ав-
тошляхів Талалаївка – Ічня 
– Тростянець – Сокиринці 
(з під’їздом до історико-куль-
турного заповідника «Кача-
нівка»), Борзна – Ічня – При-
луки, Бобровиця – Новий 
Биків – Ічня потрібно 585 
мільйонів гривень. При цьо-
му пріоритет надається доро-
гам, які дозволять покращи-
ти доїзд туристам до пам’яток 
культурного значення.

Члени комітету заявили, 
що проблеми області їм зро-
зумілі. І вони працюватимуть 

для виділення коштів на експлуатаційне 
утримання доріг, на що цього року по-
трібно додатково 40 мільйонів гривень.

— Держава кошти виділити може. 
Але область, у свою чергу, також має 
працювати, готувати інфраструктурні 
проекти, працювати щодо розвитку ту-
ристичної галузі, — каже голова комі-
тету Ярослав Дубневич.

Усі проблемні питання коментува-
ли заступник міністра інфраструктури 
України Микола Снітко, перший заступ-
ник голови Державного агентства ав-
томобільних доріг України Євген Барах.

У підсумку комітетом ухвалені рі-
шення щодо всіх питань, які обговорю-
валися.

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій 

з громадськістю Чернігівської ОДА

Громадська організація «MART» оголосила результати кон-
курсу малих грантів для громадських об’єднань та ініціативних 
груп Чернігівської та Полтавської областей. Організатор кон-
курсу — «MART», у рамках проекту «Українська регіональна плат-
форма громадських ініціатив», який реалізується у восьми об-
ластях України за фінансової підтримки Європейського Союзу. 

Експерти відібрали 9 найбільш актуальних та якісних про-
ектів із двох областей. По нашій області такі проекти: 

«Чернігів — ЕКО МІСТО» ініціативної групи «ЕКО Місто»;
«Інформаційна допомога ВПО — запорука соціальної 

адаптації» ініціативної групи «Небайдужі бібліотекарі»;

«Підвищення ролі жінки в суспільному житті Куликівщини» 
Куликівської районної організації «Спілка жінок України»; 

«Центр інформаційно-правової та психологічної підтримки 
учасників АТО та членів їх сімей» громадської організації «Менська 
Сотня»; 

«Сильніші разом!» ініціативної групи «Че.Help»; 
«Точка опори» громадської організації «Чернігівський центр 

психолого-соціальної допомоги постраждалим унаслідок АТО та 
особам, що перебувають у кризових станах, «Ресурс».

Кожна із громадських ініціатив отримала фінансову під-
тримку Європейського Союзу — від 40 до 90 тисяч гривень. 

Банкрутство: 
дорожньо-транспортна говорильня 

Гранти громадським структурам

Якісні дороги на Чернігівщині — цілком реально
Коментар редактора

Чи ж «реально», 
якщо фінансування  — 

від нуля до 1,5 відсотка?
Сповідуючи принципи свободи слова, 

друкуємо цей прес-реліз від нашої обласної 
держадміністрації з тим бадьорим заголо-
вком, під яким він і розісланий засобам ма-
сової інформації. Але якщо читачі, тобто спів-
громадяни, ще не зовсім очманіли від пропа-
ганди влади, не сповідують відомого прин-
ципу незабутнього Козьми Пруткова «Не вір 
написаному», вони, ці громадяни, легко по-
бачать абсурдну невідповідність між заго-
ловком (прагненням робити хорошу міну при 
поганій грі) і змістом самого релізу, тобто на-
шою сумною реальністю. 

Навіть ці наведені кілька скупих цифр 
свідчать, що нашим дорожнім справам — по-
вний «гаплик», як кажуть у народі. І якщо ще 
понад сто років тому було сказано, що в Ро-
сії дві біди (в оригіналі, російською) — «дура-
ки и дороги», то ми все це гідно успадкува-
ли від Росії колишньої і радянської в подобі 
СРСР: убогі дороги й убогі дурні на них і до-
вкола них. Дурні (це ще м’яко сказано, якщо 
не сказати — хапуги і злочинці), які керують 
такою надважливою сферою держави. Дур-
ні, яким вішають ось таку локшину на вуха, як 
на цьому «виїзному засіданні». 

Про що, власне, йшлося? Яку ще «пре-
зентацію» робив обласний шляховий началь-
ник? Розказав, що треба будувати, ремон-
тувати, доглядати такі-то шляхи? Прекрасно. 
Треба. Що далі, коли «на ремонт покриття цих 
автодоріг» потрібно більш як півмільярда гри-
вень, а виділяється або нуль, або один – пів-
тора відсотка від потреби. Тобто на «ремонт 
покриття» максимум 15 метрів з кілометра. 

Що пропонується? Створення якихось 
чергових «фондів». Наповнюватимуть їх чим? 
Черговими акцизами — в даному разі на паль-
не, не лише на бензин, а й на газ, на якому му-
сять їздити все більше автомашин. Схоже, ско-
ро необкладеним акцизом, тобто поборами, в 
нас зостанеться хіба що повітря. Втім, і те мож-
на обкласти. Ще пропонується розвивати ту-
ризм і цим наповнювати місцевий бюджет. 
Але ось замкнуте коло: туризм пропонують для 
розвитку шляхів, а шляхи треба розвивати для 
туризму. З якого кінця починати?

Що далі? Народні (?) депутати покивали 
головами, поспівчували області (хоча таке 
саме і в інших областях), пообіцяли капну-
ти… аж 40 мільйонів при мільярдних потре-
бах — це як собаці муха. Голова комітету чо-
мусь заявив, що «держава кошти виділити 
може». Це в насмішку? Заступник міністра 
і заступник головного шляховика держави 
прокоментували «проблемні питання». Комі-
тет ухвалив «рішення щодо всіх питань». 

Цікаво, що серед «усіх питань» і «проблем-
них питань» чомусь ані слова не сказано про 
одне, яке, мабуть, для представників влади є 
дрібницею — про людей, про тисячі праців-
ників дорожньої галузі країни. Конкретніше 
— про величезні борги їм із зарплат. Мені не 
треба далеко ходити за прикладами: два мої 
зяті працюють у дорожній службі, обом уже 
кілька місяців не видають зарплату, так що мо-
лоді батьки давно вже не приносять своїм ді-
тям, моїм онукам, ні копійки. Картина типова 
для України. Ось днями в одній із західних об-
ластей працівники шляхової служби пішли на 
крайній крок — заблокували автотрасу. Бо лю-
дям не платять зарплату вже півроку. Як може 
бути така заборгованість із зарплати, причому 
в надзвичайно важливій для кожної нормаль-
ної країни сфері — дорожній. Видно, щось у нас 
таки ненормально. Та й у будь-якій сфері як 
можна місяцями не платити людям зарплату 
при такому зростанні цін і тарифів?

Банкрутство. І, видно, не лише дорож-
ньої сфери…

Петро АНТОНЕНКО
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Білоруси щомісяця 
купують у Чернігові 
товарів на 600 тисяч доларів
Лише один із провідних білоруських опе-

раторів, котрий спеціалізується на шопінг-ту-
рах (подорожі за покупками), за останній мі-
сяць привіз до Чернігова 3500 білорусів.

«Таких туроператорів, як він, ще два. Отож 
щомісяця на закупки в Чернігів приїздять у се-
редньому 10 тисяч білорусів, — зазначає на-
родний депутат України від Чернігова Анна 
Романова. — Як правило, до Чернігова при-
їздять по 2 – 3 члени родини і витрачають за 
один приїзд у середньому по $200. Загалом це 
приблизно 14 мільйонів гривень на місяць».

Виставка Геннадія Єршова
У Національному архітектурно-історич-

ному заповіднику «Чернігів стародавній» від-
крито персональну виставку до 20-річчя 
творчої діяльності скульптора Геннадія Єр-
шова «Увічнені у бронзі». Він є автором низки 
пам’ятників в Україні, Польщі та інших країнах 
Європи.

В експозиції представлені фоторепродук-
ції пам’ятників, графіка та реалізації скуль-
птур. Виставка проходить під патронатом мар-
шалка Поморського воєводства Польщі Ме-
числава Струка, Союзу Солідарності Гдансько-
го регіону, «Фундації Ательє Єршов» (Гданськ, 
Польща).

Геннадій Єр-
шов народився в 
Чернігові в укра-
їнсько-польській 
родині. Тут ми-
нули його дитин-
ство і юність. На-
вчався у Львів-
ському держав-
ному інституті 
прикладного та 
декоративного мистецтва (1988 – 1991 рр.), 
в Українській академії мистецтв (1991 – 1995 
рр.). Брав участь у багатьох виставках, давно 
влаштовує свої персональні виставки. 

Від 2001 року скульптор живе в місті Гдан-
ську (Польща). Проте часто буває в Чернігові, 
творить для двох держав — України й Польщі.

В Україні Єршовим створені, зокрема, 
пам’ятник «Пам’ять Чорнобиль» (до 10-річчя 
Чорнобильської трагедії, м. Чернігів); пам’ятник 
«Літописець» (до 900-ліття Першого з’їзду кня-
зів Київської Русі, м. Любеч, Чернігівщина), 
пам’ятник Петру Прокоповичу — всесвітньо ві-
домому бджоляру (с. Пальчики неподалік Бату-
рина), пам’ятник Іванові Мазепі на Валу. 

Польське фото 
в Чернігові
Скульптор Геннадій Єршов започаткував у 

Польщі благодійний проект «Мистецький міст 
Чернігів – Гданськ», спрямований на об’єднання 
творчих особистостей двох країн. У рамках цьо-
го проекту до Чернігова приїхав Войцех Мілєв-
ський, ветеран «Солідарності», учасник подій 

кінця 1980-их – по-
чатку 1990-их років 
у Польщі. 

Запашним ко-
роваєм і щирими ду-
шевними піснями зу-
стрічали відомого 
польського фотоху-
дожника, який свого 
часу був особистим 
фотографом Лєха Ва-
ленси, у великому чи-

тальному залі обласної бібліотеки ім. В. Королен-
ка. Тут відбулося відкриття виставки світлин Вой-
цеха Мілєвського «Що нам дала «Солідарність». В 
експозиції також представлені світлини Януша 
Ридзевського. У роботах обох майстрів — етапи 
боротьби Польщі за свою незалежність. 

Дякуємо 
за підтримку газети
Редакція «Світ-інфо»  висловлює щиру 

вдячність українцям діаспори Орисі і Федору 
Ткаченкам за підтримку  видання нашої  газе-
ти.  Пані Орися — племінниця видатної україн-
ської діячки Софії Русової. 

Редакція дякує також  пані Ірині Ващук за 
підтримку газети. Пані Ірина очолює відому, ав-
торитетну в українській діаспорі громадську 
організацію — Суспільну службу України, цен-
траль якої — в Торонто (Канада), а відділення є і 
в нашій країні, зокрема в Чернігові. У Суспільній 
службі, як і в багатьох інших організаціях укра-
їнців закордоння, знають нашу газету, схвалю-
ють її державницьку, демократичну позицію. 

Бліц-інформ

Міністр економрозвитку України Айварас 
Абромавичус збереже литовське громадянство, 
хоча закони передбачають його втрату

Про це сказав за-
ступник міністра вну-
трішніх справ Литви 
Ельвінас Янкявічус: 
«Міністр внутрішніх 
справ схвалив пропо-
зицію департаменту 
міграції не застосову-
вати щодо пана Абро-
мавичуса процедури 
позбавлення грома-
дянства. Нинішнє пра-
вове регулювання на-
дає таке право».

Закон Литви про громадянство передбачає, що осо-
ба позбавляється литовського громадянства, «якщо слу-
жить на державній службі іншої держави без дозволу 
уряду Литовської Республіки».

Завідувачка відділу у справах громадянства депар-
таменту міграції Дайва Вяжикаускайте повідомила, що 
відомство дотримується позиції про те, що положення 
закону не має застосовуватися до осіб, яким дозволено 
мати громадянство Литви та іншої держави.

Група волонтерів Миргород-
щини відвідала вишкільно-реа-
білітаційний центр Слобідської 
сотні добровільного батальйону 
ОУН (сотник — позивний «Бек»), 
який базується неподалік і прово-
дить велику роботу з питань під-
готовки військових і медичних ка-
дрів для української армії. Мета 
візиту — налагодження співпраці 
в питаннях національного вихо-
вання місцевої дітвори й молоді, 
а також допомога нашим захис-
никам продовольством та у вирі-
шенні господарських питань.

Волонтери завезли овочі, 
фрукти, м’ясо, дві енергоефектив-
ні пічки-«буржуйки» — подарунок 
миргородських ковалів і ще низ-
ку потрібних у господарстві речей. 
Від миргородської діаспорної біблі-
отеки імені Галини Король я вручив 
представникам центру національну 
бібліотечку, адже серед основних 
предметів, які в них викладаються, 
— історія України та ідеологія.

Центр уже прийняв кілька екс-
курсій місцевої дітвори, і в мене є 
надія зробити його базовим міс-
цем, де б маленькі українці могли 
серцем доторкнутися української 
слави і зростати патріотами. Зо-
крема мною передані книги: Ге-
роя України Левка Григоровича 

Лук’яненка — «Національна ідея і 
національна воля», «Сповідь у ка-
мері смертників», «Маршал Жуков 
і українці у Другій світовій війні», 
«З часів неволі. Одержимі»; Героя 
УПА Юрія Борця — «За Україну, за її 
волю», «Відновимо славу України!», 
«Слово до молоді»; новели про жит-
тя під більшовиками української 
письменниці (США) Оксани Мосто-
вич — «Загублені самоцвіти»; Пав-
ла Штепи — «Московство»; Ана-
толія Сазанського — «Проклятий 
рай», «Тридцять третя сльоза», «За-
чарована держава», «Українська іс-
торично-етнографічна абетка»; Лю-
бомири Гайовської-Бойко (США) — 
«Моя пекуча ностальгія»; письмен-
ника-дивізійника з Канади Романа 
Колісника — «Машерують добро-
вольці…»; ветерана Володимира 
Коцуна (Австралія) — «Спомини ди-
візійника»; талановитої і трагічної 
української письменниці на канад-
ських теренах Любові Василів-Ба-
зюк — «Дороги життя»; письменни-
ці із Бразилії Віри Вовк — «Ораторія 
хвали»; поетеси Ганни Черінь (США) 
— «Червона ружа»; Сергія Домаза-
ра (Австралія) — «Замок над Вода-

єм» і ще низку інших цінних видань.
Серед нових знайомих вва-

жаю знаковою зустріч із хлопча-
ком у військовому строї на тери-
торії вишкільного центру, юним 
українським націоналістом Ти-
мофієм (Тимком) Литвиненком 
— позивний «Світ». Поки ми спіл-
кувалися з керівництвом (мають 
багато проблем із постачанням, 
відсутністю комп’ютера, моро-
зильної камери для зберігання 
продуктів), він стояв в охороні, а 
коли змінився, то копав із дорос-
лими солдатами навчальну тран-
шею. Інструктор з бойового на-
вчання, змахнувши рясний піт, 
сказав, що з Тимком пішов би на 
найскладніше бойове завдання. 

Анатолій САЗАНСЬКИЙ, 
письменник, педагог, 

директор діаспорної бібліотеки 
ім. Галини Король,

м. Миргород Полтавської обл.

Міністри з подвійним громадянством
Яресько каже, що має 2 роки на 

відмову від громадянства США 
У міністра фінансів Наталії Яресько 

є 2 роки для відмови від американсько-
го громадянства. «Я дію тільки в полі чин-
ного законодавства. У мене є 2 роки, щоб 
його (американське громадянство) відда-
ти. Є ціла система і процедура в Америці», 
— відповіла міністр на запитання, чи від-
мовилася вона від американського гро-
мадянства.

Українське громадянство Абромави-
чус і Яресько отримали у грудні 2014 року 

після при-
значення їх 
м і н і с т р а м и 
уряду Украї-
ни. Отрима-
ли терміно-
во, похап-
цем, адже 
м і н і с т р а м и 
та й загалом 
державними 
слу жбовця-
ми України 

можуть бути винятково громадяни нашої 
держави. 

Литовське і американське законо-
давство інші. У Литві допускається по-
двійне громадянство, і навіть якщо гро-
мадянин Литви працює державним служ-
бовцем іншої держави, він не втрачає 
литовського громадянства, якщо на таку 
службу за кордоном має дозвіл литов-
ської влади. У США існує «ціла система» 
виходу із громадянства, яка дозволяє аж 
2 роки подвійного громадянства, поки 
людина вийде із громадянства США. 

Але в Україні своє законодавство. 
Ним чітко передбачено лише єдине укра-
їнське громадянство і жодного подвій-
ного. Тобто, якщо людина має від наро-
дження чи отримала громадянство Укра-
їни, вона не може бути громадянином ін-
шої держави, навіть якщо та держава 
допускає в себе подвійне громадянство. 
Це стосується всіх. То невже міністрів, 
інших держслужбовців, олігархів, дехто 
з яких має по два і більше паспорти, це 
не стосується? 

У документі автор 
стверджує, що прости-

туція легалізована в біль-
шості розвинених країн Євро-

союзу. Сказано обережно, не 
про більшість від усіх країн ЄС, 
а від «розвинених», що треба ро-
зуміти так, ніби вони й розвину-
лися завдяки проституції, а от 
інші «недорозвинулися». (А вза-
галі можна ж нагадати: в краї-
нах ЄС ще дещо «розвинене» — 
зарплати, пенсії, соціальний за-
хист). Далі стверджується, що не-
легальність проституції в Україні 
грає на руку криміналітету. І на-
решті чи не основне: ця нелега-
лізованість завдає збитків держ-

бюджету, «завдає» тим, що «не 
додає» грошей, які можна було б 
одержати від цього бізнесу. 

Пояснювальна записка до 
законопроекту говорить: «Дер-
жавний бюджет не отримує до-
ходу від проституції у вигляді по-
датків та інших платежів у бю-
джет. Таким чином, проституція 
потребує цивілізованого дер-
жавного регулювання, закрі-
плення соціальних гарантій по-
вій, а також це додаткове дже-
рело надходжень у бюджет».

Крім того, стверджує депу-
тат, відсутність державного ре-
гулювання призводить «до роз-
витку сфери торгівлі людьми, на-

сильницького втягування в тому 
числі неповнолітніх до секс-
бізнесу». Звернімо увагу: не мля-
вість закону, не безкарність зло-
чинців призводить до викраден-
ня і торгівлі людьми, втягування 
їх у секс-бізнес, а «відсутність 
державного регулювання» про-
ституції. Відрегулюймо — і все 
буде гаразд. 

Крім «соціальних гарантій 
повій», новий законопроект обі-
цяє ще й зменшення безробіт-
тя. Цебто повії і сутенери будуть 
офіційно, з трудовими книжка-
ми, працевлаштовані, платити-
муть податки, в тому числі на со-
ціальну сферу, на пенсії грома-

дянам, котрі за віком уже не в 
змозі займатися проституцією.

Вище говорилося, як уміло 
правителі вбивали двох зайців, 
споюючи народ, котрим тоді лег-
ше керувати, і ще й заробляючи 
на цьому гроші. Нова ідея узако-
нення проституції також убиває, 
мінімум, двох зайців: моральна 
деградація нації і підміна соці-
ально-економічних реформ чи-
мось куди простішим. 

Дивуватися нема чого. Адже 
проституція в нас давно узако-
нена і без ухвалення законопро-
ектів. Політична. 

Петро АНТОНЕНКО

Бюджет наповнять алкоголь, цигарки, 
а тепер — і гральний бізнес та проституція

Листи читачів нашої газети

Коштовний 
дар осередку 
імені святого 

Андрія
Стараннями Товариства укра-

їнської мови (США), просвітницьку 
працю якого вже багато років очо-
лює самовіддана українська діячка 
професор Віра Боднарук, від гро-
мади осередку імені св. Андрія (осе-
редок був заснований 40 років тому 
на Флориді, один із засновників 
— сенатор Павло Юзик, канадець 
українського походження, на його 
честь названо бібліотеку при осе-
редку) в дар Миргородській бібліо-
теці імені Галини Король надійшов 
значний масив цінної національної 
літератури. Великий розділ цього 
надходження — стара дореволю-
ційна і сучасна проза, від найдав-
ніших авторів до сучасних: Кащен-
ко, Чайковський, Старицький, Хот-
кевич, Тулуб, Чапленко, Хижняк, На-
ріжний, Микитин, Будзиновський, 
Дудко, Дончук, Чемерис, Тельнюк, 
Ле, Липа, Олесь (це далеко не по-
вний перелік). Саме та українська 
національна література, яка майже 
століття нищилася більшовиками. 
У книжково-журнальній пересилці 
(а це десяток великих поштових па-
кунків) надійшла також різноплано-
ва науково-дослідницька, поетич-
на, мемуарна, дитяча друкована 
спадщина нашого народу.

Переслані книги є неоцінен-
ними для українського читача, зо-
крема молоді. Передаємо низький 
уклін громаді осередку імені Свя-
того Андрія на Флориді й Товари-
ству української мови за коштов-
ний дар і збереження для при-
йдешніх поколінь цього духовного 
багатства.

Українські книги — захисникам Вітчизни 

На фото: другий зліва в пер-
шому ряду — командир під-
розділу сотник «Бек»; Анатолій 
Сазанський із Тимофієм Литви-
ненком.
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Жартома про серйозне

89% народних депутатів 
не довіряють 

українському народу
Чи знаєте ви, що:

...коней на переправі міня-
ють, але за дуже невигідним кур-
сом; 

...винахідливість українця: 
маючи один маркер, можна роз-
малювати все, крім цього марке-
ра, маючи два маркери, можна 
розмалювати взагалі все! 

...у VIP-спортзал особи в 
спортивній формі не допускають-
ся; 

...завжди про запас є два ва-
ріанти розвитку подій — найгір-
ший і малоймовірний; 

...в Україні проблем не вирі-
шують, а придумують нові, які за-
тьмарюють попередні; 

...губернатор служитиме до-
вше, якщо на Різдво засовувати 
його в ополонку, а на День шах-
таря — в Оперний театр; 

...загальне вивчення подат-
кового законодавства викликає 
неконкретне невдоволення: «Ні 
фіга собі!», а глибше його вивчен-
ня — чітку думку: «Фіг вам!» 

...згідно з останніми соціоло-
гічними опитуваннями, 89% на-
родних депутатів не довіряють 
українському народу;

...казати «дурень» зараз вва-
жається неполіткоректним, тре-
ба казати «представник інтелек-
туальної більшості населення»; 

...міста Варшава, Париж і 
Лондон розташовані на правому 
березі Дніпра, а міста Москва, 
Пекін і Токіо — на лівому; 

...найбільшу руйнівну силу 
має вибух ентузіазму в дурня; 

...недопите спиртне свідчить 
про нездорову атмосферу в ко-
лективі;

...парашут заважає розпра-
вити крила; 

...українська націонал-демо-
кратія продовжує наступальну 
політику на граблі;

...коли людині довго не дава-
ти заперечувати, вона може за-
бути всі свої аргументи і просто 
мовчки вріже; 

…суддя недоторканний, тому 
що не пахне, якщо його не чіпати;

…тільки досягнувши мети, 
можеш зрозуміти, наскільки ти 
промахнувся;

… якщо не можете бути ви-
щими за критику — пригніться; 

…докопуючись до істини, ви 
обов’язково риєте комусь яму; 

…за кошти, освоєні на будів-
ництві та ремонті доріг в Україні, 
можна було б збудувати автобан 
у вісім смуг навколо екватора;

…коли люди починають по-
вчально говорити про минуле зі 
словами «У наш час...», це озна-
чає тільки те, що їхній час уже ми-
нув; 

…найважче завдання, яке 
стоїть перед депутатами, — як 
витягти гроші із платників подат-
ків, не зачіпаючи при цьому ви-
борців; 

…пальто президента може 
прогодувати невеличке село 
протягом календарного року; 

…податківці розмножуються 
діленням;

…самці ДАІшників харчують-
ся палками;

…совість придумали злі 
люди, щоб вона мучила добрих; 

…Україна — країна парадок-
сів: народжуваність зменшуєть-
ся, смертність зростає, а житло з 
кожним роком дорожчає;

…цінність корупції в тому, що 
вона роз’їдає старе суспільство і 
створює нове; 

…коли людина ділиться 
яблуками, значить, у неї є яблу-
ка, коли людина ділиться ідеями 
— значить, у неї просто немає 
яблук;

…в Україні борщ насипають, 
а не наливають.

Українці — талановиті і працьовиті 
люди. Їх внесок у світову культуру, науку не-
заперечний. Часом ми навіть не здогадує-
мося, що геній науки є вихідцем з України, 
адже багато хто був змушений покинути рід-
ні краї, щоб розвивати свій талант. 

Кіноіндустрія: «Титанік» 
зняли завдяки українцю

Далеко не всі зна-
ють, що приголомшли-
ві кадри оскаронос-
ного «Титаніка» наро-
дилися завдяки вина-
хідливості українця 
Анатолія Кокуша. 
Саме його «ноу-хау» 
дозволило підійти до 

зйомки по-новому: вдалося отримувати чудові ка-
дри з камер, закріплених на рухомих об’єктах.

Пізніше за цією ж технологією знімали гуч-
ні картини: «Таксі», «Форсаж», «Троя», «Гаррі По-
ттер», «Дванадцять друзів Оушена»... За свій вина-
хід українець отримав два «технічних Оскари» — це 
нагорода, яка вручається за технічні досягнення в 
кіноіндустрії. Були й інші українці, котрі удостоїлися 
жаданої «технічної» статуетки, — їх четверо.

Бокс і футбол

Якщо життя закине вас у віддалений куточок 
планети, де ніхто не чув про Україну, просто ска-
жіть: «Брати Клички». «А, боксери!» — почуєте у від-
повідь від ваших нових знайомих, адже Володими-
ра і Віталія Кличків, чемпіонів світу з боксу у важ-
кій вазі, знає весь світ.

А н д р і й 
Шевченко — 
п і з н а в а н и й 
ф у т б о л ь н и -
ми фанатами 
всього світу. 
В и хо в а н е ц ь 
к и ї в с ь к о г о 
«Динамо» про-
вів сім блискучих сезонів у знаменитому італій-
ському «Мілані». У 2004 році Андрій став волода-
рем «Золотого м’яча» кращого футболіста Європи.

Покорительки Голлівуду
Вдивіться в небес-

но-блакитні очі Лілу з 
гучного блокбастера 
«П’ятий елемент». Вона 
— наша співвітчизни-
ця, адже Міла Йово-
вич, яка здобула не-
абияку популярність 
після ролі рятівниці 
планети, народилася в 
Києві.

Народжена в Чер-
нівцях 31 рік тому Міла 
Куніс стає дедалі попу-
лярнішою в Голлівуді. 
Новий імпульс її кар’єрі 
надала роль у психоло-
гічному трилері «Чор-
ний лебідь», який отри-
мав 30 премій і відзнак 
найвпливовіших кіно-
фестивалів та асоціа-
цій телекритиків.

Вишиванки у світі високої моди
Українки століттями прикрашали сорочки са-

мобутньою вишивкою. А тепер українські виши-
ванки здійснили фурор на фешн-арені. 

Хитромудрі орнаменти підкорюють світові по-
діуми і серця відомих дизайнерів. Вони вважають-
ся стильними, яскравими і ефектними.

Великий художник
Зі шкільної лави 

ми знайомі з полот-
нами великого худож-
ника Іллі Рєпіна, всі 
пам’ятають веселу кар-
тину «Запорожці пи-
шуть листа турецько-
му султану» і хвилюю-
чу «Бурлаки на Волзі». 
Майстер портрета та 
історичних сцен наро-
дився в Чугуєві, що на 

Харківщині. І там же почав навчатися живопису й 
писав ікони в місцевих церквах.

Українське зодчество
У Київській Русі завжди особливо ставилися 

до церков, яких було безліч. Стародавні майстри 
з покоління в покоління трепетно і з любов’ю пе-
редавали своє вміння. Різьблені вівтарі, іконоста-
си тонкої роботи удостоювалися найвищих похвал 
монархів. Подивитися на роботу українських май-
стрів можна і зараз. 

В Україні 8 дерев’яних церков знаходяться під 
охороною ЮНЕСКО. Гарний приклад — трикуполь-
на церква Святого Юра у Дрогобичі.

Орденоносний танцюрист 
і кавалер Франції

Серж Ли-
фар був балет-
мейстером Па-
ризької опери 
і засновником 
у н і в е р с и т е -
ту хореографії. 
Його удостоїли 
звання кавале-
ра Франції, ор-
дена Почесного 
легіону, премії 
«Оскар». Лифар ніколи не забував про своє ко-
зацьке коріння. Коли Шарль де Ґолль укотре за-
пропонував Сержу французьке громадянство, 
він відповів: «Я — українець, і я цим пишаюся».

Досягнення в музиці
Трембіта — найколоритніший український ін-

струмент. Краще за всіх справляються з ним гуцу-
ли. Адже не кожен зможе впоратися з чотириме-
тровою дерев’яною трубою. Якщо ви хочете почути 
її пронизливий звук, який розноситься над Карпат-
ськими горами, вирушайте на фестиваль «На Сине-
вир трембіти кличуть».

Руслана та її «Дикі танці» прогриміли в Європі 
2004 року, українка стала переможницею «Євро-
бачення».

Перші підводні човни
«Чайка» — так поетично, з любов’ю українські 

козаки назвали свої човни. З великої видовбаної 
колоди наші предки споруджували судно, що дося-
гало 18 метрів! Один такий човен міг вмістити до 
70 осіб. Його борти оббивали сосновими дошками, 
а з боків «прикрашали» очеретом, який збільшував 
плавучість. Зверху над «чайкою» майоріло вітрило.

Деякі історики вказують, що з двох «чайок» ко-
заки примудрялися споруджувати перші у світі під-
водні човни. Так вони могли деякий час перебувати 
під водою, залишаючись невидимими для ворогів.

Ера техніки
Першим у світі авіаконструктором, що запро-

понував створити літальний апарат, став Ігор Сі-
корський. Винахід киянина практично нічим не від-
різнявся від сучасних вертольотів.

Початок ери космонавтиці поклав конструктор 
із Житомира. Ракета, створена під керівництвом 
Сергія Корольова, вивела на орбіту перший штуч-
ний супутник нашої планети. Саме команда укра-
їнського генія 1961 року запустила в небо перший 
космічний корабель, який забрав людину в кос-
мос, — на борту перебував Юрій Гагарін. 

Український медик — 
лауреат Нобелівської премії
Перша російська 

школа мікробіологів, 
імунологів і патоло-
гів була створена Іл-
лею Мечниковим, що 
народився в невели-
кому селі під Харко-
вом. Лауреат Нобе-
лівської премії в га-
лузі фізіології та ме-
дицини розробляв 
способи боротьби з 
інфекційними захво-
рюваннями, боровся з холерою, туберкульозом, 
черевним тифом та іншими небезпечними хворо-
бами.

Великі правительки
Українка, що зачару-

вала турецького султана 
Сулеймана Великого, — 
Настя Лісовська. Роксола-
на — під цим ім’ям її зна-
ла вся Європа, Хюррем — 
так її називали в Осман-
ській імперії. Роксолана 
мала величезний вплив 
на свого могутнього чо-
ловіка. До її думки дослухалися європейські посли, 
вона будувала грандіозні мечеті, школи й лікарні.

Королева Франції 
Анна Ярославна — дочка 
київського князя Яросла-
ва Мудрого. Вона здобу-
ла повагу і довіру бага-
тьох видатних діячів сво-
го часу.

За матеріалами igotoworld.com, 
доповнено Укрінформом

Особистості, винаходи 
і ремесла України, які вразили світ



№63   24 вересня 2015 року№63   24 вересня 2015 року 9Україна і світ

Лауреати 
Шнобелівської 

премії 
17 вересня найвеселіші учені зі всьо-

го світу зібралися в Гарвардському уні-
верситеті, де пройшла церемонія вру-
чення 25-ої Шнобелівської премії (Ig 
Nobel або Ігнобелівська, Антинобелів-
ська премія). 

Вона щороку вручається за неймовірні, ди-
вовижні і смішні наукові дослідження. За анало-
гією з Нобелівською премією її гумористичний 
аналог присуджується в тих самих номінаціях: 
фізика, хімія, біологія і так далі. Усього десять 
номінацій.

Лауреати цього року вийшли як на підбір. На-
приклад, учені з Каліфорнійського університету 
провели дослідження формування білка в куря-
чому яйці в процесі кипіння, що дозволяє частко-
во обернути процес. За «часткове розварювання 
курячого яйця назад» американці отримали Шно-
белівську премію з хімії. 

Премія з фізики теж дісталася американ-
цям. Після тривалого дослідження вчені з уні-
верситету Джорджії вчинили неймовірне від-
криття: час сечовипускання майже всіх ссавців 
складає приблизно 21 секунду! Учені провели 
досліди на слонах, собаках чихуахуа і багатьох 
інших тваринах різного розміру. Дійсно, час се-
човипускання — 21 секунда, проте плюс-мінус 
13 секунд. 

Чилійські вчені виявили виняткову креа-
тивність у сфері еволюційних досліджень. Щоб 
проілюструвати теорію про походження сучас-
них птахів від пернатих динозаврів, вони при-
робили куркам штучні хвости! Наукова робота 
«Гуляючи, як динозаври: кури зі штучними хвос-
тами» не мала собі рівних у номінації з біології. 
Чилійський дослідник Бруно Гроссі  з туалетним 
вантузом на сідницях демонструє, що зміщення 
центру тяжіння в курки через появу хвоста при-
мушує її пересуватися як динозавр. Наукова ро-
бота супроводжується відеоматеріалом.

Відразу дві премії — з фізіології і ентомо-
логії — отримав Майкл Сміт із Корнельсько-
го університету. Він точно з’ясував, в яку саме 
частину тіла найболючіше кусають бджоли. Дві 
нагороди — занадто мала компенсація за тяж-
кі експерименти, які провів відданий науці ен-
томолог. Упродовж декількох місяців Майкл до-
зволяв бджолам жалити себе в 25 різних час-
тин тіла. У результаті бідолаха дійшов висновку, 
що найболючішими є укуси в ніздрю, верхню 
губу і геніталії. 

Шнобелівську премію з літератури отримали 
голландські лінгвісти. Вони довели, що як мінімум 
у десяти мовах, які не мають спорідненості, вигук 
«а?» використовується для того, щоб перепитати 
співрозмовника. «Система фіксації непорозумінь 
— явно важлива частина мови», — пояснюють ав-
тори наукової роботи з інституту Макса Планка з 
психолінгвістики. 

Важко переоцінити значущість досліджен-
ня, яке здійснив великий колектив зі Словач-
чини (і один японець). Вони провели ряд експе-
риментів з метою з’ясувати, до яких біологічних 
наслідків для організму призводять інтенсивні 
поцілунки й інші «інтимні міжособові дії». Вияв-
ляється, інтенсивне зайняття цим знижує ризик 
алергії шкіри. Нагорода — Шнобелівська пре-
мія з медицини.

Премію з економіки дали за відкриття, яке 
так і не потрапило на сторінки наукової пре-
си, зате рясно цитувалося у світових ЗМІ. Полі-
ція Бангкока придумала ефективний спосіб бо-
ротьби з корупцією: якщо поліцейський відмо-
виться брати хабарі, йому дають грошову вина-
городу.

Спеціальну премію з менеджменту отри-
мали автори дослідження, які виявили цікавий 
феномен. Багато успішних бізнесменів у дитин-
стві зазнали природну катастрофу, яка не за-
вдала шкоди особисто їм. У результаті вони ста-
ли більш схильними до ухвалення ризикованих 
рішень. 

Елізабет Оберзаухер із колегою з Віден-
ського університету застосували математичні 
методи, щоб визначити, яким чином мароккан-
ський імператор Мулай став батьком як мінімум 
888 дітей з 1697 по 1727 роки — чи можливе 
таке? Виявилося, математика допускає таку 
можливість. 

Шнобелівська премія, як відомо, вручається 
за дослідження, які примушують спочатку засмі-
ятися, а потім замислитися. «Іноді ці божевільні 
речі дозволяють багато що зрозуміти», — сказав 
Майкл Сміт на церемонії вручення нагороди.

Кожному лауреатові Шнобелівської премії 
вручили не лише статуетку, а й грошовий приз 
— 10 трильйонів зімбабвійських доларів (одні-
єю купюрою), а Майкл Сміт отримав 20 трильйо-
нів зімбабвійських доларів, цієї рекордно зне-
ціненої валюти. 

Українська громада 
Нідерландів 

збирала кошти 
на «швидку» для АТО 

Українська громада разом 
із посольством України взяла 
участь у дипломатичному яр-
марку EMBASSY FESTIVAL, що 
пройшов у Гаазі. 

«Україна вперше брала 
участь у цьому заході. Коли ми 
дізналися про нього, то звер-
нулися до різних виробників, 
і ті, що відгукнулися, змогли 
взяти участь у фестивалі. Час-
тину ж ми закупили власними 
силами», — розповіла член 
правління фундації «Українці 
у Нідерландах» Віра Луценко.

Метою заходу було пред-
ставити продукцію націо-
нального виробника: ков-
баси, мед, тістечка. Також у 
рамках фестивалю відбув-
ся майстер-клас із Петриків-
ського розпису.

Усі зібрані під час ярмарку 
кошти волонтери скерують на 
придбання автомобіля швидкої 
допомоги в зону АТО.

19 вересня 1991 року національним сим-
волам повернули статус державних. Тоді ж 
Верховна Рада БССР ухвалила рішення про 
зміну назви країни: Білоруська Радянська Со-
ціалістична Республіка стала Республікою Бі-
лорусь.

Біло-червоно-білий прапор і герб «Погоня» 
залишалися державними до 1995 року, коли 
після референдуму, ініційованого Лукашен-
ком, повернули видозмінену радянську сим-
воліку.

Гербу «Погоня» — понад 600 років. Зобра-
ження озброєного вершника було популяр-
ним символом у Східній Європі. До 1366 року 
належить документ із картиною, що зобра-
жує вершника з мечем. Від кінця XIV століття 
вершник на тлі геральдичного щита — на гер-
бі великих литовських князів Ягайла і Витовта.

Білорусько-литовські літописи першої по-
ловини XVI століття приписують створення 
герба легендарному великому князеві Нари-
мунту Романовичу у XIII столітті.

«Погоня» була елементом герба Речі По-
сполитої до її поділу 1795 року. Після цього 
«Погоня» як частина деяких губернських гер-
бів потрапила до складу державного герба 
Росії. До 1900 року «Погоня» була основною 
або складовою частиною 22-х гербів міст Ро-
сійської імперії, трьох губерній і однієї області.

1918 року «Погоня» і біло-червоно-білий 
прапор стали державними символами Біло-
руської Народної Республіки, за радянських 
часів вони були під забороною, але залиша-
лися символами опору і національного відро-
дження білорусів. Ними вони залишається і 
зараз.

Вже не один рік 
Національний запо-
відник «Гетьманська 
столиця» пишається 
тісною співпрацею з 
Конотопською благо-
дійною організацією 
«Світанок», створе-
ною 2002 року за іні-

ціативи уродженця міста Євгена Сура, 
який є її почесним президентом. 

За роки своєї діяльності фонд зро-
бив безліч добрих справ не тільки у сво-
єму регіоні, а й для розвитку та відро-
дження Батурина. Було виділено значні 
кошти для будівництва храму Покрови 
Пресвятої Богородиці; надається ваго-
ма допомога для розвитку духовного 
просвітницького дитячого центру при 
храмі та осередку Всеукраїнської органі-
зації «Пласт» у Батурині; протягом трьох 
років фонд є співорганізатором облас-
ного фестивалю-конкурсу молодих вико-
навців імені Андрія Розумовського, який 
традиційно відбувається в жовтні в па-
лаці гетьмана К. Розумовського. 

17 серпня 2015 року, в переддень 
найважливішого державного свята — 
Дня Незалежності, завдяки рішенню 
Євгена Сура й наполегливим старан-
ням голови правління фонду Любові Ли-
сенко було зроблено вагомий та цінний 
подарунок «Гетьманській столиці» — за 
договором дарування передано у влас-
ність житловий будинок і земельну ді-
лянку площею 0,073 га, яка розміщуєть-
ся в історичному центрі Батурина і ме-
жує з Майданом Гетьманської слави. 

Ця територія неоціненна для розви-
тку заповідника — вона має велику істо-
ричну цінність для археологічного дослі-
дження території Батуринської форте-
ці та створення осередку заповідника, 
який би розкрив унікальну етнографічну 
особливість Батурина. 

Колектив Національного історико-
культурного заповідника «Гетьманська 
столиця» висловлює щиру вдячність Єв-
генові Суру та Любові Лисенко за щи-
рість людської душі й підтримку україн-
ської національної спадщини. 

Допомога родинам воїнів 
від проекту «Help Ukraine»

Благодійну допомогу від української діаспори з 
Нью-Йорка (проект «Help Ukraine») — речі для діточок, 
іграшки, взуття, памперси, шкільне приладдя — отри-
мали родини загиблих учасників АТО. 

Це родина Юрія Савченка, який загинув рік тому 
під Дебальцевим, — дружина Олеся і син Богдан, 2014 
р.н.; родина Андрія Мансурова, танкіста, якого вбили 
рік тому, — дружина Тетяна і дочки Софія та Аліна; роди-
на Анатолія Олійника, що загинув наприкінці минулого 
року на Донбасі, — дружина Анастасія, донька Амеліна-
Аріана та щойно народжений син Анатолій. 

Щира подяка доброчинцям з-за океану.
Допомога передана через Чернігівський благодій-

ний фонд «Захистимо Україну!». Фонд і надалі надава-
тиме допомогу родинам загиблих і поранених учасників 
АТО, вимушеним біженцям.

Долучайтеся 
до благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»

Просимо надати допомогу пальним або коштами на 
підтримку діяльності Чернігівського  благодійного фон-
ду «Захистимо Україну!», який, у свою чергу, допомагає 
українській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна  перераховувати за такими реквізи-
тами:

у гривнях — благодійний фонд «Захистимо Україну!», 
ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, ЄДРПОУ 39479494, 
рахунок: 2600201586536.

Реквізити для здійснення переказів з-за кордо-
ну: в доларах США (USD) Intermediary: BANK OF NEW 
YORK MELLON, New York, USA Банк-посередник SWIFT: 
IRVTUS3N Beneficiary’s bank: JSC «KREDOBANK». Банк-
одержувача Lviv, Ukraine SWIFT: WUCBUA2X.

Beneficiary: Acc_2600201586536_CF «DEFEND THE 
UKRAINE» name Одержувач: рахунок відкритий у ПАТ 
«Кредобанк». Для юридичних осіб – назва одержувача 
та адреса.

Тел. конт.: (063) 236-18-03.
Благодійний фонд «Захистимо Україну!»

Повідомляє Українська всесвітня координаційна рада
Перший фестиваль 

української пісні у Бельгії 
В Aнтверпені пройшов Перший фестиваль української пісні в 

Бельгії, організований клубом «Едельвейс» (голова Людмила Дим-
нич), об’єднанням Українок Бельгії (голова Нaдя Cеничак), товари-
ством «Бaрвінок» (голова Ігор Мaтичак).

Cиньо-жовті прапори й кульки на стінах. Зала заповнена моло-
дими людьми, більшість — у вишиванках.

З’їхалися українці з різних місцевостей Бельгії: Aнтверпен, 
Брюссель, Ґент, Льєж, Aлст, Ґенк, Намур, Лювен. Вітав присутніх 
тимчасовий повірений України в Бельгії посол Aндрій Олександро-
вич Кузьменко. 

Виступали співа-
ки з народними пісня-
ми, виконували власні 
авторські пісні (Aнна 
Нефьодова, Мaрія 
Яновська, Наталія 
Москаленко, Ірена 
Хапко, В’ячеслав Мил-
ка, Василь Панько).

Був і виступ банду-
ристки Наталки Моска-
ленко. Концерт закін-

чився виступом гурту «Голос Рака» — Данило Бойко, Ігор Хохоляк і Кири-
ло Когут. Звучали в їхньому виконанні повстанська пісня, своя обробка 
«Заповіту» Тараса Шевченка, пісні, присвячені Мaйдану і Небесній Cотні.

Відбулися також майстер-класи з виготовлення українських ві-
ночків, різних зачісок, вишивки бісером. 

Усі кошти, зібрані на фестивалі, передали на підтримку україн-
ських військових. 

Британців знайомили 
з українською культурою 

Фестиваль культури «Душа України» 
(The Spirit of Ukraine) з українською му-
зикою, піснями і танцювальними колек-
тивами з різних куточків Великобританії 
відбувся в передмісті Лондона.

«Свято показало живу культуру Укра-
їни. Діти пробували себе у різьбленні, 
розписі писанок… Після щедрого часту-
вання варениками, борщем і голубцями 
лондонці мали можливість випити укра-
їнського пива», — звітує українська гро-
мада.

Фестиваль «Дух України» організо-
вано та проведено спільними зусилля-
ми парку Форті Голл (Forty Hall) та Со-
юзу українських організацій Велико-
британії в місті Валтам Кросс (Waltham 
Cross).

24 роки тому герб «Погоня» і біло-червоно-білий прапор 
стали державними символами Білорусі

Воздасться щедрому



№63   24 вересня 2015 року№63   24 вересня 2015 року1010 Світ історії

Цікавий момент: дружиною Щорса 
була відома чекістка Фрума Хайкіна (1897 
– 1977).

Їхні стосунки зав’язалися у вересні 
1918 р., у період формування Богунсько-
го полку в Унечі (тоді селище, а нині місто 
на території Брянщини в Росії), де Хайкіна 
очолювала місцевий підрозділ ЧК і відзна-
чалася неабиякою жорстокістю. Щоправ-
да, офіційна реєстрація шлюбу навряд чи 
мала місце.

Місцевий краєзнавець П. Храмчен-
ко в книзі спогадів «Мої Клинці» (вида-
на  2004 р., самі ж спогади записані ав-
тором у 1970 – 1990-х рр.) свідчить: «Піс-
ля звільнення Клинців від німців і гай-
дамаків революційний порядок у посаді 
встановлювала дружина Щорса — Фру-
ма Хайкіна (Щорс). Це була рішуча та смі-
лива жінка. Вона роз’їжджала в сідлі на 
коні, в шкіряній куртці і шкіряних штанях, 
з маузером на боці, який при нагоді пуска-
ла в справу… У найближчі дні під її керів-
ництвом виявили всіх, хто співпрацював 
з гайдамаками або співчував їм, а також 
колишніх членів Союзу Радянського Наро-
ду (СРН) і розстріляли на Горіхівці, на галя-
вині за міським садом. Кілька разів галя-
вина вкривалася кров’ю ворогів народу. 
Знищувалася вся родина, не щадили на-
віть підлітків». 

Доповнює картину фрагмент рукопи-
су «Спогад залізничника ст[анції] Унечі 
Зах[ідної] з[алізниці] Ф.Т. Васька» (записа-
но в жовтні 1927 р.): «Після окупації Укра-
їни німцями і наступу їх від Гомеля до ст. 
Клинці та роз’їзду Пісковики в Унечу ста-
ли стікатися для оборони загони червоно-
гвардійців. Унеча стала ареною бороть-
би. З огляду на близькість фронту стали 
з’являтися переодягнені офіцери і генера-
ли для еміграції, яких до 200 осіб було роз-
стріляно. У той же час в Унечі з’явилася із 
загоном китайців якась Хайкіна, що сво-
їми суворими заходами навела страх не 
тільки на спекулянтів і емігрантів, а й на 
Богунський полк червоногвардійців (бага-
тьох солдатів розстріляла). Які повстали, 
бажаючи вбити її і китайців, але вона, ки-
нувши бомбу в загін солдатів, утекла».

Вочевидь, мова про події вересня 1918 
року, коли в Богунському полку спалахнув 
заколот, придушений Щорсом. Напевно, 
Хайкіна як голова місцевої ЧК у придушен-
ні заколоту брала найактивнішу участь, що 
ще більше зблизило її зі Щорсом.

Місцевий житель В.Р. Шпиньков, із по-
силанням на свого батька, який служив у 
Богунському полку, стверджував, що без-
посередньою причиною заколоту була 
саме Хайкіна, яка чинила в ЧК «звірства» 
і «безбожно розстрілювала». Ось його роз-
повідь:

«Так, був бунт у Богунському полку. І ці 
бунтарі якраз із нашого селища і були. А 
звідки він виник? Я розмовляв із колиш-
німи бунтарями. Ось як справа була. Мо-
лодим хочеться погуляти, а треба бути 
в казармі. А вони пішли до дівок гуляти і 
не з’явилися на вечірню перевірку. Ве-
чірня перевірка — а їх нема. Ну, допо-
відають вище. А в селищі діяла ВЧК. Го-
ловою ВЧК була Фрума Хайкіна […]. Ка-
жуть, що Іванов був, але наші партизани 
кажуть, що Фрума Хайкіна верховодила. 
І якщо туди потрапив — вважай, кінець. І 
ось наших — Новиков Никифор був, Ша-
веко Михайло і ще інші там були — за-
брали, бо не з’явилися на перевірку. Ка-
пут нашим хлопцям. Ось і заметушилися. 
А Михайло Шавеко був у кулеметній роті, 
я з ним розмовляв особисто. Що робити? 
За всяку ціну треба відвоювати хлопців. І 
саме було засідання штабу в Унечі. Ну, от 
хлопці викотили кулемети і — на «ура». Але 
все ж кулеметник пошкодував: чергу дав, 
але кулі пішли вище. Інакше він би поко-
сив усіх там. І всі кинулися бігти, хто куди. А 
Щорс побіг до залізничного мосту, який за 
Унечею. І втік він, одна нога в чоботі, інша 
— в калоші, бо в нього одна нога була по-
ранена. Навіть у відхоже місце увалився. А 
зі штабу передали в Брянськ, [в] залізний 
полк, це батько розповідав. І ось доба ми-
нула. Тут уже — гуляй воля, ніхто не хоче в 
казарми йти. Ходять по Унечі, шукають, де 
випити. Але тут їде ешелон, у товарних ва-

гонах двері відчинені, і тримають гвинтів-
ки напоготові. Думали, що повстав куле-
метний полк і поріжуть їх зараз із кулеме-
тів прямо у вагонах. Нічого подібного, ні-
хто навіть не вистрілив. Ходять богунці по 
перону — «О, здорово, робітничий клас!» 
Ніхто ніякого опору. Вони просто повстали 
проти звірства цього ВЧК — розстрілюва-
ли безбожно. У ВЧК була не одна Хайкіна, 
але ніби як вона командувала там цими 
справами. Звичайно, хлопців своїх вони 
звільнили. А Хайкіна втекла. Потім її біль-
ше не стало. І полку цьому залізному ого-
лосили: поки не приберете цю гадину, ви 
нам нічого не зробите.

— Ну, як же ви, товариші, тут німці на-
ступають, а ви такий бунт підняли, бучу 
якусь?

— Та ми не проти радянської влади, ми 
проти звірства ось такого.

А якщо б кулеметник різонув трохи 
нижче, то побив би їх. Мені розповідав 
про це член військової ради Зик — друг 
мого батька. Призначили самого Іванова 
в надзвичайку».

Цікаво, що зближувало цих таких до-
волі різних людей, якщо особисто за Щор-
сом звірств чи «занадтої» жорстокості 
джерела начебто не фіксують? З іншого 
боку, богунці часто залишали по собі кри-
вавий слід, і ніякого несприйняття в Щор-
са це не викликало. Хоча сам і не був кро-
вожерливим, але зупиняти своїх підлеглих 
він також не збирався.

Наприкінці грудня 1918 р. богунці сту-
пили на територію Чернігівщини і швид-
ко просунулися Городнянським повітом. 
Саме в Городні відбувся перший серйоз-
ний бій Богунського полку з гайдамака-
ми (регулярні війська УНР). Більшовиць-
кі загони оволоділи містом 30 грудня, на-
ступного дня взяли рідне місто Щорса 
Сновськ. У Городні розпочався «червоний 
терор» — неодмінна ознака радянської 
влади. Зокрема, 1 січня 1919 р. розстріля-
ли не тільки військових-українців, а й свя-
щеника Івана Самойловича з 16-річним 
сином. А всього за кілька днів у Городні 
було страчено близько 80 осіб.

Цікава деталь: за свідченням В. Ма-
нойленка (чернігівська районна газета 
«Шляхом комунізму» від 11 лютого 1986 
р.), партизани разом із Таращанським 
полком, керованим В. Боженком, визво-
лили Городню дещо раніше — 28 грудня 
1918 р., а «ще два-три дні, і в Городню всту-
пив Богунський полк М. Щорса». Це збігло-
ся з початком масових розстрілів.

Наступаючи на Чернігів, Щорс 10 січ-
ня захопив Седнів. Українські війська не 
чекали нападу і були вщент розгромлені, 
загинуло 30 осіб, втрати богунців — один 
кінь. Керівник седнівського озброєного 
загону І. П. Курдюк просив не вбивати за-
хоплених вояків (серед гайдамаків було 
чимало місцевих), однак біля клубу пору-
бали й затоптали кіньми близько 10 осіб. 
І це при тому, що напад богунців став по-
вною несподіванкою для гайдамаків, які 
майже не чинили опору. Староста седнів-
ської варти Згурський якраз вирушив від-
відати наречену, а решта зібралася в клу-
бі на бенкет.

До речі, в телеграмі керівництву Щорс 

повідомляв: «Богунський полк мав бій під 
Седневом, розбив наголову петлюрів-
ський і гайдамацький загони силою 250 
чоловік». Однак є свідчення, що протисто-
яли нападникам набагато скромніші сили, 
які лише чекали на підкріплення з 200 кін-
нотників. Схоже, Щорс зарахував до чис-
ла переможених також і резерв, який не 
встиг прибути до Седнева, тоді як реальні 
сили українських загонів не перевищува-
ли 50 осіб.

Відомо, що після взяття Києва в лю-
тому 1919 р. Щорса призначили комен-
дантом української столиці, і протягом 
десяти днів він був повновладним госпо-
дарем міста, розташувавши свою комен-
датуру на розі Хрещатика і Думської пло-
щі (нині Майдан Незалежності). У той час 
Києвом прокотилася друга хвиля «черво-
ного терору». 

У Києві чудово пам’ятали перше при-
шестя більшовиків 9 лютого 1918 р. Та й як 
забути 9-денний обстріл міста з крупнока-
ліберних гармат (в одній тільки Печерській 
лаврі було зафіксовано понад 700 вибу-

хів) — спробуйте пригадати, коли ще Київ 
зазнавав подібного обстрілу, там від часів 
монголо-татарської навали не бачили по-
дібного. А після взяття міста наші «побра-
тими», за найгіршими традиціями серед-
ньовічної різанини, розстріляли, спалили 
живцем і замордували, за різними дани-
ми, від 3 до 6 тисяч киян, серед них свяще-
ників і монахів. 

Вірний ленінець В. Затонський у спо-
гадах так описував побачене в лютому 
1918 р. у Києві: «Ми увійшли в місто: тру-
пи, трупи й кров… Тоді розстрілювали всіх 
… просто на вулицях. Я сам мало не заги-
нув: серед білого дня мене один із наших 
патрулів зупинив. Я йому показав посвід-
ку члена Українського Уряду, написану мо-
вою українською, з печаткою Всеукраїн-
ської Центральної Ради робітничих, селян-
ських та червоноармійських депутатів… 
Та й тут же таки, мабуть, були б і розстрі-
ляли — тоді ж це просто на вулиці роби-
лося, коли б, на щастя, у другій кишені не 
було другого мандата — члена Раднарко-
му РРФСР за підписом Ілліча».

І ось цю криваву орду «український па-
тріот», як називають його депутати Щор-
ської районної ради, знову привів до Киє-
ва. Цікаво, ким тоді вважати нечисленних 
захисників міста в лютому 1919-го? Зрад-
никами України? Київ знову зазнав «чер-
воного терору» — не такого відвертого та 
кричущого, як рік тому, а більш системного і 
підступного. У колисці української держав-
ності підлеглі Щорса творили жорстокість 
і свавілля, в тому числі реквізиції майна і 
грошей у населення, розстріли без суду і 
слідства. А з радянських джерел випливає, 
що сам Щорс у той час займався ледь не 
виключно господарськими справами.

Тож чи справді були такими різними 
Микола Щорс і його дружина — чекістка 
Фрума Хайкіна?

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
кандидат історичних наук, 
співробітник Українського 

інституту національної пам’яті, 
м. Чернігів

Віктор ТИМЧЕНКО Віктор ТИМЧЕНКО 
«Модерний націоналізм»«Модерний націоналізм»
Якщо у світі нічого найближчим часом не зміниться, 

то на нього чекає катастрофа — такого висновку дохо-
дить Віктор Тимченко, аналізуючи демографічний вибух 
у країнах Півдня і його драматичні наслідки для євро-
пейської цивілізації. На цьому тлі активізуються націо-
налістичні рухи, котрі протистоять імперським мульти-
культурним експериментам.

Автор проводить межу між патріотизмом і націона-
лізмом, расизмом та шовінізмом, сильними і слабкими 
націями, називає союзників і противників націоналістів 
у їхній боротьбі, а також не обходить гострого питання 
радикалізму і тероризму.

ЖаЖан-Клод МАРКАДЕ н-Клод МАРКАДЕ 
«Малевич»«Малевич»
Великий художник Казимир Малевич. Світові музеї 

в черзі за виставками його картин. На його імені розбу-
дований термін «великий російський авангард». Однак 
народжений у Києві Казимир Северинович Малевич 
недостатньо знаний і зрозумілий в Україні. Останньою 
експозицією його творів у Києві була прижиттєва пер-
сональна виставка 1930 року, влаштована стараннями 
самого Малевича. 

У видавництві «Родовід» вийшла друком українська 
редакція французької монографії Жана-Клода Марка-
де «Малевич» (Jean-Claude Marcade. Malеvitch (Paris: 
Casterman, 1990).

Праця відомого французького дослідника авангар-
ду охоплює всю еволюцію творчості польсько-україн-
сько-російського маляра, архітектора, теоретика, педа-
гога й мислителя.

У передмові до українського видання Маркаде за-
значає: «Є елемент, який відрізняє мою роботу від біль-
шості інших досліджень про Малевича, — це увага до 
українського коріння малярської поетики Малевича, що 
замовчують або туманно висвітлюють, і не тільки в ро-
сійських дослідженнях… У всіх моїх статтях і книгах про 
так званий «російський авангард», поняття якого уста-
лилося лише з 1960-х років, я розрізняю в цьому потуж-
ному новаторському художньому потоці три напрямки 
або «школи»: петербурзька, московська й українська 
(до неї належать Олександра Екстер, Давид і Володи-
мир Бурлюки, Архипенко, Малевич, Баранов-Россіне й 
почасти Ларіонов і Татлін)».

Казимир Малевич ідентифікував себе українцем 
в автобіографічних текстах. Він народився в Києві й 
до 17 років жив в Україні (Вінницька, Чернігівська 
(тодішня) та Сумська області, де його батько працю-
вав інженером на цукрових заводах). Пізніше по-
вертався до Києва, зокрема короткий час викладав 
у Київському художньому інституті. Його мистецтво, 
особливо завершального періоду 1930-их років, на-
скрізь пронизане темами і типами селян, які він ба-
чив і любив з дитинства, кольорами українського на-
родного мистецтва, про яке писав і говорив з вели-
кою любов’ю.

В. АГЄЄВА, С. ТРИМБАЧ В. АГЄЄВА, С. ТРИМБАЧ 
«Довженко без гриму: листи, «Довженко без гриму: листи, 
спогади, архівні знахідки»спогади, архівні знахідки»
Архівні знахідки, документи, листи, спогади, зібра-

ні в цій книжці, дають змогу побачити біографію і твор-
чість Олександра Довженка в новому світлі. Петлюрі-
вець чи сталініст, революційний романтик чи раціональ-
ний прагматик, радянський шпигун у Німеччині чи укра-
їнський дипломат, що відстоює інтереси України? На всі 
ці питання непросто знайти однозначні відповіді. У До-
вженковому листуванні розгортаються складні колізії 
інтимних стосунків, історії кохання і зречення, зради і 
вір ності. Досі не публіковані мемуари сучасників дозво-
ляють зазирнути у творчу лабораторію митця, зрозуміти 
особливості побутування в українській культурі автор-
ського міфу Олександра Довженка.

Михайло ЛУКІНЮК Михайло ЛУКІНЮК 
«Руйнуймо міфи!» «Руйнуймо міфи!» 
Це вже третя борозна автора на ниві міфологізації 

історії України, Криму та Росії, рясно засіяній антиісто-
ричними вигадками. Академік Іван Дзюба в передмо-
ві до попередньої книги автора «Обережно, міфи!», яку 
він оцінив як унікальну, назвав його піонером у справі 
вичленування системи антиукраїнських міфів царської 
доби, радянської доби і пострадянської. У книзі «Руйнуй-
мо міфи!» автор, віддавши належне задавненим стерео-
типам, значну увагу приділив новотворам сучасних мі-
фотворців, що продукуються буквально в нас на очах.

Фернан БРОДЕЛЬ 
«Ідентичність Франції»
Французький академік Фернан Бродель (1902 – 

1985) — один із найвидатніших істориків ХХ сторіччя. 
Своєю фундаментальною працею «Ідентичність Фран-
ції» відкриває нам історію Франції, зачарований її різ-
номаніттям.

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

Микола Щорс і його дружина — 
чекістка Фрума Хайкіна

Що читають в «Інтермеццо»
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Українські емігранти 
в польській науці та культурі

Важливим видавничим досяг-
ненням було видання творів Тара-
са Шевченка в 16 томах (ред. ви-
дання — П. Зайцев). Хоча з усіх за-
планованих до 1939 р. видано 13, 
то і так слід підкреслити великий 
видавничий успіх цього шевчен-
кознавця. Варто звернути увагу на 
те, що П. Зайцев був від 1931 р. го-
ловою комісії шевченкознавства 
НТШ у Львові, а після ІІ світової ві-
йни — директором Інституту шев-
ченкознавства Української віль-
ної академії, а згодом — деканом 
філософського факультету Україн-
ського вільного університету, авто-
ром кількох видань монографій про 
Т. Шевченка. 

У створених комісіях — юри-
дичній (керівники — Павло Суля-
тицький, Гліб Лазаревський), пе-
рекладу Святого Письма та літур-
гійних книг на українську мову 
(керівник — митрополит Діонізій 
Велединський), досліджень істо-
рії українського руху (керівник — 
О. Лотоцький) — Інститут підготу-
вав до друку численні публікації. 
До початку війни 1939 р. вийшло 
друком майже 50 томів, а кілька-
надцять готувалися до видання. 
Крім учених із Наддніпрянщини 
(О. Ло тоцький, В. Біднов, П. Зай-
цев, В. Іванис, В. Дорошенко, І. Фе-
щенко-Чопівський, Л. Білецький, 
І. Шовгенів, В. Садовський, К. Ма-
цієвич та інші) в діяльності УНІ бра-
ли участь також українці з Галичи-
ни (Б. Лепкий, Р. Смаль-Стоцький, 
М. Кордуба, С. Балей, І. Зілинський), 
а також багато польських учених: 
М. Гандельсман. Я. Поґоновський, 
Г. Яблонський, С. Кучинський, С. Кє-
нєвич, В. Дорошевський, В. Бонч-
ковський, С. Арнольд, Т. Валек-Чар-
нецький, В. Татаркевич, Ч. Шобер, 
С. Понятовський, С. Слонський та 
С. Гадецький-Ходецький.

Раніше, 1925 р., при Вар-
шавському університеті створе-
но Студіум православної теології 
(СПТ), завдяки чому кадри викла-
дачів збільшилися на українців, 
які у 1918 – 1919 рр. брали ак-
тивну участь в організації Україн-
ської Автокефальної Православної 
Церкви (Дмитро Дорошенко, Олек-
сандр Лотоцький, Іван Огієнко, Ва-
силь Біднов, Стефан Кіселевський, 
В’ячеслав Заїкін, Павло Зайцев). 

Крім дидактичної діяльності, на-
звані вище емігранти значно зба-
гатили наукове видавництво СПТ 
«Elpis», яке публікувало також тек-
сти українською мовою. На думку 
Стефана Козака, внесення до про-
грами навчання української мови 
відіграло величезну роль у духовно-
му та національному формуванні 
молодого покоління православних 
священиків, які навчалися під про-
водом згаданих викладачів. Укра-
їнською мовою вели свої заняття 
професори Роман Смаль-Стоцький, 
Мирон Кордуба, Іван Коровицький 
та О. Лапинський. У групі 248 випус-
кників студіуму було багато свяще-
ників, які згодом спричинилися до 
дерусифікації Православної Церк-
ви на території Холмщини, Підляш-
шя та Волині. 

Важливу роль відіграли члени 
створеної 1927 р. Православної 
секції Української студентської гро-
мади, а також, попри відсутність на 
це згоди з боку керівництва СПТ, 
— її студенти. Лише на Волині пра-
цювало 45 випускників, серед них: 
о. Микола Бакун (1911 – 1984), о. 
Епіфаній Волощук (1908 – 1944), о. 
Федір Галабурда (1911 – 1943), о. 
Леонід Гардасевич (1912 – 1992), 
о. Микола Малюжинський (1903 

– 1943) — майбутній член Холм-
сько-Підляської консисторії Укра-
їнської Автокефальної Православ-
ної Церкви, розстріляний гітлерів-
цями; о. Олексій Марковський, о. 
Іван Коровицький — учитель у шко-
лі ім. Лесі Українки у Варшаві, а та-
кож співробітник професора Івана 
Огієнка під час видавання україн-
ських часописів у Варшаві; Борис 
Борисевич (1904 – ?) — майбут-
ній архієпископ Православної Аме-
риканської Церкви; магістр Пе-
тро Доманчук (1902 – 1973) — під 
час навчання член Української сту-
дентської громади у Варшаві, зго-
дом диригент митрополичого хору в 
Холмі, а після ІІ світової війни — та-
кого ж хору у Варшаві. Був редакто-
ром україномовного «Церковного 
календаря», що видавався Право-
славною митрополією. 

Великий внесок у популяриза-
цію українського питання в Поль-
щі зробив Олександр Цинкалов-
ський, псевдо — Волинець (1898 
– 1983). Будучи співробітником Ін-
ституту археології Польської акаде-
мії наук, зібрав та видав «Materialy 
do pradziejow Wolynia i Polesia 
Wolynskiego», 2 томи (1961 – 1963); 
«Сліди християнства на Волині пе-
ред князем Володимиром 981 р»., 
«Волинські дерев’яні церкви XVII – 
XVIII століть» (1935) та інші. 

Крім дидактичної діяльності, 
багато професорів СПТ співпрацю-
вало з УНІ та займалося науковою 
діяльністю. Заслуговують уваги 
професори: Василь Біднов, Олек-
сандр Лотоцький, Іван Огієнко, 
Павло Зайцев. Серед групи профе-
сорів СПТ особливу роль відігравав 

Іван Огієнко. Звільнений 1932 р. з 
роботи в університеті, він поринув 
у наукову діяльність та видавання 
часопису «Рідна мова», 81 випуск 
якого побачило світ до 1939 р. Ви-
дав також дві частини підручника: 
«Складня української мови. Час-
тина перша» 1935 р., «Початкова 
граматика української мови. Час-
тина друга» 1937 р. Навкруги цьо-
го періодику згуртувалася числен-
на група співробітників, серед яких 
найближчим був Іван Коровицький 
(1907 – 1991). У 1935 – 1937 рр. 
І. Огієнко видавав також місячник 
«Наша культура», разом вийшли 32 
випуски. На шпальтах цих періоди-
ків публікував численні розвідки 
про українську мову. Водночас пра-
цював над перекладом Біблії укра-
їнською мовою (Новий Завіт і Псал-
тир вийшли друком 1939 р.).

Жваву діяльність з документа-
ції визвольних змагань провадило 
створене 1925 р. у Каліші Україн-
ське воєнно-історичне товариство 
(УВІТ). На установчих зборах, які 
проходили в січні 1925 р., створе-
но ініціативну групу у складі: гене-

рал Андрій Вовк — голова, гене-
рал Всеволод Змієнко — заступ-
ник голови, полковник Михайло 
Садовський — скарбник, підпол-
ковник Варфоломій Євтимович — 
секретар. Упродовж кількох років 
клопотань про реєстрацію това-
риства збирано серед емігрантів-
військовиків матеріали про істо-
рію визвольних змагань та грошо-

ві кошти на статутні засновницькі 
збори. Навесні 1929 р. підготов-
лено й видано перший річник пе-
ріодику «За державність» та обра-
но нову управу. Головою призначе-
но генерала Миколу Юнаківа. 1935 
р. УВІТ гуртувало у своїх рядах 180 
членів. До 1939 р. видано 9 річни-
ків зі статтями генералів та вищих 
офіцерів української армії — учас-
ників І світової війни та боїв за не-
залежність України у 1917 – 1921 
рр., включно зі спільною польсько-
українською кампанією 1920 р. Та-
кож згромаджено матеріали до на-
ступних випусків щорічника. Два з 
них (10 та 11) вийшли друком піс-
ля ІІ світової війни в Канаді. Члени 
УВІТ були також авторами багатьох 
статей у польських виданнях, зо-
крема генерал Павло Шандрук — 
автор численних статей у Польській 
військовій енциклопедії («Polska 
Encyklopedia Wojskowa»). 

Значну активність проявляли 
емігранти стосовно видань книжок 
і преси. Щодо перших, то видано 
понад 150 позицій, серед них: «Ар-
мія, якої нам треба» Анатоля Герлі-
та — Александрів-Куявський (1921); 
«Українське книгознавство» та «Наці-
ональна Бібліотека Української Дер-
жави» Л. Биковського — Щипйорно 
(1922); «Справа розмосковлення бо-
гослуження Православної церкви в 
Україні» В. Біднова — Александрів-
Куявський (1921); «Церковна справа 
в Україні» — Тарнів (1921); «Історія 
української літератури» Л. Білецько-
го — Каліш (1923); «Збірник україн-
ських народних пісень» — Алексан-
дрів-Куявський (1921); «До зброї. 
Збірник» — Тарнів–Львів (1921); 
«Наші лицарі і мученики» І. Зубенка 
— Каліш (1922 – 1923); «Українська 
політична еміграція» О. Карманюка 
— Каліш (1924); «Червоний імпері-
алізм» Ф. Крушинського — Тарнів-
Ланьцут (1921); «Коротенький Укра-
їнський Православний Молитовник» 
— Александрів-Куявський (1921); 
«Порівнююча граматика української 
мови» М. Левицького — Щипйор-
но (1921) та «Українська грамати-
ка для самонавчання» (1921); «Лі-
тургія Івана Золотоустого» (Пере-
клад) (1921); «Думки про мистецтво» 
Є. Маланюка — Каліш (1923); «Наша 
Батьківщина — Україна. Короткий 
курс українознавства для козаків» 

— Щипйорно (1922); «В обороні мо-
гил поляглих українських лицарів» 
М. Обідного — Тарнів (1921); «Голо-
вні правила Українського правопи-
су» ) І. Огієнка — Тарнів (1921). А та-
кож: «Великодня Євангелія св. Єван-
гелиста», «Мова українська була вже 
мовою церкви»; «Молитва за отчиз-
ну про перемогу над ворогом»; «Но-
вий Заповіт в перекладі на україн-
ську мову» Валентина Негалевсько-
го 1581 р.; «Нарис з історії культур-
ного життя старої Волині» — Тарнів 
(1922) та близько 20 інших публіка-
цій цього автора. 

Українську еміграційну пре-
су (понад 160 заголовків) творило 
або з нею активно співпрацювало 
близько тисячі осіб. Серед них було 
багато вчених, літераторів, худож-
ників, генералів та вищих офіцерів, 
державних і партійних діячів. Понад 
сто осіб — це головні редактори і 
члени редколегій. Хоча емігранти 
складали лише долю відсотка від 
числа всіх українців у Польщі, саме 
вони видавали понад 15% усієї ту-
тешньої української преси. 

Вагомий внесок у популяриза-
цію польсько-українських взаємин 
та з’ясування українського питання 
в Радянському Союзі зробив Мико-
ла Ковалевський (3.09.1892, Кру-
пи Люблинські – 18.08.1957, Мюн-
хен) — випускник гімназії в Радомі, 
Московського університету та Ко-
мерційного інституту в Києві, діяч 
українських національних студент-
ських організацій, а згодом Товари-
ства українських поступовців, член 
Української Центральної Ради, Ко-
мітету оборони революції в Укра-
їні, від листопада 1917 р. до квіт-
ня 1918 р. — міністр продовольчих 
справ УНР, а за Директорії — міністр 
сільського господарства. Від 1920 
р. — на еміграції у Відні, а від 1927 
р. — у Варшаві. Був співробітником 
багатьох польських та українських 
періодиків: «Літературно-наукового 
вісника» (Львів), «Biuletynu polsko-
ukrainskiego» («Польсько-україн-
ський бюлетень»), двомісячника 
«Sprawy Narodowosciowe» («Наці-
ональні питання»), квартальника 
«Wschod» («Схід»). Був редактором 
«Agencji Telegraficznej Ekspress» 
(«Телеграфне агентство Експрес»). 
1938 р. видав у Варшаві розвід-
ку «Polityka narodowosciowa na 
Ukrainie sowieckiej. Zarys ewolucji 
stosunkow w latach 1917 – 1937»  
(«Національна політика на Радян-
ській Україні. Нарис еволюції відно-
син у 1917 – 1937 роках»). Під час 
ІІ світової війни проживав у Руму-
нії, опісля — в Австрії. Брав участь 
у підготовці «Енциклопедії Україно-
знавства».

Після ІІ світової війни тисячі 
українських емігрантів-учасників 
визвольних змагань 1917 – 1921 
рр., які долучилися до української 
національної діяльності в Польщі, 
внаслідок переслідувань, арештів 
та депортацій опинилися або на 
Заході, або в радянських концтабо-
рах. Тисячі змішаних сімей, які за-
знали гонінь, розпалися. Більшість 
емігрантів, переважно колишніх 
рядових вояків української армії, 
внаслідок антиукраїнської політи-
ки в засобах масової інформації 
зазнали асиміляції. 

Серед кількох активних україн-
ських національних діячів у Польщі, 
крім згаданих вище, які відіграли 
видатну роль у популяризації укра-
їнських визвольних змагань на чис-
ленних симпозіумах, наукових кон-
ференціях та в публіцистичних ви-
даннях (понад 300 науково-попу-
лярних публікацій), слід назвати 

Ірину Чопівську-Богун. Коли 1956 р. 
влада ПНР дозволила створювати 
в Польщі об’єднання національних 
меншин, вона стала однією з най-
активніших діячів Українського сус-
пільно-культурного товариства, яке 
згодом перетворилося в Об’єднання 
українців у Польщі. Можна без пере-
більшення сказати, що вона успіш-
но продовжувала національну ді-
яльність свого батька — Івана Фе-
щенка-Чопівського. Значення її ді-
яльності, яку високо оцінювало 
керівництво організацій української 
меншини в Польщі, підтвердив Пре-
зидент України Віктор Ющенко, на-
городивши її орденом княгині Оль-
ги — володарки Київської держави. 

До організації культурно-освіт-
нього життя українців, депортова-
них під час акції «Вісла» на західні 
землі, приєдналися також інші на-
щадки петлюрівців. Наприклад, лі-
дером УСКТ у Вроцлаві був інженер 
Флоріан Сніжко, син хорунжого Армії 
УНР Микити Сніжка (1895 – 1964), 
організатора майже 70-особової 
групи емігрантів в Іновроцлаві, а 
1945 р. — сотника створеної гене-
ралом Павлом Шандруком (1889 – 
1979) Української національної ар-
мії. Секретарем воєводської управи 
УСКТ в Ольштині був 1958 р. Святос-
лав Пікульський — син Михайла Пі-
кульського (1892 – 1969), сотника 
Армії УНР, контрактового капітана 
Польського війська, нагородженого 
за оборону Варшави 1939 р., згодом 
арештованого НКВС та засланого до 
ГУЛАГу. Заслуженим спортсменом 
Вармії та Мазур є Павло Дмитрен-
ко — син Андрія Дмитренка (1898 
– 1967), учасника ІІ Зимового по-
ходу в Україну 1921 р., організатора 
культурного життя в Торуні, а 1945 
р. арештованого НКВС та заслано-
го до концтабору при вугільній шахті 
на території Донецька. Диригентами 
хорів на Підляшші були Прокіп Вов-
нюк (1900 – 1993) — учасник по-
встанської боротьби в Україні аж до 
1925 р. та Володимир Столиця (1920 
– 1945) — син полковника УНР Іва-
на Столиці (1891 – 1924).

Заклик Симона Петлюри від 
1923 р. до того, щоб емігранти та їхні 
діти навчалися в країнах свого про-
живання, вивчали їх мову та культу-
ру, здобували управлінський досвід, 
перекладали важливі книжки і пу-
блікації українською мовою та по-
пуляризували ідею права України до 
незалежності, великою мірою було 
реалізовано. Прикладом цього ста-
ло продовження діяльності Держав-
ного центру УНР в екзилі та залучен-
ня до його структур молодого поко-
ління емігрантів, заснування в Пари-
жі бібліотеки ім. С. Петлюри та участь 
багатьох наддніпрянців в україн-
ських національних організаціях під 
час ІІ світової війни. Еміграційні вче-
ні взяли діяльну участь у розробці 
трьох томів «Української загальної 
енциклопедії», виданої у Станісла-
вові та Коломиї в 1930 – 1933 рр. 
під редакцією І. Раковського, а піс-
ля ІІ світової війни — десятитомної 
«Енциклопедії українознавства», що 
видавалася упродовж 1955 – 1984 
рр. за редакцією учасника визволь-
них змагань 1917 – 1921 рр. профе-
сора Володимира Кубійовича (1900 
– 1985) та десятків книжок і часо-
писів. Сьогодні вони являють собою 
цінне джерело для вчених, які до-
сліджують долі українців та історію 
України XX століття. Проте територія 
Польщі своєрідна ще й тим, що тільки 
тут збереглися військові цвинтарі та 
могили тих, хто на початку XX ст. роз-
почав довгий шлях боротьби за не-
залежну Україну.

Закінчення. Поч. у №№ 61 – 62

Микола Ковалевський

Іван Огієнко
(Митрополит Ілларіаон)
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Борис ДОМОЦЬКИЙ

Новгород-Сіверський 
— європейське місто

Ми маємо пишатися земляками, 
які створили міцний підмурок ідео-
логічного розуміння Європою спо-
конвічних прагнень українського на-
роду до власної ідентичності, підне-
сли культурно-освітній рівень Украї-
ни на висоту не менш поважну, ніж у 
передових країнах континенту. Чого 
тільки варте ім’я козацького роду 
Худорб, з якого вийшов Архип Ми-
хайлович Худорба, що народився в 
селі Комані — потужному козацько-
му осередку під Новгородом-Сівер-
ським у 40-их роках ХVІІІ ст. Тут є ро-
дини, що мають стосунок до славних 
пращурів-козаків та ще й козацької 
старшини ХVІІ – ХVІІІ ст. Найвірогід-
ніше, що в кожного з нинішніх про-
довжувачів родових козацьких прі-
звищ, в тому числі  Худорб, тече час-
тина крові знаних попередників. 
Можливо, ім’я Архипа Худорби іс-
торія, після сімдесяти років радян-
ської влади, десь би й загубила на 
запилених полицях. Але згадати ко-
лишнього новгород-сіверського со-
тника, вправного вояка походів про-
ти Туреччини, військового офіцера, 
який започаткував дворянський рід 
наприкінці ХVІІІ ст. на Сіверщині, до-
помогла ще й участь його у вже зга-
даному патріотичному гуртку новго-
род-сіверських «автономістів» та гі-
потетична ймовірність його автор-
ства «Історії Русів». 

Хай там як, але, на думку дослід-
ників, в тому числі О.П. Оглобліна, Ар-
хип Худорба мав власноруч написа-
ний твір (так звана «Історія Архипа 
Худорби»), який демонстрував доволі 
патріотичний стиль викладу, а зміс-
том перегукувався з «Історією Ру-
сів». Отже, в пантеоні слави Новго-
рода-Сіверського ім’я Архипа Худор-
би заслуговує на місце серед інших 
достойників європейського рівня.

Європу не оминуло знайомство 
з ідеями, які виходили зовсім не зі 
столичних міст Росії, де концентру-
валися головні тогочасні сили укра-
їнського просвітництва — україн-
ська знать, інтелігенція, студентство 
тощо. Багато людей з Новгорода-Сі-
верського пройшли гарний вишкіл 
у європейських університетах з то-
гочасним високим рейтингом, як-то 
Геттінгенський, Страсбурзький тощо. 

Силою, що генерувала нові ідеї 
з вітчизняної історії, Козаччини та 
етнографії, виступили члени таєм-
ного гуртка «автономістів» з Новго-
рода-Сіверського, що діяв у 1780 – 
1790-их роках. Люди, які зійшлися 
на проблемі ідейного єднання, без 
сумніву, сповідували патріотизм на 
рівні чіткого розуміння необхіднос-
ті повернення до часів Української 
держави — Козаччини. Олександр 
Оглоблін (1899 – 1992), видатний 
український історик ХХ ст., першим 
дослідив серед інших тем Сіверщи-
ни діяльність гуртка, що об’єднав, за 
його словами, «кілька десятків чле-
нів різного походження та професій». 
Враховуючи факт відкриття від січня 
1782 року в місті адміністративно-
го центру намісництва, можна гово-
рити про захоплення патріотичними 
ідеями не просто городян, а людей, 
що мали авторитет серед жителів 
краю. Обіймаючи різні посади, вони 
представляли різні соціальні стани. 

Добрий слід на Сіверській зем-
лі як член гуртка залишив Опанас 
Лобисевич — предводитель пові-
тового дворянства і губерніальний 
маршал у 80-их рр. ХVІІІ ст. Нащад-
ки пам’ятатимуть його як розумно-
го очільника місцевого дворянства 
та прихильника нової української 
літератури, що став «українським 
письменником, саме у 1790-их ро-

ках, старшим сучасником Котлярев-
ського і попередником його в україн-
ській літературі», як скаже про нього 
О.П. Оглоблін у дослідженні «Опанас 
Лобисевич». 

У переліку визначних імен можна 
додати Григорія Волинського —   го-
лову Новгород-Сіверського земсько-
го суду, котрого знали як сміливого 
прихильника українського автоно-
мізму, Андрія Рачинського — голову 
ІІ департаменту Верхньої Розправи, 
а разом і талановитого музиканта, 
який був і регентом капели у Львів-
ському єпископстві, перебував на 
службі камер-музикантом у царсько-
му дворі, навічно залишився остан-
нім сотником Новгород-Сіверської 
сотні. Це йому на ознаку особливої 
поваги Петро ІІІ подарував одну з 
найкоштовніших скрипок Страдіварі, 
на якій у майбутньому грав син Гав-
рило — учень Києво-Могилянської 
академії, випускник гімназії при 
Московському університеті.

Цікавим правом на ще одну на-
укову претензію може скористатися 
місто Новгород-Сіверський у контек-
сті проблеми авторства «Історії Ру-
сів». Після того, як 1828 року вияви-
ли рукопис, розпочалася легендарна 
епопея (майже за прикладом «Сло-
ва о полку Ігоревім») пошуку авто-
ра. Зважаючи на програмні виклад-
ки новгород-сіверських «автономіс-
тів», видається можливим одного з 
цих патріотів і «запідозрити» в автор-
стві популярного твору. Бо навіть по 
свіжих слідах заговорили про О. Ху-
дорбу, В. Палетику, О. Безбородька, 
О. Лобисевича, І. Ханенка та ін.

Можливо, сьогоднішній Новго-
род-Сіверський має скласти подяку 
«автономістам» за чесну працю в до-
слідженнях, збиранні історичних дже-
рел, за якими ми і відновлюємо чи від-
криваємо сторінки історії з козацьки-
ми прізвищами, іменитими родами.

Споконвічна причетність Новго-
рода-Сіверського до державниць-
ких, культурних, військових подій, які 
відбувалися в Європі, допомогла у 
войовничому і складному через по-
літичні події другому тисячолітті не 
тільки не зникнути з історичної аре-
ни (як сталося з низкою міст у різних 
країнах), а й не загубитися в перелі-
ку міських поселень. Ось така осо-
блива роль і непересічність малень-
кого Новгорода-Сіверського в кон-
тексті подій українського та євро-
пейського масштабів залишається і 
сьогодні загадкою.

Європейське визнання зовсім 
не є похідним від чисельності насе-
лення, наявності великих підпри-
ємств чи надзвичайно комфортних 
кліматичних умов. Добре це чи по-
гано — важко сказати, але все на-
зване серед переваг нашого міста 
відсутнє. Натомість вже 1410 року 
у Грюнвальдській битві над кінно-
тою об’єднаних сил Литви, Польщі 
та України майоріли жовті й небес-
ні кольори нинішнього Державного 
Прапора нашої держави в руках дру-
жинників із Новгорода-Сіверського, 
яких вів у складі 51 хоругви син нов-
город-сіверського князя Дмитра Ко-
рибута — Жиґимонт Корибутович. 

А про гарний люд Сіверського 
краю, згадки литовських літописів, 
записані з вуст володарів Великого 
князівства Литовського, схвильова-
но розповідають вже в новітні часи 
відродженої Литви у Вільнюському 
історичному музеї в контексті ви-
кладу історії держави за князя Оль-
герда (1345 – 1377). І Новгород-Сі-
верський — маленьке європейське 
місто — вони вправно показують на 
старовинній мапі. Так і сучасні пред-

ставники населення Сіверського 
краю на рівні власних етнографічних 
особливостей ідентифікують себе як 
«литвини». Не вдаючись у глибинний 
аналіз цього занадто цікавого яви-
ща, лишень наголосимо, що епоха 
присутності на наших теренах Вели-
кого князівства Литовського майже 
не залишила негативних вражень, 
порівняно з перебуванням Сіверщи-
ни протягом п’яти століть у залеж-
ності від Речі Посполитої та Московії. 

На полицях архівів країн Європи 
лежать документи, що зафіксували 
події європейської історії, на сторін-
ках якої знайшлося достатньо міс-
ця розвитку Новгорода-Сіверського 
чи згадці про забутих достойників. 
З них і отримали чи не найбільше ві-
домостей про загибель 1664 року в 
околицях міста полковника Івана Бо-
гуна, про основні події у краї за доби 
знаходження Сіверщини у складі Ве-
ликого князівства Литовського (ХІV 
– ХV ст.), про поразку військ Лжедми-
трія І та багато про що інше. 

Дослідник середньовічного Нов-
города-Сіверського О. Дячок ствер-
джує: «У ХVІ – ХVІІ ст. великою увагою 
і у Західній Європі, і у Східній Європі 
користувалися твори С. Герберштей-
на, М. Стрийковського, А. Ґваньїні», в 
яких європейські автори змальовува-
ли події війни 1500 – 1503 рр., на тлі 
якої описано природу краю, подано 
інформацію про географію місцевос-
ті, згадується про місто в період між-
усобиць литовських князів, надається 
змістовний перелік населених пунктів 
разом із Новгородом-Сіверським.

Відсутність власної Української 
держави впродовж століть мала не-
гативний морально-психологічний 
прояв. Відбувалось, окрім іншого, 
переродження найкращих чеснот, 
властивих на генному рівні україн-
ському етносу, а також вимивання 
могутнього потенціалу рис і звичок, 
які за нормальних умов мають пере-
даватися у спадок.

Найкраща чоловіча 
гімназія 

Лівобережної України 
(кінець ХVІІІ – 

початок ХХ ст.)

На особливе місце в україн-
ській історії заслуговує внесок у 
розбудову економічного та суспіль-
но-політичного життя України за 
часів Російській імперії представ-
ників вітчизняної молодої генера-
ції, підготовленої у стінах Новго-
род-Сіверської чоловічої гімназії 
впродовж майже 130 років. 

У нинішній діловій частині Нов-
города-Сіверського стоїть фаса-
дом до колишньої Губернської ву-
лиці приміщення чоловічої гім-
назії. Йому майже 170 років. Бу-
дівництво відбувалося на заміну 
старого дерев’яного будинку впро-
довж 1841 – 1843 років. До вве-
дення в експлуатацію у 1844 році 
нового цегляного приміщення до-
клали зусиль представники місце-
вої інтелігенції, які протягом кіль-
кох десятиліть відстоювали ідею 
відкриття університету в місті. Уні-
верситет так і не відкрили, але при-
міщення, що повністю відповіда-
ло потребам навчального закладу, 
вийшло на славу. Варто зазначи-
ти, що аж до капітального ремон-
ту 2004 року двоповерхова будів-
ля майже не змінювала первісного 
вигляду, дореволюційні знімки яко-
го збереглися. 

Отже, коли українська еліта пе-
ребувала у стані психологічної і мо-
ральної розгубленості за прова-
лених спроб національно-держав-
ницького орієнтування на Івана 
Мазепу, її наступники найчастіше 
прагнули отримати пристойну осві-
ту. Адже ними керувала мета закрі-
плення на щаблях владної піраміди 
чи впевнене наближення до можли-
востей, які відкривалися юнакам із 
поросійщених шляхетських і стар-
шинських родів у столицях північ-
ного сусіда — Петербурзі та Москві.

У Новгороді-Сіверському 1808 
року (за певних умов реформування 
мережі освіти в Російській імперії) 
на базі головного народного учили-
ща, що діяло від 1789 року, створе-
но чоловічу гімназію. Наступні роки 
стають часом утвердження провід-

ної ролі навчального закладу Сівер-
щини на Лівобережній Україні щодо 
підготовки абітурієнтів для провід-
них університетів імперії.

Важко назвати площину суспіль-
ного життя, де б не знайшлося міс-
ця талановитим випускникам Нов-
город-Сіверської чоловічої гімна-
зії. Успіх пов’язувався з аурою міс-
течка, котре, на перший погляд, не 
мало жодної переваги над іншими. 

Час коротенького Ренесансу 
сплинув разом із ліквідацією на-
місництв у Російській імперії. Тоді 
ж, 12 грудня 1796 року, Новгород-
Сіверський втратив губернську бу-
лаву, не реалізувавши кількох ам-
біційних проектів, серед яких най-
реальнішою була ідея відкриття 
в місті університету, який би вже 

своєю присутністю перетворював 
провінційне містечко на поважний 
освітній центр європейського ґа-
тунку. У всякому разі таким хотіла 
бачити майбутнє місцева інтеліген-
ція, серед якої варто виокремити 
директора гімназії пана І.І. Халан-
ського, який перебував на посаді 
до 1825 року, а після його смерті 
— нового керівника навчального 
закладу І.Ф. Тимковського, інтелек-
туала високого рівня, відомого вче-
ного в наукових колах Москви, Хар-
кова, Британії, Німеччини. 

Пан Тимковський, перебуваю-
чи в маленькому Новгороді-Сівер-
ському, залишався потужною по-
статтю серед еліти столиць, маю-
чи вчений ступінь доктора права та 
філософії. Зазначені представники 
еліти і «просували» перед «світлій-
шими» в Петербурзі ідею вищого 
навчального закладу в Сіверсько-
му краї. Для втілення проекту готу-
валося і відповідне підґрунтя — від 
пошуку приміщення для занять до 
зведення на найвищий рівень на-
вчально-виховного процесу безпо-
середньо в гімназії. У зв’язку з лік-
відацією системи намісництв ідея 
створення вищого навчального за-
кладу в повітовому містечку так і 
залишилася нездійсненою мрією.

Керівники гімназії добре розумі-
лися на навчально-виховному про-
цесі, тому змогли при всіх проблемах 
тодішнього життя Російської імперії 
створити на Лівобережжі заклад, 
з яким інші гімназії не мали жодних 
сподівань на суперництво, за винят-
ком хіба що Ніжинської гімназії ви-
щих наук. Можливо, конкуренція і 
породила гарний імідж Новгород-Сі-
верської гімназії, котра мала авто-
ритет серед губерній Лівобережжя 
та Росії, про що свідчить щорічний 
контингент зарахованих до школи. 
Потужна аура єднання природно-
го і духовного чинників створювала 
особливий мікроклімат. Гарні дирек-
тори, які опікувалися школою впро-
довж кінця ХVІІІ – першої полови-
ни ХІХ століття, змогли оточити себе 
найпотужнішими за фахом педаго-
гічними кадрами. Тут працювали 
вчителі, які згодом отримали профе-
сорські посади та вчені ступені в різ-
них університетах: І.Ф. Вернет, Й.А. 
Самчевський, Ф.Л. Метлинський, 
А.Р. Райлян, М.В. Білевич.

У Новгород-сіверській гімназії, 
як і в будь-якому навчальному за-
кладі, гордістю є випускники. Га-
лерея портретів усіх, хто залишив 
помітний слід на ниві наукових від-
криттів, військової служби, пра-
ці в управлінських структурах, іс-
торії, літературі, вчителюванні, за-
йняла б кілька немаленьких зал, а 
прі звища закріпилися б на пере-
важній частині місць у державній 
системі царської Росії. Це підтвер-
джують архівні документи, спога-
ди сучасників подій, пам’ятки архі-
тектури, перекази нинішнього на-
селення Новгорода-Сіверського. 
За підрахунками дослідника ста-
рожитностей Новгород-Сіверщини 
С. Воїнова, «відомо понад 30 вихо-
ванців гімназії, які стали професо-
рами, близько 10 — генералами». А 
ще — знані в Україні та за її меж-
ами письменники, історики, худож-
ники, науковці, винахідники.

Продовження. 
Поч. у №№ 58 – 61. 

Далі буде

І. В. Буяльський, хірург, І. В. Буяльський, хірург, 
вчений — один із перших  вчений — один із перших  

випускників, яким пишається випускників, яким пишається 
Новгород-Сіверська Новгород-Сіверська 

чоловіча гімназіячоловіча гімназія

І. Ф. Тимковський, І. Ф. Тимковський, 
директор чоловічої гімназії директор чоловічої гімназії 
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Хроніка війни більшовиків 
з народом на Чернігівщині

Комуністичний 
шабаш на Різдво 

у Пльохові
У грудні 1932 року в село Пльохів Черні-

гівського району Чернігівської області при-
був уповноважений Чернігівського міськ-
парткому КП(б)У вивчати поведінку місце-
вих комуністів на «фронті боротьби за хліб». 
Як і слід було очікувати, в уповноваженого 
склалося враження, що в жодного місцево-
го комуніста немає «зацікавленості і почут-
тя відповідальності» перед партією стосов-
но хлібоздачі, а настрій панує такий: «Ви-
конати норму — виконаємо, а чим будемо 
сіяти?» Взагалі було б дивно, якби подібні 
питання не турбували людей на місцях. 

На думку перевіряльника, «брутальна» 
поведінка комуністів, яка свідчить про не-
бажання виконувати хлібозаготівлі по селу, 
яскраво виявилася у зв’язку з відвантажен-
ням «невідомого» хліба, що був у коморі ко-
лишнього виробничого товариства. Коли 
постало питання про його відвантаження до 
міста, з боку майже всіх комуністів, і в пер-
шу чергу секретаря партосередку Апана-
сенка, вчинено опір: мовляв, це насіннєвий 
фонд. Навіть після того, як уповноважений 
наказав протягом 24 годин вивезти хліб у 
місто, цього не зробили. Тільки після виклю-
чення з партії «саботажника» Апанасенка 
та передачі його справи до прокуратури з 
дорученням негайно заарештувати як «сві-
домого зривника хлібозаготівель», за п’ять 
днів січня 1933 року в селі було заготовлено 
303 центнери хліба (непорушний запас по-
сівного фонду).

Втім, історія мала цікаве продовження. 
Не знаємо напевне, чи довелося Апанасен-
ку провести хоча б кілька днів в ув’язненні, 
однак світогляд партійця зазнав рішучих 
змін. 303 центнери хліба за перші п’ять днів 
нового 1933 року красномовно свідчать, 
що питання про «чим сіяти» стали для Апана-
сенка неактуальними. Більше того: секре-
тар Пльохівського партосередку аж ніяк не 
збирався зупинятися на досягнутому. Воче-
видь, партієць був надійний та ідейно загар-
тований, до релігії ставився вкрай вороже, 
тож вирішив перетворити віруючим різдвя-
ну ніч на комуністичний шабаш. 

Деталі «операції» знаходимо в чекіст-
ському спецзведенні. Отже, в ніч на 7 січня 
секретар партосередку Василь Апанасенко 
зібрав бригаду і почав проводити по всьо-
му селу арешти, переважно віруючих. За-
арештував і всю президію церковної ради, 
протримав людей у сільраді, після чого по-
казово «відправив молоти їх урожай в ко-
лективи». З 12-ої години ночі і до 11-ої ран-
ку бригади проводили реквізицію картоплі, 
причому робили поголовні обшуки, не роз-
бираючись, чи то «контрактант», чи звичай-
ний колгоспник.

Особливо брутально поводив себе Іван 
Митюк. Забрав картоплю в бідняка Ми-
коли Висоцького, який повністю виконав 
контрак тацію, а коли той намагався поясни-
ти, що здав усе належне (ще й показував від-
повідний документ) і що сільрадою «наміче-
ний до преміювання», Митюк не тільки не по-
вернув картоплі, а й вилаяв у грубій формі.

Утім, усюдисущі агенти ДПУ писали своє 
спецзведення аж ніяк не із співчуття до ві-
руючих чи сумлінних «контрактантів». Увагу 
чекістів пояснює останній абзац «цілком та-
ємного» (як і всі інші подібні писання) доку-
мента: «Необхідно відзначити, що у контрак-
тантів, які не виконали планів по картоплі, 
як у Силенка Миколи Івановича, Силенка 
Макара Івановича, Протченко Улити та ба-
гатьох інших, Апанасенко Василь карто-
плю не реквізує, оскільки постійно пиячить 
у цих осіб. Відкрито сприяє Василю Савенку 
в продажу горілки, влаштував у нього в хаті 
горілчану базу і сам разом із компанією сис-
тематично пиячить».

Про описані події поінформували секре-
таря міськпарткому і голову міськради «для 
прийняття відповідних мір». Хоча очевид-
но, що загальний напрям діяльності Апана-

сенка в січні 1933-го мав би радувати ке-
рівництво, а документ ще й вказує можли-
ві «резерви» хлібозаготівель в особі братів 
Силенків, Уляни Протченко та інших «собу-
тильників». Немає сумнівів, що після черго-
вої «проробки» секретар партосередку душу 
вирве із колишньої «компанії», аби лише ви-
йти сухим із води.

Радянське керівництво доволі лояльно 
ставилося до «вибриків» підлеглих, тож усі ці 
«передачі справи до прокуратури з доручен-
ням негайно заарештувати» хоча назовні й 
грізні, однак найчастіше залишалися тільки 
погрозами, які допомагали утримувати міс-
цевий актив на короткому повідку.

До речі, 1932 року в Пльохові померло 
66 осіб, а до 20 серпня 1933-го — 108 (на 
тому сільська книга запису актів громадян-
ського стану обривається). У січні – травні 
1933 року в селі помирало за місяць 6 – 9 
осіб, а вже в червні — 25, у липні — 35, за 
дві декади серпня — 18. Якраз на червень 
– липень припав пік голодування в Чернігів-
ському районі. Щоправда, причиною смер-
ті майже всюди значиться «хворість», а в са-
мому селі розповідають, нібито тоді дійсно 
була якась епідемія, від чого померло бага-
то людей. Але більш вірогідним видається 
припущення, що версія про «епідемію» ви-
никла пізніше і саме через оті масові запи-
си про «хворість». Бо такі ревниві партійці як 
Апанасенко та вірні бригади давно «пере-
йшли рубікон» і «викачували» хліб осатаніло 
і безжально. 

Убивство арештованих 
в Анисові

Радянські історики, описуючи події по-
чатку 30-их років минулого століття, акцен-
тували увагу на злочинних діях ворогів ра-
дянської влади проти місцевих активістів, 
на життя яких і справді було здійснено чи-
мало замахів: одні отримували легкий пере-
ляк, інші відбувалися пораненнями, трапля-
лись і фатальні випадки.

Однак саме активісти на місцях — пар-
тійні і колгоспні функціонери, керівники 
сільрад, комсомольці — забезпечували ре-
алізацію злочинної державної політики в 
кожному населеному пункті. Попри те, що 
після постанови ЦК ВКП(б) та РНК (Ради На-
родних Комісарів) УРСР від 18 листопада 
1932 року про «Про посилення хлібозаго-
тівель в одноосібному секторі» села напо-
внювалися бригадами з міських комуністів, 
передових робітників, профспілкових акти-
вістів, студентів, комсомольців, однак діста-
валося від невдоволеного люду переважно 
місцевим.

Власне, було за що. Це місцеві активіс-
ти ревно шукали і знаходили останні зерни-
ни, якими зголоднілі селяни весною 1933-го 
рятувалися від смерті. Це вони відзначали-
ся бездушністю і неймовірною жорстокістю. 
І це на їхніх руках — кров багатьох безне-
винних жертв тогочасного режиму. Відчува-
ючи повну безкарність і насолоджуючись 
владою, уявляючи себе господарями життя, 
вони чинили як опосередковані, так і прямі 
вбивства. І годі було простій людині сподіва-
тися на правосуддя тієї лихої години.

На початку літа 1933 року в селі Анисо-
ві, поблизу Чернігова, стався випадок, який 
має багато спільного з жахливим злочином 
радянських активістів у Рижиках. У ніч на 11 
червня сільський актив на чолі з головою 
колгоспу Пилипом Федоровичем Луговим 
затримав бідняків-колгоспників Афанасія 
Аксюту та Івана Павловича Титаренка. Як 
зазначено в міліцейському «спецповідом-
ленні» від 13 червня, «за підозрою у здій-
сненні крадіжки вівці у громадянки села 
Анисова Маяш Марфи Варфоломіївни». При 
затриманні Титаренка тяжко поранили в бік, 
а по дорозі в сільраду обидва зловмисники 
зізналися у спробі вчинити крадіжку. Хоча 
з такого формулювання випливає, що була 
лише спроба крадіжки. 

Анисів добряче накрило голодом, у черв-
ні 1933-го в селі померло 13 людей, у лип-

ні — ще 12 (це при тому, що за весь 1932 
рік — 28 смертей). У шести випадках причи-
ною смерті прямо значиться — «від висна-
ження». Вочевидь, доведені до відчаю селя-
ни наважилися на крадіжку і були впіймані 
«на гарячому». Зазіхали на приватне майно, 
а не державне, що було б істотно обтяжу-
вальним фактором. Здавалося, все просто: 
на невдах чекали суд і тюремне ув’язнення. 
Однак наступного дня голова колгоспу Пи-
лип Луговий вбив Аксюту начебто при спро-
бі втечі.

Для відтворення справжнього перебігу 
подій слідству вистачило одного дня. Вста-
новлено, що в кабінеті голови сільради зі-
бралися голова колгоспу Луговий, голова 
сільради Василь Барабаш і голова спожив-
кооперації Руденко. Розмірковуючи, що ро-
бити з Афанасієм Аксютою, вони вирішили 
— ось так запросто! — вбити затриманого. 

О другій годині ночі 12 червня Пилип 
Луговий і заступник голови сільради Осип 
Кузьмович Дюка повідомили Аксюті про не-
обхідність переведення його в погріб (при-
міщення для заарештованих), вивели в сад 
сільради, і там Луговий убив Аксюту пострі-
лом упритул у голову. Після чого здійснив 
кілька пострілів у повітря, імітуючи спробу 
втечі. 

Ось так поводилися тогочасні «королі 
життя» — місцеві активісти.

А що ж інший фігурант справи, тяжко по-
ранений Іван Титаренко? «Спецповідомлен-
ня» про нього більше не згадує, хоча назва 
документа («про вбивство арештованих…») 
недвозначно натякає на смерть обох за-
триманих. Власне, так і є, але чомусь запис 
про смерть Івана Титаренка від наскрізно-
го вогнепального поранення датований 26 
червня. Мабуть, місцева влада ховала кін-
ці в воду і фальшувала обставини загибелі 
двох селян. І є серйозні підстави вважати, 
що вбивці отримали мінімальне покаран-
ня. Відомо, що їх відсторонили від посад. 21 
червня головою сільради в Анисові призна-
чено Дубину, а головою колгоспу імені Шев-
ченка — Орла (протримався лише два тижні, 
4 липня його змінив Рись, до того — голова 
партосередку в Клочкові). Того ж дня міськ-
парткомітет за самосуд в Анисові виключив 
із партії Барабаша і Руденка, а голова пар-
тосередку Чижова була знята з посади з до-
ганою. 

До речі, дивно, але в обласному томі На-
ціональної книги пам’яті жертв Голодомору 
не згадані ані Аксюта, ані Титаренко. 

Хмільниця: 
«гідний наступник»
Радянська влада не скупилася на «епі-

тети» для недбайливих працівників, які від-
разу перетворювалися на затятих п’яниць 
та невиправних хуліганів і кримінальників. 
Однак усі ті, що були при владі на початку 
1930-их, насправді пройшли чимало випро-
бувань і на ділі довели готовність виконува-
ти будь-які завдання партії та уряду, не осо-
бливо замислюючись над філософськими 
категоріями «добра» і «зла» та не зупиняю-
чись ні перед чим. Усі інші безжально відсі-
ювалися.

7 серпня 1932 року на засіданні бюро 
Чернігівського райпарткому обговорювали 
позицію секретаря партосередку села Ма-
кишина (нині Городнянського району Черні-
гівської області) Дейнеки, який категорично 
відмовився провести спущений зверху дра-
конівський план хлібозаготівель на зборах 
партосередку, колгоспу та сільради, внаслі-
док чого став для партійного керівництва 
«на чолі організації опору від бюро партосе-
редку прийняттю плану хлібозаготівель». Ну 
ви ж розумієте: держава хотіла людям лише 
добра, а тут знайшовся якийсь розумник, 
став у позу. Рішення миттєве: «зняти з робо-
ти й виключити Дейнека з лав партії». Іншим 
партійцям — голові сільради Молочку, голо-
ві колгоспу Заровному — вліпили сувору до-
гану з попередженням.

Минуло 10 днів, 17 серпня бюро рай-

парткому зібралося на чергове засідання. 
Згадали і норовливе село Макишин. Допові-
дач констатував, що люди висновків не зро-
били і нічого позитивного у плані хлібозаго-
тівель не знайшли. А раз так — «розпустити 
бюро Макишинського партосередку». Клю-
човий тут такий пункт рішення: «Добрати ви-
тримані кандидатури на роботу секретаря 
партосередку, голови сільради і голови кол-
госпу». Ось так розпустили цілий сільський 
партосередок — тільки за те, що люди пря-
мо сказали: ці плани хлібозаготівель вико-
нати нереально… 

Іван Ледовий виявився якраз отим «ви-
триманим кандидатом». І чергового «міцно-
го горішка» 21 березня 1933 року призна-
чили головою сільради в Хмільницю. Новий 
голова роздивився, освоївся і — пішло-по-
їхало.

У вересні 1933 року, перебуваючи в не-
тверезому стані, Ледовий заявився на ви-
ставу, де йому як голові сільради не виявили 
належної «шанобливості» (мабуть, «уклоня-
лися» не надто низько). Справа закінчилася 
сваркою з колгоспниками-активістами, од-
ному з яких — комсомольцю Созонту Саве-
лійовичу Макаренку — Ледовий рукояткою 
револьвера вибив два зуби. Хай знають, хто 
в селі справжній господар!

У тому ж таки вересні Ледовий, знову не-
тверезим, прийшов на пожежу. І коли угле-
дів, як колгоспник Аркадій Макаренко в по-
спіху перекинув бочку з водою з пожежного 
обозу, побив його. Члена правління колгос-
пу, між іншим. 

А 17 грудня голову сільради потягло на 
подвиги, тож поїхав у сусіднє село Рогощі 
для затримання «кримінального злочинця» 
Павла Ігнатенка, що переховувався. Зро-
зуміло, для хоробрості хильнув чарку-другу. 
Але якось «неправильно» Ігнатенко перехо-
вувався, бо, коли Ледовий зайшов у хату, то 
зустрів там і самого Павла, і ще одного «зло-
чинця-конекрада», якогось Семена Присту-
пу, що недавно повернувся з ув’язнення. 
Грізні порушники закону побачили п’яного 
до нестями представника влади. І… пере-
йшли в хату до чергового «кримінального 
злочинця» Якова Куліби. Там Ледовий оста-
точно забув, яка лиха доля занесла його в 
Рогощі, і став вимагати літр горілки від При-
ступи. Так реальність начебто набувала яко-
їсь логіки. Однак підлий «злочинець» «розпо-
рядженню не підкорився». Від такої непова-
ги ошалілий голова сільради геть розходив-
ся, згадав про револьвер, став погрожувати 
і вистрілив у стелю. Подвиги нового «Гера-
кла» завершилися тим, що «дебошира» обез-
зброїли і лише після протверезіння повер-
нули зброю. Дивні якісь «кримінальні зло-
чинці»…

І хай там систематичне пияцтво, хай там 
дискредитація і повна відсутність авторите-
ту. Головне — не зміг мобілізувати навко-
ло себе громадськість і актив села, що не-
гативно вплинуло на результати «господар-
ських кампаній» по селу, тобто проведення 
державних хлібозаготівель тощо. Відтак на-
чальство дало відмашку про притягнення до 
кримінальної відповідальності. 

Щоб потім до іншого села перекинути. 
Адже Ледовий — «витриманий кандидат», а 
такі на дорозі не валяються.

P.S. Невеличка ремарка для тих, хто 
не мав «щастя» жити в Радянському Союзі: 
на виборні посади (голови сільської ради, 
голови колгоспу — і так до самої гори в 
московському Кремлі) комуністичний ре-
жим людей «призначав». А якщо хтось був 
проти або мав власну точку зору, на таких 
завжди чекало швидке і жорстоке пока-
рання (треба ж було чекістам відпрацьо-
вувати свій «хліб»). Ось така «соціалістич-
на демократія»!

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті, 

м. Чернігів

За матеріалами Державного архіву 
Чернігівської області
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Алла
Горська

Софі Лорен

2 вересня 2015 року світ від-
значив 70-ту річницю завершен-
ня Другої світової війни. Того дня 
1945 року на борту американ-
ського лінкора «Міссурі» було 
підписано Акт капітуляції Япо-
нії представниками цієї країни, 
США, Китаєм, Великою Британією 
та СРСР. Від радянської сторони 
його підписав українець з Уман-
щини — генерал-лейтенант Кузь-
ма Дерев’янко.

Друга світова війна — гло-
бальний військовий конфлікт, най-
більший в історії. У війні взяли 
участь 80% людства, бойові дії ве-
лися двома третинами існуючих на 
той момент держав. 

Війна розпочалася 1 вересня 
1939 р. із вторгнення військ на-
цистської Німеччини до Польщі, а 
завершилася 2 вересня 1945 р. 
беззастережною капітуляцією Япо-
нії. Під час війни були здійснені най-
більші в історії злочини проти люд-
ства (зокрема Голокост), а також 
уперше і востаннє використана в 
бою атомна зброя. До армій воро-
гуючих сторін було залучено понад 
110 млн солдатів, загальні втрати 
військових та цивільного населен-
ня складають понад 50 млн осіб. 

Шлях до початку війни був від-
критий пактом Молотова – Ріб-
бентропа 23 серпня 1939 р. Згід-
но із таємним протоколом до ньо-
го, нацисти Німеччини і комуністи 
СРСР ділили Східну Європу на зони 
інтересів. Унаслідок цих домовле-
ностей Третій Рейх отримав мож-
ливість безперешкодного вторг-
нення до Польщі, СРСР у підсумку 
розширився за рахунок Західної 
Білорусі та Західної України, Бес-
сарабії з Буковиною, трьох країн 
Балтії, а також частини Фінляндії.

Український вимір Другої сві-
тової війни не обмежувався лише 
боротьбою Вермахту та Радян-
ської армії на українській терито-
рії, як це традиційно подавала ра-
дянська історіографія. Насправді 
ж у рамках Другої світової в Укра-
їні велася не одна, а кілька воєн: 

– німецько-польська війна 
1939 – 1945 рр.; 

– польсько-радянська війна 
1939 р.; 

– радянсько-румунська війна 
1940 – 1945 рр.; 

– німецько-радянська війна 
1941– 1945 рр.; 

– німецько-українська війна 
1941– 1944 рр.; 

– радянсько-угорська війна 
1941– 1945 рр.; 

– радянсько-словацька війна 
1941– 1945 рр.;

– польсько-українська війна 
1942 – 1947 рр., 

– радянсько-українська війна 
1939 – 1954 рр. 

Усі ці конфлікти мають безпо-
середній стосунок до Другої світо-
вої війни, оскільки були спрово-
ковані нею, ставши її відгалужен-
нями та продовженням. Також до 
українського виміру війни входить 
участь українців у бойових діях 
поза Україною (наприклад, у ра-
дянсько-фінській «Зимовій війні» 
1939 – 1940 рр.) та у складі іно-
земних армій. Безпосередньо пе-

ред початком Другої світової війни 
мала місце угорсько-українська 
війна 1939 р., що вибухнула вна-
слідок проголошення незалеж-
ності Карпатської України.

Друга світова війна для Украї-
ни розпочалася 1 вересня 1939 р. 
із німецьким вторгненням до Поль-
щі. Близько 120 тис. українців у ла-
вах Війська Польського розпочали 
світову боротьбу проти нацизму, 
8 тис. з них загинуло протягом мі-
сяця війни. Також 1 вересня німці 
бомбардували Львів та інші захід-
ноукраїнські міста, що перебували 
у складі Польщі. Між 12 та 22 ве-
ресня Львів пережив подвійну об-
логу із заходу нацистськими вій-
ськами, зі сходу — радянськими.

СРСР вступив у Другу світову ві-
йну 17 вересня 1939 р. на боці на-
цистської Німеччини. Того дня ра-
дянські війська вступили до Польщі 
на допомогу німцям та окупували 
Західну Україну і Західну Білорусь. 
Протягом двох років Москва була 
союзницею Берліна, що у 1940 р. 
ледь не призвело до війни Великої 
Британії та Франції проти СРСР.

Нацистсько-комуністичний 
союз був зруйнований 22 черв-
ня 1941 р. із німецьким вторгнен-
ням до СРСР. Протягом року від по-
чатку німецько-радянської війни 
Україна була окупована війська-
ми Третього Рейху, вигнання на-
цистів розпочалося восени 1943 
р. і завершилося наприкінці 1944 
р. Український напрям був голо-

вним на Східному фронті: тут діяло 
від 50 до 75% усіх дивізій Вермах-
ту і половина всіх радянських сил.

Нацистський окупаційний ре-
жим в Україні був одним із най-
жорстокіших у світі. Безпосеред-
ньо своїми руками або із залучен-
ням «добровільних помічників» се-
ред місцевого населення нацисти 
знищили 1,5 млн українських єв-
реїв і 20 тис. ромів.

Але якщо злочини проти людя-
ності Третього Рейху більш дослі-
джені, то засудження злочинів кому-
ністичного режиму ще триває. Най-
більш відомими з них є Катинський 
розстріл, знищення політв’язнів у 
Західній Україні, підрив Дніпрогесу, 
використання в боях неозброєних 
селян — «чорної піхоти», депортації 
українців та інших народів, зокрема 
кримських татар.

Після перемоги над нацист-
ською Німеччиною 8 травня 1945 
р. СРСР приєднався до війни проти 
Японії. Беззастережна капітуля-
ція Японії 2 вересня 1945 р. озна-
чала завершення ІІ світової війни, 
але окремі військові конфлікти, 
породжені нею, точилися ще де-
кілька років. Організований спро-
тив радянській владі на Західній 
Україні тривав до 1954 р., а окре-
мі сутички — до 1960 р.

Україна зробила значний вне-
сок у перемогу над нацизмом та 
союзниками Німеччини. На боці 
Об’єднаних Націй воювали укра-
їнці у складі армій Великої Брита-
нії та Канади (45 тис. осіб), Поль-
щі (120 тис.), СРСР (більше 6 млн), 
США (80 тис.) і Франції (6 тис.), а 
також визвольного руху в самій 

Україні (100 тис. в УПА) — разом 7 
млн. осіб. Понад 2,5 млн українців 
були нагороджені радянськими і 
західними медалями та орденами, 
більше 2 тис. стали Героями Ра-
дянського Союзу, з них 32 — дві-
чі, а найкращий ас союзної авіації 
Іван Кожедуб — тричі. 

Для України ІІ світова війна — 
національна трагедія, під час якої 
українці, позбавлені власної дер-
жавності, змушені були воювати 
за чужі інтереси і вбивати інших 
українців. За Україну воювали дві 
тоталітарні системи, що однаково 
не зважали на людські життя. Кож-
на сторона протистояння на укра-
їнських землях намагалася про-
демонструвати свою прихильність 
до українства, але єдиним справді 
українським суб’єктом у роки війни 
був визвольний рух — передовсім 
Українська Повстанська Армія.

З різних причин на німецько-
му боці воювало до 250 тис. укра-
їнців, до 50 тис. було мобілізовано 
до армій союзників Третього Рейху.

Україна зазнала надзвичайні 
втрати внаслідок війни. Під час бо-
йових дій та в полоні загинуло 2,8 
млн українських військових і під-
пільників з усіх сторін, 5,2 млн ци-
вільних загинуло через окупацій-
ний терор і голод у тилу. Отже, без-
поворотні втрати України (україн-
ців та інших народів) склали 8 млн 
осіб. Матеріальні збитки стано-
вили 285 млрд тогочасних рублів 
(40% загальносоюзних втрат). 

Унаслідок бойових дій постражда-
ло понад 700 міст і містечок, 5,6 
тис. мостів, 28 тис. сіл, 300 тис. 
господарств.

Додатково деякі дати. Окрім 
згаданих: 

30 червня 1941 р. — прого-
лошення у Львові Акта відновлен-
ня Української держави. Початок 
переслідування нацистами укра-
їнського національного руху.

22 липня 1942 р. — остаточ-
на окупація нацистами території 
України.

14 жовтня 1942 р. — утво-
рення Української Повстанської 
Армії, єдиної сили, що під час війни 
боролася за незалежну Україну.

18 грудня 1942 р. — початок 
вигнання нацистських окупантів з 
України.

18 травня 1944 р. — депорта-
ція із Криму всього народу крим-
ських татар.

23 листопада 1944 р. — за-
вершення вигнання нацистів з те-
риторії України.

25 квітня 1945 р. — відкрит-
тя Конференції Об’єднаних Націй 
у Сан-Франциско, яка створила 
Статут Організації Об’єднаних На-
цій (ООН).

8 травня 1945 р. — капітуля-
ція Німеччини, завершення війни 
в Європі.

Країни, які зазнали найбіль-
ших втрат людей у війні: Китай — 
15 млн (3% населення), Росія — 14 
млн (13%), Україна — 8 млн (19%), 
Німеччина — 7 млн (8,5%), Польща 
— 6 млн (17%).

Український інститут 
національної пам’яті

18 вересня
Народилася: 1929 

— Алла Горська, укра-
їнська художниця і гро-
мадська діячка, учас-
ниця правозахисного 
руху 1960-их років в 
Україні.

Помер: 1877 — 
Осип Бодянський, 
український історик, 
філолог, перекладач.

19 вересня
1841 — побудована перша міжнарод-

на залізниця (Страсбург — Базель).
1851 — у США вийшов перший при-

мірник газети «New-York Daily Times». Че-
рез 6 років видання змінило свою назву 
на «New York Times» («Нью-Йорк Таймс»).

1891 — до Монреаля прибули перші 
українські поселенці.

20 вересня
1519 — почало-

ся перше навколосвіт-
нє плавання під керівни-
цтвом Фернана Магел-
лана.

Народилася: 1934 
— Софі Лорен, італій-
ська кіноактриса, лауре-
ат «Оскара». 

21 вересня
Народився: 1866 — Герберт Уеллс, 

англійський письменник-фантаст.
Померли: 1709 — Іван Мазепа, геть-

ман України в 1639 – 1709; 1832 — Валь-
тер Скотт, шотландський письменник; 
1944 — Олександр Кошиць, український 
диригент і композитор.

22 вересня
1862 — президент США Авраам Лін-

кольн оголосив про звільнення негрів-ра-
бів.

1939 — пройшов спільний радян-
сько-нацистський парад у Бресті.

1980 — у Польщі засновано проф-
спілку «Солідарність».

23 вересня
1848 — американець Джон Куртіс 

зробив першу жувальну гумку.
Н а р о д и л и с я : 

63 до н. е. — Окта-
віан Август, перший 
римський імпера-
тор; 1872 — Соло-
мія Крушельницька, 
українська оперна 
співачка; 1900 — 
Володимир Кубійо-
вич, громадсько-по-
літичний діяч, гео-
граф, демограф.

Померли: 1870 — Проспер Меріме, 
французький письменник; 1937 — Зиґ-
мунд Фрейд, австрійський психіатр.

24 вересня
Народився: 1894 — Роман Купчин-

ський, український поет, прозаїк, журна-
ліст, композитор, критик.

25 вересня
1789 — Конгрес Сполучених Шта-

тів підтримав 10 поправок до Консти-
туції, що увійшли в історію як Білль про 
права.

Народилися: 1765 
— Міхал Огінський, 
польський композитор 
і політичний діяч; 

1897 — Вільям 
Фолкнер, американ-
ський письменник, ла-
уреат Нобелівської 
премії; 1906 — Дми-
тро Шостакович, ро-
сійський композитор; 
1920 — Сергій Бондарчук, кінорежисер 
та актор; 1932 — Анатолій Солов’яненко, 
український співак.

Помер: 1970 — Еріх Марія Ремарк, ні-
мецький письменник.

26 вересня
1995 — Україна прийнята до Ради Єв-

ропи.
Народилися: 1832 — Петро Сокаль-

ський, український композитор; 1936 — 
Євген Пронюк, український громадський 
діяч; 1965 — Петро Порошенко, Прези-
дент України.

27 вересня
1825 — в Англії почався рух першою 

залізницею. Паротяг, сконструйований 
Джорджем Стефенсоном, провіз потяг із 
450 пасажирами з Дарлінгтона у Стоктон 
зі швидкістю 24 км/год.

1893 — у Джерсі-Сіті почали видава-
ти перший український друкований орган 
у США — газету «Свобода».

1977 — перша атомна станція Украї-
ни — Чорнобильська АЕС — підключена 
до енергосистеми країни. Промисловий 
струм дав перший енергоблок потужніс-
тю мільйон кіловат.

Народився: 1533 — Стефан Баторій, 
король Польщі у 1576 – 1586 рр.

28 вересня 
Народилися: 1803 — Проспер Ме-

ріме, французький письменник; 1924 — 
Марчелло Мастроянні, італійський кіно-
актор.

29 вересня 
1793 — в англійському спортивному 

журналі вперше згадано про гру в теніс.
1829 — у Лондоні почала діяти ци-

вільна поліція, згодом — Скотланд-Ярд.
Н а р о д и л и с я : 

1547 — Мігель де 
Сервантес Сааведра, 
іспанський письмен-
ник; 1845 — Іван Кар-
пенко-Карий (Тобіле-
вич), український дра-
матург; 

1866 — Михайло 
Грушевський, укра-
їнський політичний і 
державний діяч, істо-
рик, голова Централь-

ної Ради в 1917 – 1919 рр; 1912 — Міке-
ланджело Антоніоні, італійський кіноре-
жисер; 1943 — Лех Валенса, польський 
політичний і державний діяч, лідер анти-
радянської профспілки «Солідарність» у 
1980-их роках, президент Польщі у 1990 
– 1995, лауреат Нобелівської премії 
миру 1983 р.

30 вересня
1472 — в Майнці Йоганн Гутенберг 

надрукував першу книжку — Біблію.
1882 — в американському містеч-

ку Епплтон (штат Вісконсін) на річці Фокс 
запрацювала перша у світі гідроелектро-
станція потужністю 12,5 кВт.

1902 — запатентовано штучний 
шовк — віскозу.

1928 — англійський мікробіолог 
Александер Флемінг оголосив про вина-
хід пеніциліну.

1929 — англійська служба Бі-Бі-Сі 
вперше провела телетрансляцію.

Народилися: 1841 — Михайло Дра-
гоманов, український літературозна-
вець, історик, публіцист, фольклорист, 
економіст, філософ; 1908 — Давид Ой-
страх, скрипаль-віртуоз; 1917 — Юрій 
Любимов, російський театральний 
режисер.

1 жовтня
1884 — на Вашингтонській конфе-

ренції ухвалено рішення про введення на 
всій Землі поясного часу.

1929 — розпочалися численні аре-
шти в Україні членів вигаданої сталінця-
ми Спілки Визволення України.

1930 — в Московському Кремлі піді-
рвано Чудов монастир, закладений 1365 
року.

1949 — у Пекіні проголошено ство-
рення Китайської Народної Республіки.

Народилися: 1735 — Джон Адамс, 
другий президент США; 1903 — Володи-
мир Горовиць, видатний піаніст україн-
ського походження.

2 жовтня
1552 — взяття Казані  військами Іва-

на Грозного, приєднання Казанського 
ханства до Московського царства.

Н а р о д и л и с я : 
1869 — Махатма 
Ганді, лідер руху за 
незалежність Ін-
дії; 1903 — Микола 
Азовський, україн-
ський маляр; 1906 
— Іван Багряний, 
український пись-
менник.

Помер: 1974 — Василь Шукшин, 
російський актор, режисер і пись-
менник.

70-річчя завершення 70-річчя завершення 
Другої світової війниДругої світової війни

Підписання Акта капітуляції Японії. Підписання Акта капітуляції Японії. 

Соломія
Крушельницька

Міхал
Огінський

Іван Карпенко-
Карий

Махатма
Ганді
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ЗУБ Пе-
тро Григо-
рович наро-
дився 22 лис-
топада 1932 
року в селі 
К о в а л і в ц і 
Шишаць кого 
району на 
Полтавщині.

Здобувши вищу освіту в Київ-
ській консерваторії ім. П. Чайков-
ського, Петро Григорович переїхав 
до Чернігова. І з 1961 року, тобто 
понад сорок літ, виховував молодь 
Подесення, обіймаючи посади 
старшого викладача, доцента ка-
федри музики і співів, якою заві-
дував більше ніж 20 років у Черні-
гівському педагогічному універси-
теті імені Т. Шевченка. Саме тут він 
написав і видав 15 збірок поезії та 
прози, створив майже 100 пісень. 

Заслужений працівник куль-
тури України. Член Національної 
спілки письменників України. Лау-
реат премії імені М. Коцюбинсько-
го за 1995 рік. Твори його перекла-
далися російською, білоруською, 
чуваською, польською мовами. 

Помер 2007 року. 

Співає скрипка
Співає скрипка. Я в душі співаю, 
Бриню струною й вітром у дротах.
Прийми мої слова, коханий краю!
Вони всякчасно квітнуть на вустах.
Прошурхотіла осінь 

жовтим листям, 
Поцілувала Десну в берегах. 
Гойдаюсь в листопадовій колисці,
Злітаю в небо, мов крилатий птах. 
Куди ж летіти, коли ти далеко? 
Чого шукати в світі на краю? 
О, не ридайте віхоли і спеки, 
Я з птаха знов людиною стаю. 
Шумлять у лузі верби і тополі, 
Мене чарівний світ не полиша. 
Щаслива осінь у моєї долі. 
Співає скрипка, як моя душа. 

* * *
Коли б я зміг тебе забуть, 
Посохли б трави в синім лузі, 
Мене мої забули б друзі, 
Коли б я зміг тебе забуть. 
Коли б я зміг тебе забуть, 
Упали б хмари над садами, 
І квіти стали б полинами, 
Коли б я зміг тебе забуть. 

Листопад
Непомітно прийшов 

листопад.
Жовтолисті дерева німіють.
Зорі в висохлім небі маліють.
Календар не повернеш назад.

Листопадова стежка вузька 
Та гаптована вся квітниками. 
Ще гуртується пісня між нами, 
Хоч осіння, та серцю близька. 

Вже покинуло птаство 
мій сад, 

Ущухає розбурханий вітер. 
Яблуневі оголює віти 
Листопад... 

Листопад... 
Листопад... 

Ніч 
Яка прозора ніч... 
Яка зваблива тиша... 
Невже я на землі? 
Чи в космосі? Агей! 
Ні цвіт, ні травеня, 
ні гілку не колише, 
До себе приверта 
найдивніша з ночей. 

Я п’ю і не нап’юсь 
п’янкої високості, 
Дивлюсь не надивлюсь 
на тихий зорепад. 
Чекаю й не діждусь   
когось близького в гості, 
Його іду стрічать у потаємний сад.
 
Чи спить уся земля, 
а я стою на чатах, 
Напружуючи слух, 
нечутний звук ловлю, 
Чи нині пізнаю мого життя початок 
Й запитую себе: 
— А може, я — люблю? 

Поезія лауреатів премії 
імені Михайла Коцюбинського

Продовжуємо знайомити читачів із поезією лауреатів обласної літе-
ратурно-мистецької премії імені Михайла Коцюбинського. Торік у Черні-
гові видана «Антологія творів лауреатів премії імені М. Коцюбинського. 
Поезія». З неї і друкуємо ці твори.

ДЗЮБА Сергій 
Вікторович народив-
ся 20 вересня 1964 
року в місті Пирятині на 
Полтавщині. Закінчив 
факультет журналісти-
ки Київського держав-
ного університету імені 
Т. Шевченка. 

Працював журна-
лістом обласних і все-
українських газет. 

Член Національних спілок письменників 
та журналістів України, лауреат міжнародних, 
всеукраїнських та обласних премій і конкур-
сів. Лауреат премії імені М. Коцюбинського за 
1998 рік. Автор багатьох книг поезії і прози, 
упорядник антологій сучасної української пое-
зії і прози. Друкувався у вітчизняних та закор-
донних виданнях. Живе в Чернігові. 

 
* * * 

Це — просто дощ, а Ти — така красива!
Таку Тебе створив для мене день.
Я знав Тебе, сто років знав до зливи…
Мені б себе не бачити лишень.

Дивлюся, як дитина із колиски,
Немов чернець, який прийшов у храм.
Це — просто дощ. І небо зовсім близько,
Та я йому Твій погляд не віддам.

Так урочисто, ідеально зримо,
Щиріше всіх шедеврів і уяв!
Це — просто дощ із карими очима,
І ні краплинки я не змарнував.
 

* * * 
Я пережив себе: відмучився, відпив…
Так тихо поховав — ніхто і не помітив —
Без віршів, копачів, душі лишивши пів…
Та Бог із ним, таким… І Бог зі мною… Квіти —

Оздоби для жінок, наркотики кохань — 
Мені, який отам, можливо, ще потрібні,
Мов попіл — голові, як позолота бань,
Алергікам — весна і горобцям — шпаківні.

Нехай собі ростуть! Я ж більше не прийду —
У кожного із нас тепер свої принади:
Хай мріє він про біль у Божому саду,
Я інколи йому позаздрю, наче мати.

* * * 
Таке недоторкане небо
Тут тіні своєї боїться,
В кватирку шепоче, дивне,
Що Ти ще народиш бога.

Я сплю. Мені добре спиться,
Коли Ти заходиш в мене.
А місто живе, як востаннє.
І п’є нашу кров. Потроху.

Десь ранок чекає біло…
А хто там іконно на шибках?!
Я стільки про Тебе знаю,
Що, мабуть, не знаю нічого.

* * *
Ейфелева вежа Твоєї гордості
все-таки дозволить приземлитись
самотньому
листку-літачку.
А там я сховався!

Сон 
І був я поетом,
І жив тисячу років…
А потім — все минулося:
Тільки відбитки Твоїх ніг
На піску.

* * * 
У липні наших літ ми — наче ясновидці,
Які про себе все дізнались до рубця.
Коли по горло — світ. І спогадів — по вінця.
І хочеться знайти не манну, а Отця.

В старому місті лип спокійно, як в Багдаді.
Не плавиться Десна від розімлілих тіл.
Знов змиємо гріхи. І жебраки нам раді.
І істини, мов грип, рознесемо довкіл.

У липні наших літ ще закороткі ночі,
І біла заздрість лип — столітніх, ще п’янких.
Є дещо до зими. Хтось нас іще не хоче.
Повіримо в свій міт, як у прийдешній сніг.

Міс Позі Керінгтон тішилася 
заслуженим успіхом. Народилася 
вона в маленькому містечку Крен-
бері-Корнерс, і лиха доля наділила 
її жахливим прізвищем Клозетт. 
Але на вісімнадцятому році дівчи-
на змінила його на милозвучніше 
— Керінгтон — і отримала досить 
непогане місце хористки в сто-
личному театрі вар’єте. Після того, 
легко подолавши належні щаблі 
театральної ієрархічної драбини, 
ввійшла до складу славнозвісно-
го октету, відомого в столиці під 
назвою «Пташка», і співала в му-
зичній комедії «Брехач і підбреха-
чі», що мала великий успіх у публі-
ки; далі танцювала сольний танок 
у балеті «Фоль де Роль» і, нарешті, 
виступила в ролі покоївки Туанети 
в п’єсі «Купальний халат короля», 
якою остаточно зачарувала крити-
ку і здобула собі ім’я.

Словом, на час нашої розпо-
віді ми застаємо міс Керінгтон у 
розквіті слави, коли вона купа-
лася в лестощах і шампансько-
му, коли хитрий антрепренер, 
гер Тімоті Гольдштайн, заручив-
ся її підписом на контракті, що 
зобов’язував міс Позі сяяти весь 
наступний сезон у новій п’єсі Дай-
да Річа «Нічні розваги».

І от саме тоді до гера Тімо-
ті прийшов молодий талановитий 
син двадцятого століття, актор на 
характерні ролі містер Хайсміт, 
який сподівався отримати анга-
жемент на роль Хейтосера, голо-
вну чоловічу комічну роль у п’єсі 
«Нічні розваги».

— Мій любий, беріть собі цю 
роль, якщо зумієте,— сказав йому 
Гольдштайн. — Міс Керінгтон усе 
одно не послухає мене. Вона вже 
прогнала з півдесятка найкращих 
у місті акторів на амплуа «сіль-
ських простаків» і заявила, що й 
ноги її не буде на сцені, поки не до-
будуть такого Хейтосера, кращо-
го за якого й бути не може. Ви ж, 
мабуть, знаєте, що міс Позі вирос-
ла в селі, і коли наші бродвейські 
орхідеї встромляють у волосся со-
ломину й намагаються вдавати із 
себе конюшину, вона просто шале-
ніє. Якось я спитав її жартома, чи 
не підійде, на її думку, для цієї ролі 
Ленмен Томпсон. «О, ні, — сказала 
вона, — я не хочу ні його, ні Джона 
Дрю, ні Джима Корбета, — нікого з 
цих дженджиків, що не вміють від-
різнити конюшину від конюшні. По-
дайте мені, — каже, — справжній 
товар». Отож, мій любий, якщо ви 
хочете грати Сола Хейтосера, пе-
реконайте міс Керінгтон, що вам 
ця роль до снаги. Бажаю успіху.

На другий день Хайсміт сів у 
потяг і рушив до Кренбері-Кор-
нерса. У цьому тихому глухому міс-
течку він пробув три дні. Розшу-
кавши родину Клозеттів, вивідав 
її історію аж до четвертого колі-
на включно, зібрав останні нови-
ни Кренбері-Корнерса і вивчив 
його місцеві особливості. На від-
міну від міс Керінгтон, це містечко 
не зазнало впливу швидкого по-
ступу. На думку Хайсміта, відтоді, 
як цей закутень покинула єдина 
прихильниця Терпсихори, там, по 
суті, відбулося так само мало змін, 
як на сцені, коли вважається, що 
між двома діями «минуло чотири 
роки». Просякнувши наскрізь ду-
хом Кренбері-Корнерса, Хайсміт 
повернувся до міста, мінливого, 
як хамелеон.

Місцем, де Хайсміту довелося 
показати все своє акторське мис-
тецтво, стала одна зі столичних ви-
нарень. Називати її немає потре-
би, бо вона єдина, де завжди мож-
на було знайти міс Позі Керінгтон 
після вистави «Купальний халат ко-
роля».

За одним зі столиків, привер-
таючи до себе погляди всіх при-
сутніх, сиділо невеличке веселе 
товариство. Мініатюрну, пікантну, 
жваву, чарівну, збуджену, сп’янілу 
від успіху міс Керінгтон тут треба 
назвати першою. Далі йшов гер 
Гольдштайн — галасливий, ку-
черявий, гладкий, трохи збенте-
жений, немов ведмідь, якому в 
лапи несподівано потрапив мете-
лик. Потім один газетяр, сумний, 
завжди насторожений, звиклий 
розцінювати кожну почуту фра-
зу як матеріал для свого репор-
терського мотлоху; зберігаючи 
урочисте мовчання, він їв омари 
а ля Ньюбург. І, нарешті, останній 
— молодик із проділом та іменем, 
яке сяяло золотом на зворотному 
боці ресторанних рахунків. Уся ця 
компанія сиділа за столиком у ви-
нарні, грала музика, і метушили-
ся лакеї, виконуючи свої складні 
обов’язки і повертаючись спиною 
до всіх, хто потребував їхніх по-
слуг. І все було весело й гарно, бо 
відбувалося на дев’ять футів ниж-
че від рівня тротуару.

За чверть до дванадцятої до 
винарні ввійшла якась істота. Пер-
ша скрипка сфальшувала, взявши 
«ля бемоль» замість чистого «ля»; 
кларнет посеред фіоритури пус-
тив півня; міс Керінгтон хихикнула, 
а молодик із проділом проковтнув 
камінець від маслини.

Новоприбулий мав бездоган-
ний сільський вигляд. Це був ху-
дорлявий, незграбний парубок 
з білявою чуприною і роззявле-
ним ротом, нерішучий, зніяко-
вілий, очманілий від яскравого 
світла та велелюддя. Костюм на 
ньому був горіхового, а крават-
ка — ясно-блакитного кольору, з 
рукавів на чотири дюйми стирча-
ли кістляві руки, а з-під штанів на 
таку ж довжину видніли обтягнуті 
білими шкарпетками щиколотки. 
Він перекинув стільця, вмостився 
на другому, обкрутив ногою ніж-
ку стола і запобігливо усміхнувся, 
побачивши, що до нього підходить 
офіціант.

— Та що ж, дайте склянку ім-
бирного пива, — відповів він на 
чемне запитання офіціанта.

Уся винарня прикипіла до ньо-
го очима. Він був свіжий, як капус-
та, і простий, як граблі. Вирячив-
ши очі, хлопець роззирався довко-
ла. Нарешті його погляд спинив-
ся на міс Керінгтон. Він підвівся і 
попростував до її столика, сяючи 
сором’язливою усмішкою і ніяково 
червоніючи від радості.

— Як ся маєте, міс Позі? — 
спитав він із такою вимовою, що 
не виникало ніякісіньких сумнівів, 
звідки він. — Ви не впізнали мене? 
Білл Самерс! Із тих Самерсів, що 
живуть за кузнею. Воно, правда, я 
трохи підріс, відколи ви поїхали із 
Кренбері-Корнерса. Ліза Пері так 
і казала, що я можу побачити вас 
тут. Ви ж знаєте, Ліза Пері вийшла 
заміж за Бені Стенфільда. Так от 
вона й каже мені...

— Та невже? — жваво переби-
ла його міс Керінгтон. — Ліза Пері 
вийшла заміж? А ми думали, що її 
ніхто не візьме — з таким ласто-
винням!

— Аякже, — усміхнувся пліт-
кар, — ще в червні побралися і жи-
вуть тепер на старому Татамсько-
му майдані.

І посипалися новини:
— Хем Райлі вдарився в благо-

честя; стара міс Блайдерс продала 
свою халупу капітанові Спунеро-
ві; молодша дочка Уотерсів утекла 
з учителем музики; торік у берез-
ні згорів суд; вашого дядька Уай-
лі обрали на констебля; Матільда 
Хоскінс загнала собі в руку голку і 

померла; Том Бідл залицяється до 
Саллі Лезроп — кажуть, усі вечори 
просиджує в них на ґанку.

— У цієї лупатої! — трохи різ-
кувато вигукнула міс Керінгтон. 
— Цей же Том Бідл колись... Про-
бачте, мої любі, ви мені вибач-
те, це мій давній друг, містер... як 
ви сказали? Ага, містер Самерс. 
Знайомтеся. Містер Гольдштайн, 
містер Рікетс, містер... о, як же 
ваше прізвище? Джонні... Хай 
буде просто Джонні. Ну, ходім он 
туди, ви мені ще розкажете що-
небудь про наших.

Вона потягнула його до столи-
ка, що стояв у затишному куточку. 
Гер Гольдштайн знизав гладкими 
плечима і поманив офіціанта; га-
зетяр трохи пожвавішав і замо-
вив абсент; молодик із проділом 
поринув у меланхолію. Інші при-
сутні у винарні сміялися, цокалися 
чарками і втішалися комедією, яку 
міс Позі Керінгтон давала їм сьо-
годні поза програмою. Деякі скеп-
тики перешіптувалися з приводу 
інтерв’ю та «реклами» і значущо 
усміхалися.

Позі Керінгтон підперла рука-
ми своє чарівне, прикрашене чу-
довою ямкою підборіддя, й зовсім 
забула про публіку — здатність, 
яка здобула їй лаври.

— Я щось ніяк не можу прига-
дати, хто ж це із Самерсів мав ім’я 
Білл, — замислено мовила вона, 
дивлячись просто в невинні бла-
китні очі сільського парубка. — А 
я ж Самерсів добре знаю... Ну, в 
нас там, мабуть, мало що змінило-
ся. Ви давно бачили кого-небудь із 
моїх?

Тут Хайсміт пустив у діло свої 
козирі. Для ролі Сола Хейтосера 
треба було бути не тільки коміком, 
ця роль вимагала й пафосу. Нехай 
же міс Керінгтон побачить, що він і 
на цьому добре розуміється.

— Цими днями я саме заходив 
до ваших, — повів «Білл Самерс». 
— Не можна сказати, щоб там усе 
дуже змінилося. Хіба, може, бузок, 
той, під вікном з кухні, підріс, ма-
буть, на фут, і берест на першому 
подвір’ї засох, довелося зрубати. 
А все ж у дворі стало якось наче 
не так.

— А як мати? — спитала міс 
Керінгтон.

— Коли я бачив її востан-
нє, вона сиділа на ґанку і плела 
якусь серветку під лампу, — ска-
зав «Білл». — Постаріла. А в хаті 
все як було. Ваша мати попроси-
ла, щоб я посидів з нею. «Тільки не 
руш, — каже, — цієї гойдалки, Уї-
льяме. Відколи Позі покинула нас, 
так вона там і стоїть. А он фартух, 
що вона почала підрублювати... Як 
кинула його тоді на поруччі, так він 
і висить. Може ж, таки, — каже, 
Позі коли-небудь ще вернеться й 
підрубить його». 

Міс Керінгтон владним рухом 
покликала офіціанта.

— Пляшку шампанського, су-
хого, — наказала коротко. — Ра-
хунок Гольдштайнові.

— Ваша мати якраз сиділа 
біля дверей, на сонці, — вів далі 
кренберійський літописець, — а я 
й кажу їй: може б, ви, мовляв, од-
сунулися трохи з сонця. А вона: 
«Уїльяме, — каже, коли я оце си-
джу тут і дивлюся на дорогу, то 
вже й не поворухнуся. Ото, — 
каже, — тільки урву яку часинку, 
так і біжу сюди. Сяду та й дивлюся, 
чи не покажеться з-за тину моя 
Позі. Вона пішла тієї ночі по цій 
дорозі, вранці ми бачили її слідоч-
ки. І щось ніби каже мені, що вона 
й назад прийде цією самою доро-
гою, коли їй остогидне столи-
ця і вона згадає про свою 
стареньку матір».

О. Генрі

Винарня 
і троянда
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Несподівані 
думки
 Найжорстокіша ти-

ранія та, що виступає під 
прикриттям справедливос-
ті і під прапором законнос-
ті. (Ш. Монтеск’є).

 Істина набагато лег-
ше народжується внаслі-
док помилки, ніж унаслідок 
безладу. (Френсіс Бекон).

 Істина існує, а брех-
ню має бути винайдено. 
(Жорж Брак).

 В історії будь-якого 
народу знайдеться чимало 
сторінок, які були б чудові, 
якщо б вони були правдою. 
(Дені Дідро).

Було колись...
Генріх Гейне був дале-

ким родичем Карла Маркса 
по материнській лінії. Вони 
познайомилися в Парижі 
1843 року й не мали гадки 
про свої родинні зв’язки. 
Поет був зачарований ро-
зумом молодого філософа 
і майже щодня приходив 
на вулицю Вано поговори-
ти про політику і літературу. 

* * * 
Якось Віктор Ґюґо їхав 

до Пруссії. 
— Чим Ви займаєте-

ся? — запитав у нього жан-
дарм, заповнюючи анкету.

— Пишу. 
— Я питаю, чим Ви за-

робляєте кошти для про-
життя? 

— Пером. 
— Так і запишемо: 

«Ґюґо. Торговець пір’ям». 
* * *

Діккенс розповідав, 
що кожне слово його тво-
ру, перш ніж перейти на па-
пір, спочатку виразно ним 
чується, а персонажі по-
стійно перебувають поруч 
і спілкуються. Працюючи 
над «Крамницею старожит-
ностей», письменник не міг 
спокійно ні їсти, ні спати. 

* * *
Французький письмен-

ник Ґі де Мопассан був да-
леко не єдиним, кого драту-
вала новозбудована Ейфе-
лева вежа. Тим не менше він 
щодня обідав у її ресторані, 
дотепно пояснюючи це тим, 
що тут єдине місце в Парижі, 
звідки не видно вежі. 

Куточок 
гумору

— Схоже, та риба, яку  
ви продаєте, зіпсована.

— Ех, пані, тепер цілий 
світ зіпсований. 

* * *
Скільки самотніх чоло-

віків мріють про гарну дру-
жину. А скільки одружених!

* * *
Ворожка розкладає 

карти і каже клієнтці:
— До п’ятдесяти років 

ви будете страждати від не-
стачі грошей.

— А потім?
— А потім звикнете.

* * *
— Ти ще не забув, що 5 

тисяч гривень менi винен?
— Та що ти! До кiнця 

днiв пам’ятатиму! 
* * *

З кожним роком жiнцi 
все важче звикати до того, 
що їй тридцять.

Вас зацікавила наша газета, її публікації? 
Тоді Ви можете допомогти в її виданні, внісши 
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Корисні порадиКорисні поради
 Якщо «блискавка» застрягла і не рухається, проведіть по 

зубчиках замка простим олівцем — графіт діятиме як мастило. 
 Щоб отримати з апельсина або лимона більше соку, по-

катайте їх по столу, перш ніж розрізати.
 Відокремити жовток від білка просто: розбийте яйце на 

тарілку, візьміть порожню пластикову пляшку, трохи стисніть, 
щоб вийшла частина повітря, піднесіть до жовтка, і він легко 
втягнеться в пляшку.

 Золотій обручці чи персню можна повернути блиск, якщо 
потримати в солодкій воді, а потім почистити губною помадою.

 Аби свічка горіла яскраво і довго, не запливала, попе-
редньо потримайте її певний час у підсоленій воді.

Вода довкола нас
• Людський організм на 60 – 70% складається з води, а ди-

тячий — на 80%. П’ятимісячний ембріон складається з води 
на 94%.

• У середньому наш організм потребує 1,5 – 2 літри ріди-
ни на день.

• Людина вмирає при втраті 20% рідини.
• Людина може обходитися без їжі 30 діб, а без води — 

менше тижня.
• 85% усіх захворювань у світі передається за допомогою 

води.
• Вживання кофеїну та алкоголю призводить до зневод-

нення. На кожну випиту чашку кави або порцію алкоголю тре-
ба випити додатково склянку води.

• За добу людина виділяє стільки тепла, що його вистачить, 
аби довести до кипіння 33 літри крижаної води.

• За даними ЮНЕСКО, найчистіша вода знаходиться у 
Фінляндії.

• Незважаючи на те, що ПАР — африканська держава, 
вода в кранах цієї країни вважається третьою у світі за чисто-
тою і одразу придатна для приготування їжі.

• Забруднені підземні води очищаються протягом декіль-
кох тисячоліть.

3 жовтня
1621 — перемога війська під 

проводом Петра Сагайдачного над тур-
ками під Хотином.
1929 — королівство сербів, хорватів і сло-

венців набуло офіційної назви Югославія.
1990 — завершився процес об’єднання 

Східної і Західної Німеччини.
Народилися: 1814 — Михайло Лермон-

тов, російський поет, прозаїк, драматург; 1895 
— Сергій Єсенін, російський поет; 1935 — Ар-
мен Джигарханян, радянський актор театру й 
кіно.

4 жовтня
1582 — Папа Римський Григорій XIII за-

провадив «григоріанський календар».
1853 — розпочалася Кримська війна.
1911 — у Лондоні введено в дію перший у 

світі ескалатор.
1957 — з космодрому в Казахстані запу-

щено перший у світі штучний супутник Землі.
1958 — з Лондона до Нью-Йорка розпо-

чалися перші регулярні трансатлантичні рейси 
реактивних літаків.

5 жовтня
1880 — запатен-

товано першу кулько-
ву ручку.

Народилися: 1909 
— Богдан-Ігор Анто-
нич, український поет; 
1936 — Вацлав Гавел, 
чеський політик і гро-
мадський діяч, диси-
дент, письменник.

6 жовтня
1917 — відбувся І Всеукраїнський з’їзд то-

вариств «Просвіта».
1927 — у Нью-Йорку компанія «Ворнер 

Бразерз» представила перший звуковий фільм 
«Співак джазу».

1975 — київське «Динамо» виграло Супер-
кубок УЄФА з футболу.

Народився: 1914 — Тур Хеєрдал, норвезь-
кий етнограф, археолог, натураліст, мандрів-
ник, письменник.

7 жовтня
1253 — у Дорогочині короновано короля 

Русі Данила Романовича Галицького.
1806 — в Англії запатентований перший 

копіювальний папір.
1977 — ухвалена третя і остання Консти-

туція СРСР.
Померли: 1747 — Василь Григорович 

Григорович-Барський, український мандрів-
ник і письменник; 1849 — Едгар Аллан По, 
американський письменник; 1984 — Вале-
рій Марченко, український дисидент, помер у 
в’язничній лікарні в Ленінграді.

8 жовтня
1596 — підписано Берестейську унію, 

створено Греко-католицьку церкву.
1918 — польська регентська Рада прого-

лосила незалежність Польщі.
Народилися: 1864 — Браніслав Нушич, 

сербський письменник; 1892 — Марина Цвє-
таєва, російська поетеса; 1936 — Леонід Ку-
равльов, російський актор.

Померли: 1917 — Сергій Васильківський, 
український живописець; 1938 — Гнат Хотке-
вич, український письменник. 

Календар всесвітньої історії

— Коли я 
йшов додому, — за-

кінчив «Білл», — я зірвав 
ось це з куща біля ґанку. 

Думка була, що, може, таки 
стріну вас у столиці, і хтоз-
на, думаю собі, може, вам і 
справді захочеться побачити 
що-небудь з рідного дому.

Він вийняв із кишені тро-
янду — прив’януту жовту за-
пашну оксамитову троянду, 
що в задушливій атмосфері 
вульгарної винарні поникла 
головою, ніби чиста дівчина 
на арені римського цирку під 
гарячим диханням левів.

Голосний, але мелодійний 
сміх міс Керінгтон приглушив 
оркестр, що виконував «Дзві-
ночки».

— Ах, що ви! — весело ви-
гукнула вона. — Хіба на світі є 
що-небудь жахливіше за наш 
Кренбері! Я певна, що й двох 
годин не могла б там витри-
мати. Аж страх бере, як тільки 
про це подумаю. Ну і все ж я 
страшенно рада, що побачи-
лася з вами, містере Самерс. 
А тепер мені треба поспішати 
до готелю, бо я хочу сьогодні 
рано лягти спати.

Вона пришпилила троянду 
до своєї вишуканої шовкової 
сукні, підвелася і владно кив-

нула в бік гера Гольдштайна.
Троє кавалерів і «Білл Са-

мерс» провели міс Позі до екі-
пажа, що чекав на неї. Коли її 
шлярки і стрічки були щасли-
во засунуті всередину екіпа-
жа, вона всім на прощання 
чарівно усміхнулася, блиснув-
ши гарними зубками й очима.

— Зайдіть провідати 
мене, Білле, перш ніж поїде-
те додому! — гукнула вона, і її 
елегантний екіпаж рушив.

Хайсміт, усе ще в селян-
ському вбранні, пішов із Голь-
дштайном до кафе.

— Ну, що, блискуча ідея, 
правда? — спитав актор, 
усміхаючись. Тепер уже Сол 
Хейтосер за мною, як ви гада-
єте? Вона ні про що не здога-
дується. 

— Я не чув, про що ви 
розмовляли, — сказав Гольд-
штайн, але ваш костюм і ма-

нери бездоганні. Успіх забез-
печено. Раджу завтра вранці 
піти до міс Керінгтон і зразу ж 
ошелешити її проханням дати 
вам цю роль. Не думаю, щоб 
вона відмовила після такої 
талановитої гри.

За чверть до дванадця-
тої наступного дня Хайсміт, 
елегантний, одягнений за 
останньою модою, самовпев-
нений, із квіткою фуксії в пе-
тельці, з’явився до розкішно-
го готелю, де жила міс Керінг-
тон, і послав їй свою візитну 
картку.

Зустріла його покоївка 
актриси, француженка.

— Мені дуже шкода, — 
сказала мадемуазель, — 
але міс Керінгтон доручив 
передати всім, що розірвав 
усі контракти з театром, пої-
хав жити в цей, як його... ага, 
Кренбері-Корнер.

О. Генрі

Винарня 
і троянда

Вацлав Гавел

20 вересня на Красній площі Черні-
гова бібліотекарі обласної універсаль-
ної наукової бібліотеки ім. В.  Королен-
ка, обласної бібліотеки для дітей ім. 
М. Островського, міської бібліотеки ім. 
Коцюбинського та Чернігівської районної 
бібліотеки здійснили сучасну і динамічну 
акцію — флешмоб «Браво, книго! Читає-
мо всі!», приурочений до Дня Чернігова. 

У такий спосіб бібліотечна спіль-
нота привертала увагу жителів і гос-
тей міста до читання та книги, озна-
йомлювала з послугами та інноваці-
ями сучасних бібліотек, пропагувала 
відкритість і доступність бібліотек для 
населення та люб’язно запрошувала 
до єдиного безкоштовного центру ін-
формації та культури — книгозбірні, 
щоб у комфортних умовах долучитися 
до спільної роботи і творчості.

Флешмоб «Браво, книго! Читаємо всі!» 


