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Триває  передплата на  
нашу газету на 2016 рік 

Усі поштові відділення й листоноші області
ведуть передплату на «Світ-інфо» на будь-який 

термін і на будь-яку адресу в області.
Передплатна ціна на нашу газету — незмінна і найнижча. 
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!
Кожному читачеві газети — ще 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 інфор-
маційному просторі області. 

Провал і ганьба 
у Вільнюсі
Отже, Україна не підпи-

сала 29 листопада на самі-
ті Східного партнерства Єв-
росоюзу у Вільнюсі Угоду про 
асоціацію з ЄС. Таким диво-
вижним і несподіваним стало 
рішення нашої влади за кіль-
ка днів до саміту. 

Кров на плитах 
Майдану
Початок Єврореволюції в 

Україні можна датувати ніччю 
з п’ятниці на суботу 30 листо-
пада. Підрозділ міліції «Бер-
кут» жорстоко розігнав неве-
лику групу мітингувальників, 
які залишалися вночі на Май-
дані, прямо під монументом 
Незалежності. Переважно це 
були студенти. Молодих хлоп-
ців і дівчат беркутівці жор-
стоко побили. Десятки людей 
отримали поранення, чимало 
з них потрапили в лікарні. 

Побиття людей виклика-
ло хвилю обурення в Україні. 
Відповіддю стало величезне 
Народне віче в неділю, 1 груд-
ня, якраз на 22-гу річницю 
Всеукраїнського референду-
му про Незалежність. На віче 
на Майдан на заклик опози-
ції прийшли понад півмільйо-
на киян і людей з багатьох об-
ластей України.

Субота, 
30 листопада
Після нічного погрому на 

Майдані епіцентр револю-
ції  перемістився на Михай-
лівську площу столиці. Тут від 
самого ранку, глибоко обуре-
ні нічним терором силовиків, 
почали збиратися тисячі киян 
і гостей столиці. 

 

Опозиція — за 
відставку Януковича
Опозиція заблокувала 

роботу Верховної Ради Украї-
ни і вимагала відставки Пре-
зидента Віктора Януковича. 
Про це заявив лідер фрак-
ції «УДАР» Віталій Кличко піс-
ля силового розгону протес-
ту на Майдані Незалежності 
в Києві: «Оскаженілому режи-
му Януковича треба покласти 
край».

Неділя, 1 грудня
Ніч на Майдані
Наметове містечко, яке 

поставили на Майдані Неза-
лежності учасники віча, про-
стояло всю ніч на понеділок. 
У зайнятому опозицією Бу-
динку профспілок на Майдані 
запрацював Всеукраїнський 
штаб національного спроти-
ву, який керує акціями опози-
ції у столиці і координує її дії 
по всій Україні. Також опози-
ція зайняла будинок Київра-
ди. Опозиціонери розробля-
ють плани захисту Майдану і 
центру столиці, який практич-
но контролюється  людьми, 
що повстали проти режиму. 

Понеділок, 
2 грудня 
Єврореволюція 
триває
Від самого ранку тисячі 

людей знову йдуть у центр 
Києва, на Майдан Неза-
лежності, приєднуючись до 
тих, хто перебував тут усю 
ніч. Під контролем опози-
ції, як і раніше, — Майдан, 
Київрада, Будинок профспі-
лок. Кілька тисяч людей піш-
ли на вулицю Грушевсько-
го блокувати роботу Кабі-
нету Міністрів. Централь-
ні вулиці столиці перекриті 
барикадами.

Четвер, 16 січня
Закони диктатури 
Те, що відбулося у Вер-

ховній Раді України 16 січ-
ня, інакше як національною 
ганьбою назвати важко. 
Рада ухвалила закони, яки-
ми в державі фактично мала 
вводитися диктатура. Вони 
«ухвалювалися» голосуван-
ням руками, без усякого нор-
мального підрахунку голосів. 

Неділя, 19 січня
Віче проголосило: 
народ бере владу 
у свої руки!
19 січня, на велике свято 

Водохреща, Майдан скликав 
чергове Народне віче. З огляду 
на загрозу встановлення дик-
татури в Україні, нинішню вла-
ду оголошено поза законом і 
озвучено план переходу влади 
до народу. Проголошено фор-
мування Народної Ради як но-
вого парламенту держави, до 
якого переходить уся влада.

Вулиця Грушевського: 
кров на підступах до 
урядового кварталу 
19 січня тисячі учасників 

акції протесту рушили з Май-
дану до Європейської площі й 
початку вулиці Грушевського, 
яка веде до урядового квар-
талу. На початку вулиці шлях 
людям перекрили підрозділи 
«Беркута» і внутрішніх військ. 

Міліція застосувала про-
ти натовпу сльозогінний газ, 
почала стріляти по людях шу-
мо-димовими гранатами, гу-
мовими кулями. 

Протистояння тривало всю 
ніч. Станом на ранок понеділ-
ка в лікарні потрапили з вули-
ці Грушевського понад сто по-
ранених, деякі в тяжкому стані. 

Середа, 22 січня
У День Соборності  
— перші жертви
У сутичках на вулиці Гру-

шевського в місті Києві ста-
ном на 23 січня загинули вже 
п’ять осіб. У чотирьох —
поранення від вогне-
пальної зброї. 

Нашій газеті — 4 роки
11 лютого 2012 року вийшов перший номер «Світ-інфо». 

Про газету, український інформаційний простір: 
вітання газеті від її читачів — на сторінці 5.

День Героїв Небесної Сотні 
почнеться хвилиною мовчання

20 лютого 2016 року Україна відзначає День Героїв Не-
бесної Сотні. Щоб віддати належну шану учасникам Револю-
ції Гідності та вшанувати пам’ять полеглих, Український ін-
ститут національної пам’яті звернувся до Міністерства осві-
ти з пропозицією в кожному навчальному закладі до Дня 
Героїв Небесної сотні розпочати перший урок або лекцію ви-
конанням Державного Гімну України і хвилиною мовчання.

У рамках виховних годин та уроків історії вчителі прове-
дуть урок пам’яті Героїв Небесної Сотні за участю активістів 
Революції Гідності.

Міністерство освіти і науки підтримало пропозицію і на-
діслало листа з цими рекомендаціями до всіх загальноос-
вітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів.

До Дня Героїв Небесної Сотні
18 лютого, четвер:
18.00 — творчий вечір за участю колективів і виконав-

ців міста Чернігова (міський палац культури).

19 лютого, п’ятниця:
12.00 — відкриття фотодокументальної виставки «До 

Дня вшанування учасників Революції Гідності та увічнення 
пам’яті Героїв Небесної сотні» (Державний архів Чернігів-
ської області, м. Чернігів, вул. Мстиславська, 2);

20 лютого, в суботу, на Красній площі міста Чернігова 
відбудеться громадський захід до Дня Героїв Небесної Со-
тні. У програмі: виступи учасників Революції Гідності, по-
кладання квітів до стели Героїв Небесної Сотні, молебень, 
виставка «Майдан у нашій пам’яті», написання листів роди-
нам Небесної Сотні з Чернігівщини зі словами підтримки.

Початок — 10.00.

У Щорсі (поки що, а невдовзі — Сновську) 
демонтовано найбільшого Леніна в Україні

У понеділок виконана норма Закону України про деко-
мунізацію і в місті Щорсі — демонтовано пам’ятник Леніну. 
Кажуть, він був найбільшим в Україні. 

Рішення про демонтаж було ухвалено міською радою. Але 
міська рада все ніяк не проголосує рішення про перейменуван-
ня міста, позбавлення його від імені більшовицького військово-
го діяча Щорса, власне, повернення місту його історичної назви 
— Сновськ. Очевидно, це доведеться зробити Верховній Раді. 

На Чернігівщині пам’ятники Леніну ще залишилися в 
Новгороді-Сіверському, Семенівці, Талалаївці, ряді сіл.

Небесна Сотня: 
пам'ять закликає
Сьогодні — друга річниця трагічних подій

Хроніка Єврореволюції 2013 – 2014 років
Повстання народу проти режиму —

відповідь на війну режиму проти народу

Київ, Майдан, 18 – 20 лютого 2014 року.
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Бліц-інформ
У Чернігові — 
перейменування вулиць
Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко підписав роз-

порядження про перейменування 58 вулиць Чернігова відповідно до 
Закону України про декомунізацію. 

Вказуємо попередню назву вулиці, що перейменовується, 
та її нову назву: 

Богунського — на Івана Богуна; 
Боженка — Мартина Небаби; 
Будьонного — Колоскових; 
Василевської — Григорія Сурабка; 
Віліса Лацiса — Романа Бжеського (і відповідно провулок); 
50 років ВЛКСМ — Козацька; 
Ворошилова — Олександрівська; 
1-ий провулок Ворошилова — Василя Будника; 
Гайдара — Степана Носа; 
провулок Гайдара — Григорія Кочура; 
Галана — Масанівська; 
Дзержинського — Любомира Боднарука (і відповідно провулок); 
Жовтнева — Всеволода Ганцова; 
провулок Жовтневий — Петра Смолічева; 
Долорес Ібаррурі — Юрія Мезенцева (і відповідно провулок); 
Калiнiна — Василя Дуніна-Борковського (і відповідно провулок); 
Колгоспна — Полторацьких; 
Комiнтерна — В’ячеслава Радченка; 
Котовського — Олександра Самійленка; 
Кропив’янського — Олександра Тищинського; 
Крупської — Андрія Мовчана (і відповідно провулок); 
Ленiнградська — Василя Прохорського; 
Ленiнцiв — Олегове поле; 
Любченка — Володимира Дрозда; 
Рози Люксембург — Бориса Луговського; 
Макаєвської — Федора Уманця; 
Менжинського — Яцівська; 
Павлика Морозова — Івана Рашевського; 
1-ий і 2-ий провулки Муринсона — 1-ий і 2-ий провулки Воскре-

сенські; 
1-ий провулок Орджонiкiдзе — вулиця Василя Хижнякова; 
2-ий провулок Орджонiкiдзе — вулиця Аркадія Верзілова; 
Паризької Комуни — Опанаса Шафонського (і відповідно прову-

лок); 
Пархоменка — Максима Загривного (і відповідно 1-ий провулок); 
2-ий провулок Пархоменка — Євгена Онацького; 
Петровського — Милорадовичів; 
Подвойського — Олексія Фльорова; 
Пролетарський гай — урочище Святе; 
Селюка — Михайла Могилянського; 
Сiмашка — Володимира Неговського; 
Соколовської — Дмитра Дорошенка; 
50 років СРСР — Всіхсвятська; 
Стахановцiв — Дмитра Самоквасова (і відповідний провулок); 
Таращанська — Миколи Міхновського; 
Фурманова — Івана Молявки (і відповідний провулок); 
Клари Цеткін — Михайлофедорівська; 
Червоногвардiйська — Льотна; 
Черняка — Холодний Яр; 
Щорса — Івана Мазепи; 
провулок Щорса — провулок Попудренка. 
Останнє перейменування, можливо, тимчасове, оскільки особа 

другого секретаря обкому Компартії і партизанського командира По-
пудренка в сенсі декомунізації ще вивчається істориками. 

Перейменуванню відповідно до Закону про декомунізацію підля-
гають ще близько 20 вулиць. Остаточне рішення щодо їх нових назв 
має ухвалити також міський голова.

* * *
На жаль, постаті багатьох людей, чиї імена щойно дано вулицям, 

ще мало відомі загалу. І це недопрацювання влади, засобів масової 
інформації. Наша газета в міру можливості розповідала про чимало 
діячів із цього списку, зокрема, таких як Рашевський, Бжеський, Міх-
новський, Могилянський, Полторацькі. Продовжимо й далі цю спра-
ву. А міська влада і мас-медіа, сподіваймося, також розкажуть гро-
мадянам про тих, чиїми іменами названі вулиці міста. 

Зустріч представників ЄС в Україні 
зі студентами й викладачами 
У рамках інформаційної кампанії «Будуймо Європу в Україні» від-

булася зустріч делегації Представництва Європейського Союзу в 
Україні зі студентами й викладачами міста Чернігова. Захід, організо-
ваний Центром європейської інформації та Сіверським інститутом ре-
гіональних досліджень, проходив у приміщенні Центру перепідготов-
ки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади. 

Радник з питань преси та інформації Представництва ЄС в Україні 
Вікторія Давидова розповіла про програми ЄС для навчання молоді, 
в яких можуть брати участь українські студенти. 

Кампанія «Будуймо Європу разом» — це ряд інформаційно-про-
світницьких заходів (вуличних акцій, виставок, семінарів, тренінгів, 
круглих столів), які Представництво ЄС в Україні проводить у різних 
містах України. Мета — поширення європейських цінностей та підви-
щення обізнаності українців щодо відносин між Україною та ЄС. 

Готується 
нове видання 
«Енциклопедії 

Ічнянщини»
Шановні ічнянці! Повідомляємо 

вам, що розпочато підготовку ново-
го, виправленого і доповненого, ви-
дання «Енциклопедії Ічнянщини». У 
зв’язку з цим просимо вас надати 
відомості для цього видання про ві-
домих людей, яких у першому видан-
ні ми пропустили чи довідку про яких 
слід доповнити. Довідки складають-
ся за таким зразком: прізвище, ім’я 
та по батькові, місце роботи, посада 
(заняття), здобутки, звання, опублі-
ковані книжки і наукові праці та ін., 
а також коротка інформація (кілько-
ма словами) про те, що пов’язує чи 
пов’язувало рекомендовану людину 
з Ічнянщиною. 

Книгу «Енциклопедія Ічнянщини. 
10 тисяч статей, довідок, докумен-
тів та ілюстрацій» (2014 р.), яка за-
раз береться за основу, свого часу 
ми безплатно передавали всім шко-
лам, бібліотекам, музеям, сільрадам 
і органам влади м. Ічні та Ічнянсько-
го району, тож перше видання до-
ступне всім, хто хотів би долучитися 
до підготовки нового універсального 
довідника.

Нова енциклопедія матиме, ймо-
вірно, вже не 10, а 17 – 18 тисяч ста-
тей, довідок, ілюстрацій. А в цій спра-
ві часом навіть одна довідка варта 
багатьох, тож ваші підказки й допо-
внення — безцінні.

За дорученням Центру «Інформа-
ційне суспільство», Фон ду, редколегії 
видань з історії Ічнянського краю

Віталій ШЕВЧЕНКО,
голова редколегії

Ідея створення бази електронних 
адрес ічнянців, розкиданих по всьо-
му світу, вже за кілька днів дала не-
сподівані й фантастичні результати. 
Ми дізналися про деяких цікавих лю-
дей, про існування яких раніше або 
зовсім не знали, або не мали з ними 
зв’язку. А головне, що про цих людей 
тепер знатиме Ічнянщина, а вони ді-
ставатимуть цікаву інформацію про 
рідний край.

Ми вже повідомляли про журна-
лістку Шестопалову, яка досліджува-
ла життя наших Величків і Горленків. 
Днями вона приїздила за книжкою 
Самбурського і за нашими збірника-
ми «Оживає минувшина». Згадували 
ми і про Анатолія Навроцького — го-
ловного хормейстера столичного теа-
тру Франка. Також нам стала відома і 
його дочка Яна Навроцька-Риженко. 
Завдяки формуванню мережі ічнян-
ців тепер ми знаємо, що в Кіровогра-
ді мешкає ціла група ічнянців, про яку 
повідомив журналіст Юрій Яровий. Він 
родом із Волині, але, як написав нам, 
«шкільні роки кожне літо проводив у 
бабусі в Ічнянському районі». Так от, 
Ю. Яровий розповів про шанованого 
на Кіровоградщині ічнянця — завіду-
вача нейрохірургічного відділення об-
ласної лікарні Ігоря Ярошенка. Юрій 
придбав відразу 5 примірників «Енци-
клопедії Ічнянщини» — і для І. Ярошен-
ка, і для наших земляків у Львові, й на-
віть в Угорщині.

Поповнилася наша база даних на-
щадками Роликів, про яких писали і 
ми в книжках про Ічнянщину, і світлої 
пам’яті В.Плошко — автор унікальних 
книжок з історії Посульсько-Удайсько-
го краю. До речі, їхнім віддаленим ро-
дичем є вчителька і краєзнавець Алла 

Ролик. Додався в нашу базу даних і 
уродженець Бережівки Микола Сер-
бін, який багато розповів про розора-
ні кургани під Тростянцем. М. Сербін за 
фахом — енергетик, але захоплюється 
краєзнавством і контактує з краєзнав-
цями з Бахмача, Дмитрівки, Фастова, 
Білої Церкви, Чернівців…

Створення бази електронних 
адрес ічнянців триває! Чекаємо нової 
інформації!

* * * 
Центр «Інформаційне суспільство» 

завершує розсилку поштою книжки 
щоденників Костянтина Самбурсько-
го обласним універсальним науко-
вим бібліотекам і найбільшим музеям 
України. Центр довго вагався, чи ро-
бити це, бо реалізація цього проекту 
коштувала 8 тис. грн. Але тепер зро-
зуміло, що це варто було робити. Нам 
надходять листи з подякою за уні-
кальне видання.

Попервах ми побоювалися, що 
реалізувати книжку не вдасться, і 
тому навіть вагалися, чи потрібно ви-
давати її накладом 500 примірників. 
Зрештою, видали 600. Але вже є по-
боювання, що це замало. На Петрів-
ці в Києві поява книжки Самбурсько-
го — рідкість. Там її продають по 250 
– 260 грн.

До нас звернулися москвичі (церк-
ва) з пропозицією про перевидан-
ня Самбурського російською мовою 
(вони видають твори членів Всеросій-
ської церковної ради). Ми наполягає-
мо, що це має бути повне видання, без 
купюр. Звісно, розраховуємо на певні 
кошти за нашу допомогу, якими б опла-
тили чергове наше видання.

Іван НЕЖИВИЙ, 
Центр «Інформаційне суспільство»

Так заявили волонтери з Ніжи-
на Наталія Нос та Олександр Макси-
мець, які побували в розташуванні 
батальйону в АТО. 

— Дуже висока дисципліна в 
підрозділі. Коли ми приїхали до них, 
вони нам провели гарну екскурсію, 
дали інтерв’ю журналістці Марині 
Шведун, що була з нами. Наступно-
го дня ми мали їхати до 1-ої окремої 
танкової бригади — передати їм мас-
кувальні сітки і продукти харчування. 
Бригада — в лісах, знайти її ми були 
не в змозі. Тож «чернігівці» люб’язно 
супроводили нас до танкістів. 

Знаходяться вони в Кураховому 
й охороняють шлюзи Курахівського 
водосховища. Про його значимість 
свідчить той факт, що якщо там щось, 
не дай Боже, станеться, — під водою 
опиниться площа аж до Павлограда. 
Їхня функція дуже важлива. 

Приємно, що цього разу на ро-
тацію поїхали і дівчата, вони на 

рівних несуть службу з чоловіками. 
Бійці «Самооборони Майдану» 

за сприяння ніжинських підприєм-
ців і громадських діячів — волонте-
ра Валерія Шевчука (Ванкувер, Ка-
нада), Чернігівської торгово-промис-
лової палати, волонтерів Корюківщи-
ни — передали продукти харчування 
й маскувальні сітки спецбатальйону 
«Чернігів» та 1-ій окремій танковій 
бригаді. 

Наступна поїздка в зону АТО — 
днями. Планується везти продукти 
харчування спецбатальйону «Чер-
нігів». Серед потреб — бензопили, 
ліхтарики, пальне, антивірусні пре-
парати. 

Кошти можна перерахувати на 
картку «Приватбанку»: Олександр 
Ясенчук 4149 6258 0635 9558. 
Тел.: (063) 236-18-03.

Відеоінтерв’ю бійців спецбаталь-
йону МВС «Чернігів» можна перегля-
нути за цим посиланням:

ht tp://www.ex.ua/edit _
storage/511581089818

ht tp://www.ex.ua/edit _
storage/728792161181

ht tp://www.ex.ua/edit _
storage/178915683380

ht tp://www.ex.ua/edit _
storage/502341684752

Фото, відео — Марина Шведун 
Прес-служба Чернігівської 

«Самооборони Майдану»

Друга 
нагорода

У Корюківській райдержадміністра-
ції відбулося вручення державної наго-
роди 28-річному жителю села Наумівка 
Сергію Бандурі. Для Сергія це вже друга 
державна нагорода — першу наш зем-
ляк отримав особисто від Президента 
України Петра Порошенка, коли пере-
бував на лікуванні в Харкові. 

Наш земляк брав участь в обороні 
Станиці Луганської та в запеклих боях 
під Вуглегірськом, де внаслідок прямо-
го попадання з ворожого танка в його 
автомобіль боєць отримав осколкове 
поранення в ногу.

Народився Сергій у Наумівці, він 
третя дитина в сім’ї простих робітників. 
Його батько Віктор Борисович працю-
вав шофером, помер 9 років тому, ма-
тір Людмила Миколаївна — техпраців-
ниця в ПСП «Злагода». 

Нині Сергій Бандура перебуває на 
обліку в центрі зайнятості, підшукує 
підходящу роботу. Поки що не одруже-
ний, але має велике бажання створити 
сім'ю.

Андрій НАВРОДСЬКИЙ

Ічнянці гуртуються

Волонтери 
про спецбатальйон «Чернігів»: 
«Такого порядку не бачили давно»
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Бліц-інформ
Чернігівська ТЕЦ планує 
встановити понад 
300 лічильників тепла
Реконструкція теплової мережі на вулиці 

1-ої Гвардійської армії та встановлення понад 300 
приладів обліку теплової енергії в житлових будин-
ках чернігівців — це основні заходи інвестиційної 
програми КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «Тех-
Нова» на 2016 рік.

Як повідомив в.о. директора Чернігівської ТЕЦ 
ТОВ фірми «ТехНова» Віктор Киричок, інвестицій-
на програма спрямована на підвищення якості 
послуг теплопостачання і гарячого водопостачан-
ня. Вартість заходів програми становить 13,4 млн 
грн, зокрема 3,2 млн грн планується витратити на 
реконструкцію тепломережі й 10,1 млн грн — на 
встановлення лічильників тепла.

Магістральна теплова мережа на вулиці 
1-ої Гвардійської армії експлуатується вже понад 
35 років і має значні технічні дефекти. Зношення 
тепломереж становить 60%. Технічно застарілий 
трубопровід довжиною 0,364 км планується замі-
нити на сучасні труби.

Основними видами діяльності КЕП «Чернігів-
ська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова» є теплопостачання 
і гаряче водопостачання приблизно 50% спожива-
чів теплової енергії міста. Супутня діяльність — ви-
робництво електроенергії.

Переможці обласного 
туру конкурсу 
«Учитель року-2016»
Із 245 претендентів на титул «Учитель року» до 

фіналу потрапили лише два десятки викладачів. 
Із них переможцями стали четверо: Кресан Надія 
Петрівна, учителька англійської мови ліцею місь-
кої ради при Ніжинському державному універси-
теті ім. М. Гоголя; Попков Олександр Миколайович, 
учитель предмету «Захист Вітчизни» Чернігівського 
ліцею з посиленою військово-фізичною підготов-
кою; Кулакова Наталія Михайлівна, учителька істо-
рії ліцею №15 Чернігова; Малець Ірина Василівна, 
учителька математики Чернігівського ліцею №32.

Вони візьмуть участь у заключному турі Все-
українського конкурсу «Учитель року-2016», де 
представлять Чернігівщину.

Школи відключили 
від газу
В області посеред зими відрізали від газопо-

стачання вісім шкіл у двох районах. Газопоста-
чальна компанія пояснює це тим, що навчальні 
заклади не уклали нових угод із постачальника-
ми газу.

Діти не знімали верхнього одягу протягом 
семи уроків. В одній із будівель відключених шкіл 
знаходяться також дитячі ясла. Малеча спала 
одягнена і під двома ковдрами. Урешті в цих шко-
лах зробили вимушені «канікули».

Один із вищезгаданих районів — Семенів-
ський. Голова райдержадміністрації Сергій Деден-
ко пояснює: газ відключили через те, що не від-
бувся тендер. Для торгів просто немає достатньої 
кількості бажаючих постачати газ до шкіл. Раніше 
газ для шкіл постачав «Чернігівгаз», компанія-мо-
нополіст. Від початку року в Україні діє газовий ри-
нок. Державні установи мають обирати газотрей-
дера на вигідних умовах. Але конкуренція тільки 
додала проблем.

У Семенівському районі має відбутися другий 
етап тендера. Якщо й тоді не буде заявок від двох 
різних газопостачальників, торги знову не відбу-
дуться. Якщо таке станеться, голова райдержад-
міністрації запевняє, що особисто зірве пломби 
й увімкне опалення у школах. Готовий за це взяти 
відповідальність.

На хабарі затримано 
голову сільради
Під час досудового розслідування криміналь-

ного провадження, розпочатого прокуратурою 
Чернігівської області за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого частиною 3 стат-
ті 368 Кримінального кодексу України (прийняття 
пропозиції, обіцянки або одержання неправомір-
ної вигоди службовою особою), працівники управ-
ління захисту економіки в Чернігівській області 
спільно з прокуратурою Чернігівської області 12 
лютого при одержанні неправомірної вигоди за-
тримали «на гарячому» голову однієї з сільрад Ку-
ликівського району. Голова вимагав і одержав 7 
тисяч гривень за позитивне вирішення питання 
про надання дозволу на розробку технічної доку-
ментації щодо виділення земельної ділянки пло-
щею 0,2 га на території сільської ради.

Правопорушнику загрожує позбавлення волі 
на строк від п’яти до десяти років із конфіскацією 
майна.

На 95-ому році життя 8 лютого по-
мер чернігівець Іван Омелянович Го-
рілий — патріот, фронтовик, найста-
ріший член обласної «Просвіти» і, на-
певно, один із найстаріших просвітян 
України. Він був прихожанином Кате-
рининської церкви Київського патрі-
архату, завжди відзначався активніс-
тю в громадській роботі, небайдужіс-
тю, душевною щедрістю. 

Ось що писав Сергій Павленко 
в газеті «Голос України» в листопаді 
2013 року: 

«Кавалер трьох бойових орденів Іван 
Омелянович Горілий пройшов війну від її 
початку і до Берліна. Дивом вижив. Може, 
ще й тому, що хотів повернутися в село Го-

родище Бахмацького району і подивитися 
в очі тим активістам, які виганяли його ро-
дину з хати... 

— Голод планували заздалегідь, — 
упевнений 92-річний чернігівець. — У 
1929 році до нашого села приїхала міліція 
з Батурина. Почали робити обшуки і заби-
рати всю зброю. Бо передчували, що люди 
протестуватимуть. 

Його батько, Омелян Горілий, ще 1908-
го очолив місцеву кооперацію, мав вели-
кий авторитет серед селян. Родина Горі-
лих та ще кілька десятків сімей, щоб жити 
ближче до наділеної землі, заснували біля 
села хутір Петровського. Утім, переселенці 
невдовзі стали заручниками колективіза-
ції. Бідняки-активісти організовували кол-
госп, і їм сподобалася добротна садиба Го-
рілих. 

— Наклали у 1931 році на нас немило-
сердний податок, — згадує Іван Омеляно-
вич. — Думали, що Горілі не виплатять. Та 
батько сплатив. Вони принесли додатко-
вий податок — довелося продати корову, 
кобилу, лошицю, кілька овець, свиней. Роз-
платилися! Тоді сільське начальство ще об-
кладає господарство податком, який мали 
сплатити за десять днів. Але вже на тре-
тій день (а було це в листопаді) вигнали з 
хати, все розпродали за безцінь. А в сім’ї 
було десять душ. Куди йти? Пішли до мате-
риного брата. А його попередили: якщо не 
виженеш, то й тебе розкуркулимо. Потім 
ще жили у свояків. Аж доки нам не виділи-
ла кімнатку родина залізничника. Батько-
ві не було місця, і він ходив ночувати по су-
сідах. У листопаді 1932 року ми приховали 
в яму зібрану картоплю, але навесні 1933-
го, щойно її дістали, щоб просушити, хтось 
доніс голові сільради, і той з комуністами 
прийшов її конфіскувати. Мати не давала, 
то керівник акції Плевако почав її штурля-

ти. Я, одинадцятирічний, учепився в нього. 
Він повалив мене на землю і почав душити 
колінами. Активісти заарештували мене й 
матір і тримали в сільраді, доки нас не ви-
пустив якийсь уповноважений. Я, вже офі-
цер-орденоносець, у 1945 році, повернув-
шись до села, зустрівся на вулиці з тим Пле-
ваком, він мав жалюгідний вигляд. І хоч я 
йому нічого не казав, подався невідомо 
куди із села... 

Багато людей померло через відсут-
ність харчів на хуторі Петровського та в Го-
родищі. 

— Біля нас жив Лазар Вовк із сином та 
онуком, — розповідає Іван Горілий. — Усі 
померли. Хлопчик Митько ліг серед доро-
ги і довго моторошно вищав-хрипів від роз-
пачу. Потім затих. Усі це чули, а нічим йому 
не допомогли. Померла моя бабуся Па-
раска. Ще чимало старих, калік, дітей. Я у 
1933 році не ходив до школи — мав брез-
кле обличчя, пухлі ноги. Як вижили? Мати 
таки приховала від активістів сім золотих 
червінців. Ось на них у крамниці «Торгсину» 
виміняли борошна. Мама змішувала його 
із сушеною товченою травою. Виходило 
щось схоже на коров’ячий кізяк. Пам’ятаю, 
як наш родич, який саме повернувся із за-
слання, не наважився його скуштувати... 
Далі виручила старша сестра Марфа, яка 
їздила збирати врожай у південні області, 
де повимирали цілі села. 

Старший лейтенант Іван Горілий після 
війни вчителював у рідному селі, потім аж 
до пенсії працював на будівництві, навіть 
очолював одне з чернігівських будівельних 
підприємств. І досі ветеран щодня молить-
ся за душі безвинно убієнних...». 

Сергій ПАВЛЕНКО,
«Голос України»

У літературно-меморіальному музеї-заповід-
нику М. Коцюбинського відбулася презентація 
нового мистецького проекту «Михайло Коцюбин-
ський — знайомий незнайомець». Перша зустріч 
«До таїни роду Коцюбинських» була присвячена 
походженню письменника, історії його роду.

Січневого вечора вітальня меморіального бу-
динку, як і понад століття тому, відчинила свої две-
рі для людей, яким цікава змістовна бесіда, гар-
на музика, філігранне літературне слово М. Коцю-
бинського і надзвичайно тепла дружня атмосфера 
оселі письменника. Ще з порогу відвідувачів зу-
стрічали витончені класичні мелодії, які виконував 
на старовинному музейному роялі студент Черні-
гівського музичного училища ім. Л. Ревуцького, та-
лановитий музикант і композитор Артем Бриль.

Автор проекту — заступник директора музею 
з наукової роботи Наталія Коцюбинська — запро-
сила присутніх за чашкою духмяного чаю здійсни-
ти подорож у часі й просторі.

Гості поринули в незвичайний світ історії роду 
Коцюбинських. Зокрема, дізналися про бурхливі 

церковні баталії прадіда письменника. Надзви-
чайний інтерес у присутніх викликало походжен-
ня матері письменника Гликерії Максимівни, уро-
дженої Абази, яка вела свій родовід від молдав-
ських господарів, видатних полководців Осман-
ської імперії та Війська Запорозького.

Спогади письменника про родину прозвуча-
ли у виконанні вченого секретаря музею Дмитра 
Мельниченка.

Благовіщенська 
церква — 

забутий храм 
Чернігова

Побачити унікальні пред-
мети, датовані XII сторіччям, 
можна в Національному архі-
тектурно-історичному заповід-
нику «Чернігів стародавній». 
Тут відкрилася експозиція ар-
хеологічних цікавинок Благо-
віщенської церкви, яка зни-
кла з мапи міста ще у XV – XVI 
століттях. Побут, архітектурні 
й мистецькі традиції древньо-
го міста над Десною — все це 
на виставці «Благовіщенська 
церква — забутий храм Чер-
нігова».

На думку фахівців, у Черні-
гові було 14 пам’яток архітек-
тури часів Давньої Русі, але 
лише 5 збереглися до наших 
днів. Решта «ховається» нижче 
рівня сучасної поверхні.

Серед тих, що ретельно 
«сховані» землею, і Благові-
щенська церква, побудована 
1187 року й залишки якої від-
найдені лише наприкінці XIX 
століття.

Споруджена, ймовірно, 
тими cамими майстрами, які 
зводили Борисоглібський со-
бор на Валу й Успенський храм 
Єлецького монастиря, Благові-
щенська церква являє собою 
яскравий зразок тісного пере-
плетіння культур Київської Русі 
та стародавньої Європи. Про 
це свідчать і різьблене камін-
ня, використане архітектора-
ми, і прикраси на фасадах.

Наступного разу розкопки 
Благовіщенської церкви від-
бувалися вже після Другої сві-
тової війни, але фонди черні-
гівських музеїв від того нічим 
не збагатилися. Експонати, що 
стали гордістю виставки, зна-
йшли вже чернігівські архео-
логи під час розкопок у 2007 – 
2008 роках.

Мистецький проект 
«Михайло Коцюбинський — знайомий незнайомець»

Затишна вітальня меморіального бу-
динку музею-заповідника Михайла Коцю-
бинського знову відчинила свої двері для 
прихильників музичної і літературної кла-
сики. Гості перенеслися в художній про-
стір акварелі М. Коцюбинського «На ка-
мені».

З акордів авторських творів молодо-
го композитора й музиканта Артема Бри-
ля і виконаного ним етюду Ф. Шопена роз-
почалася подорож присутніх у світ персо-
нажів М. Коцюбинського. Вчений секре-
тар музею Дмитро Мельниченко прочитав 
фрагменти з новели М. Коцюбинського 
«На камені».

Чуттєві романси виконали студенти му-
зичного училища ім. Л. Ревуцького Анаста-
сія Буряк, Юлія Макаренко, Антон Ярема 
та Олексій Лащ. Звучала музика С. Рахма-
нінова, І. Дунаєвського, П. Чайковського, 
Ц. Кюї, Л. Ревуцького, Г. Генделя.

Нова зустріч у межах проекту «Імпре-
зи в Коцюбинського» — 26 лютого о 17.00, 
частина третя — «Лялечка».

Вхід за попереднім записом. 
Вартість квитка — 30 грн. 
Адреса музею: м. Чернігів, вул. Коцю-

бинського, 3. 
Тел. для довідок: 4-10-03; (063) 065-

61-49; (097) 465-70-91.

Імпрези в Коцюбинського: 
друга зустріч — «На камені»

Пам’яті Івана Омеляновича Горілого
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Бліц-інформ

Про все, що хвилює, що наболіло
Житлово-
комунальні послуги: 
платили і все 
одно в боргах
У 2015 р. мешканці облас-

ті сплатили за житлово-комуналь-
ні послуги (включно з погашенням 
боргів за минулі періоди) 1075 млн 
грн, що становить 112% від нарахо-
ваних за рік сум.

Середні нарахування на од-
ного власника особового рахунку 
за житлово-комунальні послуги, з 
урахуванням електроенергії (з роз-
рахунку 150 кВт/год.), у грудні 2015 
р. становили 423 грн (в Україні — 
864 грн).

На кінець грудня за спожите те-
пло і гаряче водопостачання насе-
лення області заборгувало надава-
чам послуг 63 млн грн, за утриман-
ня будинків і споруд та прибудин-
кових територій — 17 млн грн, за 
централізоване водопостачання 
та водовідведення — 8 млн грн, за 
вивезення побутових відходів — 
2 млн грн.

За централізоване опалення і 
гаряче водопостачання мали борги 
3 місяці й більше 43% користува-
чів, за централізоване водопоста-
чання та водовідведення — 9%, за 
газопостачання — 6%.

Крім того, за електроенер-
гію заборгували 2% споживачів, а 
сума боргу становила 24 млн грн.

За рік борги за 
газ зросли вдвічі
Станом на 1 січня 2016 року га-

зові борги мешканців області зрос-
ли до 127,8 млн грн, тоді як на поча-
ток минулого року заборгованість 
складала 52,8 млн грн. 

Найчисельнішою є категорія 
споживачів з боргами до 500 грн 
— це 76% від загальної кількос-
ті боржників. Неплатежі розміром 
понад 1 тис. грн мають 29 тис. спо-
живачів, налічується 867 сімей, які 
винні 5 і більше тис. грн.

«На жаль, до споживачів, які не 
бажають сумлінно вносити плату 
за газ, доведеться застосовувати 
досить непопулярний захід — від-
ключення газопостачання. Окрім 
цього, в нових правилах поста-
чання газу є механізм нарахуван-
ня пені за несвоєчасні розрахун-
ки. Аби цього не сталося, газовики 
закликають своєчасно сплачувати 
за спожите паливо, а малозабез-
печеним сім’ям радимо звертати-
ся за субсидіями», — повідомив ди-
ректор ТОВ «Чернігівгаз Збут» Іван 
Луста. 

У 2015 році через хронічні не-
платежі від газопостачання були 
відключені 3854 побутові спожи-
вачі. На сьогодні без газу залиша-
ються понад 3,7 тисячі споживачів, 
видано 140 попереджень про від-
ключення.

«Чернігівгаз Збут» 

З 11 лютого 2016 р. зупинено митне 
оформлення вантажів на Чернігівському тер-
міналі в обласному центрі.

У порушення вимог Митного кодексу, від-
повідних наказів митних органів України, під-
приємства міста й області не були поперед-
жені про припинення робити зони митного 
контролю (зони прибуття). Стабільна робота 
експортерів та імпортерів Чернігівщини зупи-
нена.

Керівництво Чернігівської митниці ДФС 
пропонує всім незадоволеним суб’єктам ЗЕД 
проводити митні процедури на митному термі-
налі, який відкритий у смт Козелець або при 
перетині кордону з Україною.

Фактично Чернігівська митниця ДФС та 
ДФС України зруйнувала цивілізований єв-
ропейський формат обслуговування україн-
ських та іноземних підприємств за принципом 
«єдиного вікна».

Підприємці Чернігівщини звернулися до 
управління СБУ Чернігівської області, місько-
го голови, голови ОДА й голови обласної ради 
з вимогою негайно вжити заходів щодо по-
новлення роботи митного терміналу в штатно-
му режимі.

Ще однією вимогою підприємницької 
громади міста є негайне звільнення з по-
сади керівника Чернігівської митниці ДФС 
Шавлака О. В. як такого, що своїми діями та 
бездіяльністю блокує стабільну роботу то-
варовиробників міста й області. Чернігів-
ську митницю ДФС має очолити професіо-
нал із беззаперечною репутацією та розу-
мінням побудови партнерських відносин із 
роботодавцями нашої держави.

Курило Володимир Ілліч — директор ТОВ 
«Термінал – Центр».

Іванов Костянтин Вікторович — прези-
дент Чернігівської регіональної торгово-про-
мислової палати.

Варнакова Олена Юріївна — голо-
ва профспілкової організації «Чернігівська 
профспілка підприємців».

Лазар Віктор Леонідович — голова спіль-
ного представницького органу сторони робо-
тодавців Чернігівської області.

Демиденко Володимир Юрійович — 
президент антикорупційної громадської спіл-
ки «Совість».

Голові Чернігівської 
обласної ради 
Вдовенку І. С.

Голові Чернігівської обласної 
державної адміністрації 

Кулічу В. П. 
Звернутися до Вас змусила ситуація, створена навко-

ло ТОВ «Термінал-Центр».
28 січня 2016 року сесія Чернігівської міської ради 

не подовжила дію договору оренди земельної ділянки для 
вищевказаного підприємства, що викликало занепоко-
єння серед бізнес-спільноти Чернігівської області.

Можлива зупинка роботи митного терміналу призве-
де до значних труднощів та фінансових втрат суб’єктів зо-
внішньоекономічної діяльності Чернігова й регіону, в ре-
зультаті чого може виникнути реальна загроза порушен-
ня договірних зобов’язань наших підприємств перед за-
кордонними партнерами.

Для стабільної роботи чернігівських експортерів-ім-
портерів, та дослухаючись у цілому до голосу громади, 
просимо Вас по-господарськи розглянути це питання і 
знайти шляхи вирішення зазначеної проблеми для уник-
нення ризиків нестабільної роботи наших підприємств, 
дестабілізації роботи суб’єктів господарювання нашого 
регіону.

Звернення підписали понад 30 підприємств 
і підприємців Чернігова 

Під таким гаслом 6 лютого активісти «Са-
мооборони Майдану» разом із представни-
ками інших політичних партій та громадських 
рухів долучилися до всеукраїнської акції бой-
коту російського бізнесу в Україні, пікетую-
чи центральне відділення «Сбербанку» Росії 
в Чернігові. Громадськість закликала черні-
гівців не спонсорувати через грошові внески 
та інші фінансові операції банки країни-агре-
сора.

«Хочу проінформувати чернігівців, що це 
тільки початок. У подальшому наша увага 
буде звернена й на інші установи, що нале-
жать російському бізнесу, зокрема «Камаз-
Центр», Центр із обслуговування автомобілів 
ГАЗ тощо. Оскільки наша область є прикор-
донною, в майбутньому плануємо провести 
акції й на кордоні: жоден російський вантаж 
не має потрапити до України. Вони заборо-
няють в’їзд нашим — ми надамо адекватну 
відповідь: пасажири — проїжджайте, будь 
ласка, вантаж — стоп!» — заявив командир 
відокремленого підрозділу «Самооборона 
Майдану» в Чернігівській області Олександр 
Ясенчук. 

На завершення акції активісти залишили 
написи «Геть банк оккупанта!» на філії і відді-
ленні «Сбербанку Росії». 

Прес-служба «Самооборони Майдану» 
в Чернігівській області

Чому виникло це, на перший 
погляд, дивне питання?

Причина проста: в Черніго-
ві, як і в усій країні, відповідно до 
підпункту «є» пункту 4 частини 1 
статті 1 Закону України «Про засу-
дження комуністичного та націо-
нал-соціалістичного (нацистсько-
го) тоталітарних режимів в Украї-
ні та заборону пропаганди їхньої 
символіки» перейменовують ву-
лиці, провулки та інші об’єкти то-
поніміки населених пунктів із на-
звами «Воїнів-інтернаціоналістів» 
та «Інтернаціональна».

Їх походження початково 
пов’язано зі встановленням ра-
дянської влади в Україні. У 1917 
– 1921 роках діяли так звані 
більшовицькі «червоноармій-
ські інтербригади», до особово-
го складу яких входили китайці, 
угорці, чехи, німці, латиші та інші 
іноземці.

До речі, більшовики полю-
бляли також створювати караль-
ні загони ВЧК (чекістів) з інозем-
ців. Так, у вересні 1918 року, коли 
в Богунському полку, який фор-
мував Микола Щорс у місті Унеча 
сучасної Брянської області Росій-
ської Федерації, спалахнув бунт 
проти жорстоких репресій чекіс-
тів на чолі з Фрумою Хайкіною, в 
його придушенні активну участь 
узяв її загін воїнів-інтернаціона-
лістів, що складався з китайців. 
Їх навербували серед робітників, 
що були зайняті на будівництві за-
лізниці. 

Далі ця назва пов’язується з 
діяльністю Комуністичної партії та 
агресивною зовнішньою політи-

кою СРСР. Наприклад, у складі так 
званих інтернаціональних бригад 
під час Громадянської війни в Іс-
панії 1936 – 1939 рр. на боці рес-
публіканського уряду з боку СРСР 
брали участь підрозділи Червоної 
армії та кадрові офіцери, які мали 
підроблені документи й офіцій-
но називалися «добровольцями». 
Офіційним приводом для втор-
гнення радянських військ до Угор-
щини 1956 року, Чехословаччини 
1968 року, Афганістану 1979 року 
було саме «надання інтернаціо-
нальної допомоги» та виконання 
«інтернаціонального обов’язку».

Щодо останньої комуністич-
ної агресії проти Афганістану. 
Український та інші народи СРСР 
за імперіалістичні амбіції мос-
ковських вождів у чужій країні 
тільки за офіційними даними за-
платили 15 051 життям своїх си-
нів за виконання цього самого 
«інтернаціонального обов’язку». 
Ще 54 тисячі осіб було поранено 
і 414 тисяч хворіли. Неофіційна 
статистика малює ще більш тра-
гічні наслідки комуністичної аван-
тюри: 140 000 людей убито, а 
350 000 поранено. ЗА ЩО? 

У перші роки радянської ві-
йни в Афганістані комуністичне 
керівництво заборонило відкри-
то ховати загиблих воїнів, указу-
вати на могилах, де і чому їх було 
вбито. Соромилося. Ось вам і ви-
токи сучасної традиції ставлення 
до «добровольців» — військово-
службовців Збройних сил Росій-
ської Федерації, які загинули під 
час агресії проти України.

І наскільки образливо після 

цього для учасників війни в Аф-
ганістані 1979 – 1989 років і всіх 
нас звучать ці радянські маску-
вальні терміни: «воїни-інтернаці-
оналісти», «інтернаціональний». 

У Чернігові, як і в усій країні, 
щороку 15 лютого традиційно від-
значається завершення ганеб-
ної війни, виведення радянських 
військ із Афганістану. Пам’ятаємо 
і оплакуємо всі жертви тодішньої 
афганської війни біля пам’ятного 
знака загиблим в обласному 
центрі. Пишаємося, що ветерани 
тієї війни в лавах Збройних сил 
України з честю вже понад 20 ро-
ків виконують миротворчі функ-
ції ООН у критичних районах сві-
ту. І вважаються одними з най-
кращих!

Гордимося ветеранами аф-
ганської війни — українськими 
патріотами, які повною мірою ви-
користали свій бойовий досвід і 
героїчно зупинили сучасного ро-
сійського агресора, захищають 
Україну, всіх нас. 

А московський Кремль, який 
оголосив себе спадкоємцем 
СРСР, нехай ображається на Чер-
нігів і всю Україну, що таємне за-
вжди стає відомим, а брехня буде 
засуджена і відкинута.

Нехай Кремль сумує, що укра-
їнські ветерани афганської ві-
йни зламали загарбницькі плани 
«русского міра», новітньої версії 
російського «інтернаціоналізму». 

Сергій БУТКО, 
представник Українського 

інституту національної пам’яті 
у Чернігівській області

На початку 1970-их років на території Кули-
ківського району провели масштабну меліора-
цію земель. На ці роботи витратили, за слова-
ми тодішнього керівництва району, 16 млн кар-
бованців. І вже в той час було зрозуміло, що ці 
кошти не окупляться ніколи. Не важко уявити, в 
яку суму обійшлася меліорація по всій Україні. 

Метою меліоративних робіт було збіль-
шення врожаїв за рахунок розширення посів-
ної площі, а також запобігання можливим ви-
соким повеням. Оскільки система меліорації 
мала двостороннє регулювання, то в посуш-
ливі роки вона давала можливість затримува-
ти талі весняні води на весь період вегетації 
рослин.

Тимчасового ефекту було досягнуто. Але 
вже через кілька років почалися процеси 

зневоднення ґрунтів, зниження рівня ґрунто-
вих вод, зміни мікроклімату. Це, в свою чергу, 
призвело до скорочення кількості й видового 
складу представників тваринного і рослинно-
го світу, зменшення кількості водойм та площі 
мисливських угідь. 

Через певний час відбулася руйнація гід-
ротехнічних споруд, викликана природною 
зношеністю і банальним їх розкраданням на 
металобрухт. Про двостороннє регулювання 
водних потоків довелося забути. Навесні талі 
води системою меліоративних каналів швид-
ко стікають у річки, бо шлюзи-регулятори не 
працюють. Тож у літній період не стало води не 
тільки в меліоративних каналах, а й у ставках 
і колодязях. А це породило безліч господар-
ських проблем для населення і сільгоспвироб-

ників, змушуючи їх самотужки шукати якогось 
виходу з такого становища. Адже протягом ти-
сячоліть болото було не тільки акумулятором 
води, а й регулятором мікроклімату. Образно 
кажучи, болото народжувало, годувало, цвіло, 
співало, обігрівало й захищало.

Тож одні кинулися безсистемно бурити 
свердловини для забезпечення власних по-
треб у воді, інші загачують меліоративні ка-
нали дамбами, треті копають та розчищають 
ставки для напування худоби. Усі ці методи не-
ефективні, до того ж не завжди законні.

Звісно, процес катастрофічних змін еко-
системи на території району вже не повернеш 
назад. Але призупинити подальшу її деграда-
цію ще можливо. Для цього необхідно якнай-
швидше вжити заходів із відновлення мережі 

гідротехнічних споруд і системи двосторонньо-
го регулювання, виходячи з наявних технічних 
і фінансових можливостей. Потрібні також від-
повідні державні й місцеві програми, спро-
можні забезпечити фінансування цих заходів. 

Украй важливо, щоб проблемою перейня-
лися не тільки представники громадськості, 
а й органи місцевої влади, народні депутати, 
урядовці. Адже така ситуація склалася не тіль-
ки в нашому районі, а й у всій Україні. Помил-
ки, яких припустилися раніше, необхідно ви-
правити.

Феодосій РИЧОК, 
Володимир ПОВОЗНИК, 

члени громадської ради при Куликівській 
районній державній адміністрації 

Свавілля Чернігівської митниці 
Зупинено оформлення митних вантажів в обласному центрі

«Російське — 
вбиває»! 

Чи образиться Кремль на Чернігів 
за воїнів-інтернаціоналістів?

Меліорація: необхідно виправити помилки
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Надсилаю щирі 
вітання з нагоди 
4-ої річниці вашої 
газети! Кожний но-
мер газети напо-
внений різноманіт-
ним цікавим матері-
алом. Газета Черні-
гівського обласного 
базування, та ви по-
стійно друкуєте багато цікавих фактів як із 
життя Чернігівщини, так і загальноукраїн-
ського інтересу. Ви знайомите читачів з іс-
торією свого краю і боротьбою за утвер-
дження українства з давніх-давен у північ-
ній частині України. Боротьба за культуру, 
мову, землю, кордони й виживання в не-
стерпних умовах колонізації велася безпе-
рервно. І чернігівська земля в усі часи мала 
своїх героїв. 

Ви з болем і захопленням розказуєте 
про жертовність і героїзм сьогоднішніх чер-
нігівських воїнів, які захищають Україну від 
московського агресора, про волонтерів.

Російський імперіалізм та спадковий ко-
мунізм переписували історію України і на-
шої Чернігівщини, наповнюючи комуністич-
ними міфами. Але правда через сотні ро-
ків виходить на волю, і нові історичні факти 
з’являються на шпальтах газети. Ваша газе-
та розповідала читачам про організований 
комуністами голод 1932 – 1933 років, про 
мільйони невинно убієнних, а також про се-
лянські бунти в той час. 

Архівні матеріали КДБ зі списками ре-
пресованих чернігівців у 1930-их роках ще 
раз підтверджують чернігівцям злочинну 
суть комуністів.

Не припинялася боротьба чернігівців і 
в 1940-их роках. Ремболович із Городнян-
щини служить символом боротьби. Думаю, 
що потрібно поставити питання перед черні-
гівською владою про назву вулиці на честь 
Ремболовича.

Недавно наш земляк — професор Уля-
нич Володимир Іванович — розповів мені 
цікаві речі про смт Варву. З давньої історії 
ми знаємо, що варвари захопили Рим. Він 
зібрав матеріал і переконує, що ця історія 
має стосунок до нашої чернігівської Вар-
ви. Думаю, що В.Улянич скоро поділиться з 
вами інформацією про свої дослідження. 

Упевнений, що чернігівців чекають ще 
багато цікавих матеріалів, і «Світ-інфо» за-
йматиме важливе місце в їхньому житті.

Бажаю вашому колективу творчих успі-
хів і перемоги!

З повагою, ваш читач — Левко 
ЛУК’ЯНЕНКО

До редакції славної газети 
«Світ-інфо» — признання 

Вельмишановні ре-
дакторе і члени редак-
ції! Я і читачі Чернігів-
щини в Австралії ви-
словлюємо вам при-
знання цінності вашої 
газети своїм універ-
сальним змістом і ба-
жаємо успіху в розбу-
дові газети на майбут-
нє. Щасти вам, Боже!

Відвідуючи Україну, я побував у Києві, 
Каневі, Лубнах та відвідав Музей архітекту-
ри і побуту в столиці. Там я вперше взяв у 
руки газету «Світ», бо сама назва мене за-
цікавила. Виявилось, що це є обласна газе-
та Чернігівщини. Своїм змістом вона мені 
cподобалась, і я став її передплатником, бо 
в ній реально висвітлюються державно-по-
літичні теми, про російсько-українську війну, 
яку А. Меркель, наслідуючи пропаганду Путі-
на, називає «проросійськими сепаратиста-
ми», а не військовою агресією московської 
націонал-шовіністичної імперії з метою ко-
лонізувати Українську Унітарну Національ-
ну Державу. 

У газеті віддзеркалюється корупція. Нам 
в еміграції вимальовується, що вищі урядові 
позиції в Україні зайняли особистості зі слаб-
ким ідейно-національним менталітетом. 

Говориться про «опозиційну партію», яка 
реально складається з антиукраїнського 
елементу колишньої ПР та КП. Ніде в світі, ні 
в якій державі не існують антидержавні пар-

тії. В Австралії опозиція до провладної партії 
критикує урядовців і сама шукає ліпшої про-
грами урядування, що дає їй надію виборо-
ти вибори...

Ваші партії, виявляється, не мають дер-
жавотворчої програми. Лише в одній неуря-
довій партії «Свобода» я прочитав держав-
ницьку програму. 

У «Світ-інфо» регулярно подається істо-
ричний календар, це дуже цінна сторінка, 
бо за 300 років під владою московських 
варварів-окупантів українці були позбавле-
ні права знати правдиву історію — хто ми, 
яких батьків.

У газеті висвітлюються різноманітні уні-
версальні теми. На це все навіть бракує сто-
рінок.

Я б рекомендував редакції не писати, 
що це газета Чернігівської області, а що га-
зета видається в Чернігові. 

Бажаю редакції успішної багатосторін-
кової газети, де буде більше місця для ма-
теріалів. 

Ваш читач із далекої Австралії — 
Федір ГАБЕЛКО

 
Від редакції. Федір Павлович Габелко 

вже кілька років є нашим читачем і авто-
ром, він отримує газету не лише в елек-
тронному вигляді, а й у «живому» — по-
штою, по кілька примірників, передає її 
своїм друзям-українцям. Пану Федору 1 
березня виповниться 98 років,  він і далі 
один з активістів української громади Ав-
стралії, зі своїми друзями видає цікавий 
український журнал «Прозріння». Тож на-
взаєм — і йому найкращі побажання з 
України. 

Вітання
Я, Галина Глуховера-Роднянко, бажаю 

газеті в її четверту річницю успіхів і подаль-
шого збільшення читачів.

Читаю газету «Світ-інфо» вже другий рік. 
Ваша газета приносить мені візитівки-кар-
тини з рідного Ніжина та всі інформації з 
України, і мені здається, що і я вже повер-
нулася додому в Україну, де минули мої роки 
юності, першої любові...

Так сталося, що я живу в Австралії від 
1948 року. Австралія — це країна емігран-
тів. В Австралії весною і влітку спека до 30 
– 40 градусів, усе горить — поля й ліси, а в 
Україні пахнуть конвалії, бузок і чудово спі-
ває соловейко. І ще — мої мрії, які поверта-
ються часто до мене... 

З пошаною —
Галина Глуховера-Роднянко, 

Австралія

Шановні читачі 
газети «Світ-інфо»!

Перш за все 
хочу привітати всіх 
нас із маленькою 
датою — початком 
п’ятого року виходу 
в світ газети, яка 
відповідає нашим 
вимогам і вподо-
банням. За що? 
За її позапартій-
ність, правдивість, 
патріо тизм. 

У наш час в Україні все політизоване. 
Стислою ідеологією політичних явищ (прак-
тично державною ідеологією) є брехня. І ця 
брехня спрямована на те, щоби прорватися 
до влади, а потім там якомога довше утри-
матися і більше нахапати. Так було в кому-
ністичні часи і, мабуть, буде ще доти, поки не 
змінимо систему. Бо в Європі й Америці всі-
ляких пройдисвітів — не менше, ніж у нас. 
Але там державна машина працює в інте-
ресах більшості громадян.

Змінити систему можна послідовною 
терпеливою роботою з виховання грома-
дян. Наприклад, найперше — не голосувати 
за тих кандидатів, які роздають гречку, цу-
кор чи гривні. Адже зрозуміло, що всі вони 
потім відбиватимуть витрати з великим на-
варом. Політика в державі й на місцевому 
рівні залежить від тих, кого ми обираємо на 
різні рівні влади. Тобто це ми і ніхто інший 
наймаємо їх для виконання функцій держа-

ви на певний час. Є велика різниця між ра-
дянським голосуванням за єдиного канди-
дата від «блоку комуністів та безпартійних» і 
усвідомленим вибором. Головним для нашо-
го суспільства є правильний вибір.

Газета «Світ-інфо» не агітує за конкрет-
них осіб. Вона виховує як національну, так і 
громадянську самосвідомість. 

Мені здається, що кожний, хто прийшов 
у цей світ, виконує певну місію. Я знайомий 
з Петром Антоненком ще від часу навчання 
в Ковчинській середній школі Куликівсько-
го району. Він учився в одному класі з моїм 
старшим братом. І брат пишався дружбою з 
Петром. Антоненко вже тоді був бунтарем, 
боровся за справедливість у сферах моло-
діжних взаємин, спорту, стосунків між одно-
класниками, школярами і вчителями тощо.

Свою місію засновник і видавець газе-
ти бачить не в тому, щоби пройти до влади. 
Адже він є досить «розкрученою людиною» 
ще від початку 1990-их років, і не тільки на 
малій батьківщині, коли був головним ре-
дактором і головою редакційної ради все-
української газети «Сіверщина». 

На прикладі життя і діяльності свого 
старшого товариша я хочу показати: щоби 
допомогти народу України, не обов’язково 
треба напружуватися ліктями і йти у владу. У 
житті є завжди місце для подвигу, і це помі-
тили не тільки колишні партійні ідеологи. Ко-
жен має займатися своєю справою. 

Народ України двома революціями на 
Майдані (а 1990 року також була студент-
ська революція на тому ж Майдані), діями 
бійців добровольчих і державних збройних 
формувань на Сході, волонтерською діяль-
ністю, пожертвуваннями на укріплення обо-
роноздатності держави довів, що він гідний 
кращого життя і кращих гетьманів. Потрібно 
лише трішки… Але це трішки — правильний 
вибір. Основна місія газети «Світ-інфо» і по-
лягає в осмисленні дій попередніх поколінь, 
визначенні помилок і недопущення їх у май-
бутньому.

З повагою, постійний читач — 
Володимир ЛУЗАН, 

директор Київського геологорозвідувального 
технікуму (1998 – 2011), керівник 

Куликівського відділення Товариства 
«Чернігівське земляцтво» у м. Києві 

Зі світлою заздрістю…
Чотири перших 

роки відслужила 
громаді Чернігівщи-
ни обласна газета 
«Світ-інфо» — націо-
нальний часопис на 
побитому пранцями 
червоної цензури 
і заборон постсо-
віцькому просторі. 
Чотири роки укра-
їнський загал регіо-

ну мав дійсно чесну свою національну газе-
ту з найширшим інформаційним спектром. 
Як читач, а Діаспорна бібліотека імені Гали-
ни Король у Миргороді систематично отри-
мує газету, я зі світлою заздрістю можу кон-
статувати, що в Україні аналогів (у якісному 
значенні) нині немає.

Ми на Полтавщині намагалися створити 
щось подібне. Скажімо, в місті Лубни низку ро-
ків виходив часопис «Майдан Свободи», який 
редагував нині покійний Олександр Тарасен-
ко. Із трагічним відходом організатора й ре-
дактора часопис зник з інформаційного про-
стору. Чи, скажімо, в Миргороді з великими 
потугами мені вдавалося тримати «на плаву» 
новостворену і дійсно українську газету «Гро-
мада Миргородщини», але… немає коштів — 
немає й газети (закон буття!). Під час остан-
ньої зустрічі в миргородському родинному ма-
єтку земляк зі США і один із найзаможніших 
підприємців Америки Олексій Воскобійник 
обіцяв підтримати фінансово миргородську 
національну газету. Тим паче, що його стар-
ший брат Михайло Григорович у часи воєнного 
лихоліття редагував тут український часопис і 
відбудовував українське національне життя. 

Але повертаюся до українського наці-
онального простору, створеного редакто-
ром «Світ-інфо» Петром Антоненком на тере-

нах Чернігівщини. Україна насправді стане 
українською лише тоді, коли весь інформа-
ційний державний простір стане фактично 
нашим, національним.

Привітаймо ж творчий колектив газети з 
4-річчям! Нехай у «Світ-інфо» все буде добре!

Анатолій САЗАНСЬКИЙ, 
журналіст, письменник і читач «Світ-інфо»,

м. Миргород, Полтавщина 

* * *
Поздоровляю га-

зету «Світ-інфо» та її 
творця Петра Анто-
ненка з 4-річчям!

Це часопис для 
думаючих людей, які 
завжди бажають, об-
разно кажучи, за сті-
ною дерев побачити і 
зрозуміти весь ліс.

На жаль, ще замало в Україні на націо-
нальному і регіональному рівнях таких суто 
українських аналітичних видань, які завзято 
і послідовно висвітлюють проблематику на-
шого минулого, національної пам’яті.

Газета є надійним партнером-волонте-
ром Українського інституту національної 
пам’яті й усіх небайдужих у цій сфері.

Видання свідомо виконує функцію допо-
могти своїм сучасникам отримати правдиву 
інформацію про нашу історію, наших пред-
ків, сусідів, а з цим знанням перемагати 
сьогодні й будувати успішне щасливе май-
бутнє для України, себе — всіх нас.

Наступних успіхів часопису «Світ-інфо»!
Сергій БУТКО,

представник Українського інституту націо-
нальної пам’яті в Чернігівській області

* * *
Вітаю, Петре! 

Перечитав перше в 
цьому році число й 
переконався, що це 
одна з кращих газет 
Чернігівщини. Хоч і 
видається малим на-
кладом. Узагалі біда 
в нас із газетами. І 
не тільки в Україні, а 
й у світі. Далі буде ще 
гірше, адже молодь 

їх не читає, новини дізнається з телевізора 
та Інтернету. У тебе ж специфічне видання, я 
б сказав — політико-краєзнавче.

Я, скажімо, вперше натрапив у твоїй га-
зеті на світлину 1920-их років із письмен-
никами, які згодом були розстріляні. Впер-
ше прочитав і оповідання Майка Йогансе-
на. У мене особлива любов до цього пись-
менника. Річ у тому, що маю його унікальне 
видання 1932 року — «Подорож учено-
го доктора Леонардо і його майбутньої ко-
ханки Альчести у слобожанську Швайца-
рію» (видавництво «РУХ», редактор Натан 
Рибак). Видання чудове, йому б позаздри-
ли і сучасні видавництва, і наші письменни-
ки. Купив цю книжку років 30 тому, вже не 
пам’ятаю, в якій букіністичній лавці — чи то 
в Чернігові, чи в Києві, чи в Ніжині. Що ціка-
во: ця лірично-романтична книжка вийшла 
у рік Голодомору…

З цікавістю прочитав публікацію про 
Володимира і Лідію Маняків, Шевченків-
ських лауреатів, перших дослідників Голо-
домору. З Володимиром я декілька разів 
зустрічався, зокрема в Корюківці, в мене 
є знімки з ним, які пізніше дам у Фейсбуці 
під рубрикою «Світлини з мого архіву». А Лі-
дія Маняк — це старша сестра відомої нам 
людини — Олександра Коваленка, профе-
сора, директора Навчально-наукового ін-
ституту історії, етнології та правознавства 
ім. О. Лазаревського Чернігівського наці-
онального педуніверситету ім. Т. Шевчен-
ка. Про нього Володимир Маняк написав 
повість «Зелена парасоля», яка вийшла ще 
сорок років тому. Про це я згадую в моїй 
розповіді про Олександра до його 60-літ-
тя, що так і називається — «Під «Зеленою 
парасолею».

Володимир САПОН, 
заслужений журналіст України,

м. Чернігів

Про газету, український інформаційний простір
Вітання газеті від її читачів
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Рада визначила 
пам’ятні дати року
Верховна Рада України ухвалила Постанову про відзна-

чення пам’ятних дат і ювілеїв 2016 року.
На державному рівні відзначать дати і ювілеї близько 

15 пам’ятних подій та близько 60 видатних діячів, серед 
яких Іван Скоропадський, Софія Русова, Микола Миклухо-
Маклай, Юрій Іллєнко.

Скорботними датами 2016 року визначено 90 років від 
дня вбивства Симона Петлюри (26.05.1926); 75 років від 
часу масових розстрілів політичних в’язнів на Західній Укра-
їні (06 – 07.1941); 75 років від часу перших розстрілів у Ба-
биному Яру (29 – 30.09.1941).

Посилено покарання 
за перешкоджання журналістам
Верховна Рада ухвалила зміни до Кримінального кодек-

су, якими посилила відповідальність за перешкоджання ді-
яльності журналістів.

Перешкоджанням діяльності журналістів вважатиметься:
— незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підго-

товлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими 
він користується у зв’язку зі своєю професійною діяльністю;

— незаконна відмова в доступі журналіста до інформації;
— незаконна заборона висвітлення окремих тем, по-

казу окремих осіб, критики суб’єкта владних повноважень;
— будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню 

журналістом законної професійної діяльності.
Такі дії каратимуться штрафом до п’ятдесяти неоподат-

ковуваних мінімумів, арештом до шести місяців або обме-
женням волі до трьох років.

За «вплив у будь-якій формі на журналіста з метою пе-
решкоджання виконанню ним професійних обов’язків або 
переслідування журналіста» передбачено штраф до 200 не-
оподатковуваних мінімумів або арешт до шести місяців.

Якщо такі дії будуть вчинені службовими особами, то 
штраф може сягнути до 500 неоподатковуваних мінімумів, 
а строк обмеження волі — до п’яти років.

Україна даватиме документи 
про народження 
на окупованих територіях. 
Але на підставі чого? 
Влада України видаватиме документи про народження 

чи смерть на територіях, визнаних Верховною Радою оку-
пованими.

Відповідні зміни до Цивільного процесуального кодексу 
України внесли депутати.

Відповідно до закону заяву про встановлення факту на-
родження особи на тимчасово окупованій території можуть 
подати батьки, родичі, інші законні представники дитини 
«до будь-якого суду за межами такої території України неза-
лежно від місця проживання заявника».

Заява про встановлення факту смерті особи на тимча-
сово окупованій території може бути подана будь-якою осо-
бою до суду за межами такої території України.

Справи про встановлення факту народження чи смерті 
особи на тимчасово окупованій території України розгляда-
тимуть упродовж 24 годин.

У рішенні про встановлення факту народження особи 
на окупованій території, зокрема, мають бути дані про дату 
і місце народження особи, про її батьків.

Копія судового рішення невідкладно видається заявни-
ку, або, за його відсутності, суд надсилає її до органу дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухва-
лення рішення для державної реєстрації народження або 
смерті.

Цей закон є одним із необхідних для лібералізації безві-
зового режиму з Євросоюзом.

От тільки не зрозуміло, на підставі чого суд у будь-якій 
точці України має протягом доби «проштампувати» держав-
ний документ про реєстрацію новонародженого громадя-
нина? Адже такий документ у державі видається на підста-
ві довідки медичного закладу про народження там дитини. 
Але про які «довідки» можна говорити щодо окупованої те-
риторії? Там давно нема української державної влади, її за-
мінили самозвані Донецька та Луганська «народні респу-
бліки». Вони наплодили свої «державні структури», зокрема 
«міністерства», в тому числі медичні відомства, яким підпо-
рядковані лікарні, пологові будинки. Невже ці «структури» 
видаватимуть якісь «документи», дійсні в нашій державі? 
Може, з печаткою ДНР чи ЛНР та з підписами Захарченка 
і Плотницького? 

З Києва до Харкова запустили 
двоповерховий потяг
Від 12 лютого між Києвом та Харковом на денний марш-

рут Інтерсіті запустили двоповерховий потяг Skoda.
Цей потяг закупили раніше, але тривалий час він був на 

плановому ремонті. Може розвивати швидкість до 160 км/год.
Двоповерхова Skoda на період вивчення пасажиропо-

току курсуватиме по п’ятницях, неділях та середах.
Потяг зупинятиметься в Полтаві, Кременчуці, Знам’янці 

та на станції Тараса Шевченка (м. Сміла).
У потязі — шість двоповерхових вагонів, загалом на 

636 місць: 46 — першого класу й 590 — другого.
Вартість квитка на поїздку з Києва до Харкова колива-

ється від 140 до 360 грн.

Комітет Національної премії України 
імені Тараса Шевченка назвав цьогоріч-
них лауреатів. 

К і н о р е ж и -
сер Олег Сенцов, 
якого російський 
суд засудив до 20 
років позбавлен-
ня волі, переміг 
у кінономінації з 
фільмами «Гамер» 
і «Носоріг». 

У номінації «Публі-
цистика і журналісти-
ка» переміг дисидент, 
політик і публіцист 
Левко Лук’яненко за 
зібрання творів у 13 
томах «Шлях до від-
родження» (видавни-

цтво «ТОВ Юрка Любченка», 2014).

Ба летмейс тер 
Раду Поклітару пе-
реміг у музичній но-
мінації за балет-
триптих «Перехрес-
тя» (2012) і балети 
«Лебедине озеро» 
(2013), «Жінки в 

ре мінорі» (2014) та «Довгий різдвяний 
обід» (2014).

У номінації 
« К о н ц е р т н о - в и -
конавське мисте-
цтво» лауреаткою 
стала Анжеліна 
Швачка за «вико-
нання провідних 
партій в оперних 
виставах та попу-
ляризацію укра-
їнської музичної 
спадщини».

Ще один цьо-
горічний лауреат 
— художник Ми-
хайло Гуйда — 
переміг у номіна-
ції «Образотворче 
мистецтво» з ци-
клом живописних 
творів «В єдиному 
просторі».

Найбільшою несподіванкою стало 
те, що цього року серед лауреатів не-
має письменників і літературознавців.

Комітет з Національної премії Укра-
їни ім. Тараса Шевченка прийняв 60 

заявок на здобуття найвищої держав-
ної нагороди в галузі культури і мисте-
цтва.

Національна премія України ім. Та-
раса Шевченка присуджується в кіль-
кох номінаціях: «Література», «Літера-
турознавство і мистецтвознавство», 
«Публіцистика і журналістика», «Кіне-
матографія», «Музичне мистецтво», «Те-
атральна мистецтво», «Концертно-ви-
конавське мистецтво», «Народне і де-
коративно-прикладне мистецтво» та 
«Образотворче мистецтво». 

Щороку присуджується до п’яти на-
ціональних премій ім. Т. Шевченка — не 
більше однієї в кожній з номінацій. 

Торік лауреатами Шевченків-
ської премії стали Юрій Буряк — за 
книгу поезій «Не мертве море», Кос-
тянтин Москалець (наш земляк із 
Бахмацького району Чернігівщи-
ни) — за книгу есеїв «Сполохи», Ми-
кола Компанець — за мистецький 
цикл «Земля моїх батьків» та Петро 
Панчук, актор Національного театру 
ім. І. Франка.

Лауреатів нагороджує Президент 
України в день народження Тараса 
Шевченка — 9 березня.

У Харкові перейменову-
ють п’ять районів міста, про-
те фактично три з них — Дзер-
жинський, Фрунзенський і 
Жовтневий — назв не змі-
нять.

«Топонімічна комісія ре-
комендує перейменувати Ле-
нінський район на Залізнич-
ний, Орджонікідзенський — 
на Індустріальний, а Дзер-
жинський, Фрунзенський і 
Жовтневий перейменовують, 
назвавши так само, але змі-
нивши їх присвяту», — розпо-
віли в міськраді.

Так, Дзержинський район, 
названий на честь революці-
онера-більшовика, організа-
тора і першого голови ЧК Фе-
лікса Дзержинського, хочуть 
переназвати на честь його 
брата — лікаря-невролога, 
психіатра, полковника медич-
ної служби Війська Польсько-
го Владислава Дзержинсько-
го. Він жив і працював у Хар-
кові до революції, але Жов-
тневу революцію не сприйняв 
і переїхав до Польщі, де був 
розстріляний нацистами 
1942 року.

Жовтневий район, назва-
ний на честь Жовтневої ре-
волюції, пропонується «пере-
йменувати» на честь Дня ви-
зволення України від нацис-
тів — 28 жовтня 1944 р.

А Фрунзенський район, 
названий на честь більшо-
вицького діяча Михайла 
Фрунзе, хочуть переназвати 
на честь льотчика-винищува-
ча з Харкова Тимура Фрунзе.

Водночас, на думку топо-
німічної комісії, Комінтернів-
ський район не підлягає пе-
рейменуванню, бо Комінтерн 
був «міжнародною організа-
цією».

Дивовижні затії. Це свід-
чить, що і в інших містах тре-
ба чітко розібратися не лише 
з назвами вулиць, а й з тим, 
коли і на честь кого чи чого 
вони були названі. Щодо «між-
народного» Комінтерну, то, за 
цією логікою, Маркс, Енгельс 
та їм подібні теж були не суто 
українським, а «міжнарод-
ним» явищем. 

Анатолій 
ГРИЦЕНКО 
міністр оборони 
(2005 – 2007), голо-
ва Координаційної 
ради партії «Грома-
дянська позиція», до-
цент Києво-Могилян-
ської академії

Не що робити 
з Яценюком — 

що робити 
без і після 
Яценюка?

«Тарифна реформа» Порошен-
ка – Яценюка надихнула її авторів 
(а газово-енергетичні олігархи від 
такої реформи-схеми просто в за-
хваті) — тож вирішили продовжи-
ти. Цього року влада планує в кіль-
ка етапів ще більше підняти тарифи, 
експерти вже прикинули — хочуть 
підняти майже вдвічі. А наслідки 
Порошенко – Яценюк добре про-
рахували? Не для монополістів-олі-
гархів, а для підприємців і всього 
суспільства?

Яценюк звітує: після зростання 
тарифів у 2015 р. субсидії оформи-
ли і отримують 15 мільйонів людей. А 
скільки їх стануть у черги за подачка-
ми влади цього року — 20, 25 чи 30 
мільйонів? Щоб десяткам мільйонів 
людей надати субсидії, а насправді 
через них транзитом передати де-
сятки мільярдів у руки олігархам, — 
де ті астрономічні суми взяти?

У кого відібрати? Якими ще по-
датками обкласти тих, хто дає робо-
ту і сам заробляє? Вже й так пона-
вводили податків на все, що руха-
ється і не рухається, навіть на робочі 
приміщення, погреби, хліви, крини-
ці й туалети?! Уже й зовнішніх бор-
гів понабирали понад 1,5 трильйони 
гривень?! Далі — нищення підприєм-
ництва і нищення громадянства, ма-
сове перетворення самодостатніх 
вільних громадян у збідніле покірне 
населення, яке десятками мільйонів 
стає в чергу за владною подачкою-
субсидією.

Коаліція ламає голову, що роби-
ти з Яценюком. А насправді мала б 
вирішувати, що робити без Яценю-
ка і після Яценюка. Бо вказані еко-
номічні, фінансові, енергетичні й со-
ціальні проблеми для країни є на-
багато важливішими порівняно з 
працевлаштуванням одного бала-
кливого шантажиста.

«Українська правда», 08.02.2016

Левко Лук’яненко — 
серед лауреатів Шевченківської премії

Андрій ПАРУБІЙ, 
перший заступник 

Голови Верховної Ради

Виганяючи 
бісів 

«руского міра»
Сьогодні (4 лютого — ред.) парламент ухвалив 

постанову про перейменування окремих населених 
пунктів та районів. Продовжуємо очищати країну від 
символів окупації. Звільняти країну від комуністичної 
отрути.

Тому сьогодні ухвалили постанову про переймену-
вання сіл і міст у 16 областях. Це пропозиції місцевих 
громад. Зокрема, назви міст Артемівська на Бахмут, 
Дзержинська — на Торецьк, Красного Лимана — на Ли-
ман, Іллічівська — на Чорноморськ.

Хочу нагадати, що в законі чітко прописа-
ний захисний механізм від саботажу декомуні-
зації: з подання Інституту національної пам’яті 
парламент має можливість самостійно пере-
йменовувати населені пункти з комуністични-
ми назвами.

Закон про декомунізацію ми ухвалили в Чистий чет-
вер. Це був історичний день. Я вів тоді сесію і ставив на 
голосування ці закони. Звільнення від символів прини-
ження та поневолення українців — вимога часу і сус-
пільства. Тому звертаюся до тих, хто під різними приво-
дами затягує звільнення міст і сіл від ідолів: цей процес 
невідворотний.

Якщо місцева влада не здатна або не 
хоче виконати закону, то це зробимо ми — 
Інститут національної пам’яті та український 
парламент.

 
ДОВІДКОВО. 4 лютого 2016 р. на засіданні 

Верховної Ради України ухвалено Постанову «Про 
перейменування окремих населених пунктів та 
районів», якою декомунізовані назви перших 175 
населених пунктів України.

У Харкові 
«перейменовують», 
не перейменовуючи

Колишні регіонали пропонують Колишні регіонали пропонують 

Депутат «Опозиційного блоку», де зібралися такі ж 
колишні регіонали, Олександр Вілкул пропонує зберег-
ти назву місту Дніпропетровськ, змінивши етимологію 
назви.

Про це йдеться в зареєстрованому ним у Верховній 
Раді проекті постанови.

Вілкул вважає, що достатньо змінити «присвячення» 
назви міста, як відомо, свого часу названого на честь 
одіозного комуністичного діяча, одного з організаторів 
Голодомору Григорія Петровського. І пропонує встано-
вити назву міста «за назвою ріки Дніпро та на честь свя-
того апостола Петра».

Таку ідею висунули депутати міської ради, а мер Дні-
пропетровська Борис Філатов підписав проголосоване 
депутатами рішення.

не змінювати назви не змінювати назви 
ДніпропетровськаДніпропетровська
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Володимир ОГРИЗКО:

«Невже Європа хоче 
повернутися у XIX століття?»

— Війна на Донбасі. Перша 
війна на нашій землі за чверть 
століття незалежності. Війна з 
сепаратистами і їхніми покро-
вителями — російськими агре-
сорами. Чому під час перемир’я, 
яке триває вже рік, весь час про-
довжуються бойові дії, гинуть 
і отримують поранення люди? 
Адже при будь-яких перемир’ях 
першим пунктом завжди йде 
припинення бойових дій. Це зна-
читься і першим пунктом Мін-
ських угод, підписаних у верес-
ні 2014-ого і продовжених у лю-
тому 2015-ого. Тоді що це за 
Мінські угоди, де не виконуєть-
ся вже перший, надважливий 
пункт? Як до таких угод і такого 
«перемир’я» має ставитися Укра-
їна, як ставляться і мали б стави-
тися до цього Європа і світ?

— Мінські угоди складено, на 
жаль, так, що їх неможливо вико-
нати. Текст дає можливість кож-
ній стороні трактувати їх на свій 
розсуд. Рік, що минув від їхньо-
го «народження», засвідчив, що 
вони, як кажуть дипломати, «не 
полетять». Чому вони є саме та-
кими — будуть, мабуть, розбира-
тися історики. Теоретично мож-
на було б, звичайно, уявити, що 
ситуація розвиватиметься за по-
зитивним сценарієм. Але цього 
нема. Чому? Бо виконання будь-
якої угоди передбачає добросо-
вісне ставлення до неї з боку її 
учасників. Чи маємо ми його і чи 
взагалі це можливо? На мою дум-
ку, ні, бо Росія не для того ство-
рює проблеми, щоб їх вирішувати 
по справедливості. Вона їх ство-
рює для того, щоб через свою 
участь у їхньому «врегулюванні» 
впливати на іншу сторону. Цей ви-
сновок підтверджується десяти-
літтями так званих «врегулювань» 
у Придністров’ї, Нагірному Ка-
рабасі, Абхазії чи Південній Осе-
тії. Отже, там, де є Росія, врегу-
лювання нема. Чому тоді Донбас 
має бути винятком?

Візьму на себе сміливість 
стверджувати, що, погоджую-
чись на Мінські домовленості, Ро-
сія і не думала їх виконувати. Це, 
власне, було підтверджено вже 
в перші години і триває донині, а 
мала на меті тримати в напрузі 
не лише Україну, а й Захід, який 
у черговий раз повірив, що з ро-
сійським агресором можна про 
щось домовитися.

Для мене незрозумілим у цій 
ситуації є лише питання, чому на 
Заході досі не хочуть уторопати, 
що єдиною мовою, яку розуміє 
Росія, є мова сили.

— Уявімо, що сепаратисти 
Бургундії оголосили б про утво-

рення власної держави і вихід 
зі складу Франції, і те ж саме 
зробили б сепаратисти Баварії 
щодо виходу з Німеччини. Біль-
ше того: вчинили б збройний за-
колот із цією метою та ще й із за-
лученням іноземних військ. Як 
до цього чи навіть таких намірів 
поставилися б Франція, Німеч-
чина, влада цих держав? Чи такі 
наміри, тим більше дії, важко 
уявити?

— Мені справді важко уявити 
собі такий розвиток подій. Але всі 
ми були свідками інших дій вла-
ди в західних столицях після низ-
ки терористичних актів у них. Уже 
через кілька годин після нападу 
терористів у Парижі по всій Фран-
ції було оголошено надзвичайний 
стан. Французька влада оголоси-
ла їм війну, війну на знищення. Це 
приклад для наслідування. При 
цьому французька демократія та 
її інститути жодним чином не по-
страждали.

Я був у Брюсселі, коли рівень 
терористичної загрози там досяг 
майже максимальної позначки. 
На вулицях, біля адмінбудинків, 
посольств, штаб-квартир міжна-
родних організацій з’явилися вій-
ська. І це нормально сприймало-
ся. 

У нас йде справжня війна, а 
ми боремося за мир. Може, тре-
ба брати приклад із західних де-
мократій і знищувати терористів?

— Ще позаторік, із почат-
ком війни, Верховна Рада Укра-
їни офіційно постановила визна-
ти Російську Федерацію агресо-
ром щодо України. Але чи змогла 
українська влада за більш як пів-
тора роки війни на Донбасі пе-
реконливо довести світу і своїм 
громадянам участь Росії, її вій-
ськових у цій війні?

— За фахом я дипломат, а не 
військовий, тому мені складно ко-
ментувати суто військові аспекти. 
Але як учасник багатьох перего-
ворів із росіянами точно знаю, що 
будь-які докази для них не є пере-
конливими. Вони легко і цинічно 
оголошують їх сфальсифіковани-
ми. Важливо інше: наші партне-
ри на Заході дуже добре знають, 
що Росія реально бере участь у 
війні проти України і живою си-
лою, і військовою технікою. Було 
б добре, якби провідні західні по-
літики зробили з цього правильні 
висновки. А їхні військові, будь-
те певні, їм про все вже давно 
доповіли.

— Які стосунки має підтри-
мувати держава, котра офіцій-
но визнала іншу державу агре-
сором, із цим самим агресором? 

— На мою думку, жодних. Але 

ми живемо в гібридний час гі-
бридних рішень. Тому маємо, що 
маємо.

— Здається, вперше за 70 
років повоєнної історії Європи 
одна держава анексувала час-
тину території іншої — мова 
про захоплення Росією Криму. 
Бо не можна ж вважати справ-
жнім той «референдум» у Криму 
про проголошення його «неза-
лежності», а потім приєднання 
до Росії. Є приклади відривання 
від держав частини територій і 
проголошення тут квазідержав 
— Придністров’я, Абхазія, Пів-
денна Осетія, але Росія не нава-
жилася приєднати їх офіційно до 
себе. А тут — приєднання (якщо 
не де-юре, то де-факто) частини 
України до Росії. Як світ (насам-
перед Європа) може так мляво 
реагувати на цю анексію, що, до 
того ж, є небезпечним преце-
дентом для самої Європи? 

— Анексія Криму постави-
ла питання руба: бути чи не бути 
післявоєнному мирному порядку. 
Відступити — означало б для За-
ходу визнати, що світ повернувся 
у ХІХ століття. Введені проти Ро-
сії санкції засвідчили, що Захід не 
погоджується з таким розвитком 
подій. Росія визначена тепер як 
головна загроза для США і НАТО. 
Почалося переосмислення їхньої 
політики щодо Москви. Терито-
рія Криму, як і раніше, визнається 
українською територією, а дії Ро-
сії — незаконними. Мета Росії є 
зрозумілою: розколоти єдність ЄС 
і НАТО, бо боротися з будь-якою 
країною поодинці легше, ніж з усі-
ма разом. Особливо маючи серед 
«дохідливих» аргументів ядерний 
шантаж і гібридну війну. 

На жаль, Кремлю за останні 
роки вдалося створити в Євро-
пі потужну п‘яту колону у вигляді 
корумпованих політиків, чинов-
ників, експертів, бізнесменів, 
журналістів і навіть окремих по-
літичних сил. Вони активно лобі-
юють інтереси Росії, використо-
вують будь-які помилки тамтеш-
ньої влади для дискредитації са-
мої ідеї європейської єдності. І, 
на жаль, не безрезультатно. У Єв-
ропі з’явився великий прошарок 
«євроскептиків», які, часто навіть 
не розуміючи прихованих намі-
рів Кремля, об’єктивно танцюють 
під його дудку. Це та багато інших 
факторів (бюрократія, довгі про-
цедури узгоджень і ухвалення рі-
шень, різноплановість інтересів 
тощо) роблять європейську по-
літику неповороткою і загальмо-
ваною. Але попри це її позиція 
щодо агресивної політики Росії 
є чіткою. Європа не може пого-
дитися з нею, бо тоді проект ЄС/
НАТО можна буде вважати закри-
тим. Хочеться вірити, що за цим 
розумінням будуть і більш рішучі 
кроки.

А щодо України питання поля-
гає лише в тому, чи не зіпсуємо ми 
своїм невмінням або небажан-
ням рухатися швидше до євро-
пейської мети імідж нової Укра-
їни в очах тих самих європейців. 

— Чи актуальна зараз тема і 
проблема справедливого розпо-
ділу активів колишнього СРСР, у 
тому числі майна Союзу за кор-

доном? На продовження теми: 
одним із найбільш кричущих 
фактів несправедливості нази-
вають пропажу вкладів грома-
дян колишнього СРСР у банках. 
Як це могло статися? Бо висува-
ють різні версії. І чи закрита ця 
тема? Може, громадянам уже не 
варто сподіватися на повернен-
ня цих коштів ні Росією як пра-
вонаступницею СРСР, ні нашою 
Українською державою?

— Почнемо, як кажуть, з по-
чатку. Правонаступниками СРСР 
згідно з міжнародним правом є 
всі країни, які утворилися після 
його розпаду. Хоча єдиною пра-
вонаступницею чомусь помил-
ково вважають саме Росію. Усі 
пост радянські країни мають пра-
во на свою частку активів і па-
сивів колишнього СРСР, такою 
часткою для України є 16,37%. 
Інша справа, що всі пострадян-
ські держави відмовилися від 
претензій на свої частки в акти-
вах, одночасно передавши Ро-
сії зобов’язання розрахуватися 
за їхні частки боргів (так званий 
«нульовий варіант»). Єдиною кра-
їною, яка не пішла цим шляхом, 
була Україна. Чому? Бо Росія не 
захотіла надати нам інформацію 
про реальний стан боргів та акти-
вів колишнього СРСР, а за розра-
хунками наших економістів сума 
активів СРСР значно перевищу-
вала суму боргів. Отже, погодив-
шись на цей «0», ми б втрачали 
частину своїх грошей. 

Росія справді виплатила 
(правда, без нашої згоди) борго-
ву частину України і вважає тему 
закритою. Україна так не вважає. 
Але ми чомусь досі не переводи-
мо цю позицію у площину судо-
вого позову. Мабуть, не вистачає 
політичної волі. Це ж саме стосу-
ється і заощаджень українських 
громадян в Ощадбанку колиш-
нього СРСР, які Росія в них фак-
тично вкрала. 

— Багато держав надають 
серйозну і постійну підтрим-
ку своїй закордонній діаспорі. 
Росія не тільки її підтримує, а 
взагалі під цим приводом про-
вадить велику програму своєї 
ідеологічної експансії по світу, 
щедро фінансовану. Нормаль-
ну підтримку своїй діаспорі на-
дають, наприклад, Польща, Ві-
рменія, Казахстан — останній 
ще й здійснює велику програму 
повернення казахів, розсіяних 
по світах, на історичну батьків-
щину. Що робить у цьому пла-
ні Українська держава — щодо 
контактів з українською ба-
гатомільйонною діаспорою, її 
підтримки? Що і як тут треба 
робити? 

— Не можу зараз говорити від 
імені держави, бо не перебуваю 
на державній службі. Але те, що 
діаспора є потужним чинником 
для формування позитивного імі-
джу держави за кордоном, не ви-
кликає жодних сумнівів. На мою 
думку, позитивні приклади робо-
ти з діаспорою в нас уже були за 
часів президентства В. Ющенка. 
Саме тоді були відпрацьовані до-
волі ефективні форми підтрим-
ки наших діаспорян. Тому вигаду-
вати велосипед не потрібно. Слід 

лише мати для цього бажання і 
виділяти на цю роботу хоч якісь 
(до речі, зовсім не астрономічні, 
як показала практика) кошти.

Серед нашого дипкорпусу за 
кордоном є чимало високопро-
фесійних співробітників, які здат-
ні таку роботу ефективно викону-
вати.

— Новій українській владі 
скоро буде два роки. Але в еконо-
міці, схоже, йде лише жонглюван-
ня поняттям «реформи», які на-
справді проявляються в подаль-
шому наступі на життєвий рівень 
мільйонів простих людей. Що в 
економіці треба робити інакше, 
ніж воно робиться? Як посилити 
соціальний захист людей? 

— Не буду коментувати спе-
цифічних для мене тем економіч-
них реформ — це краще зроб-
лять фахівці. Але можу сказати 
одне: програма реформ до дета-
лей прописана в Угоді про асо-
ціацію між Україною та ЄС. Вар-
то лише почати виконувати свої 
зобов’язання. Тільки робити це 
чесно, а не для «галочки»: з три-
бун говорити одне, а в житті — ро-
бити інше. Наша проблема — не 
в реформах, бо вони справді по-
трібні, а в небажанні навіть на-
чебто нової влади здійснювати їх 
чесно, прозоро і швидко. Багато 
хто, розуміючи, що старій системі 
корупційного збагачення прихо-
дить кінець, намагаються протяг-
ти її життя бодай ще хоч трошки, 
щоб і на цих останніх її етапах «не 
забути про себе, коханих».

Йде звичайна боротьба но-
вого зі старим, а її результат за-
лежатиме великою мірою від ак-
тивності самого суспільства, його 
згоди або незгоди й далі терпіти 
всі «принади» старої системи.

«Борітеся — поборете!» — ці 
слова нашого Пророка мають 
стати визначальними для кожно-
го з нас.

— Який стан гуманітарної 
сфери України? Що треба роби-
ти негайно і невідкладно в цари-
ні культури, освіти? 

— Як на мене, стан гуманітар-
ної сфери в Україні залишається 
сумним. Знайти в газетному кіос-
ку в Києві — столиці України — 
бодай 2 – 3 газети українською 
мовою практично неможливо: 
полиці забиті російськомовною 
жовтою пресою. Слухаєш ра-
діо — те саме: переважно росій-
ськомовні або ж двомовні («єді-
ная страна!») передачі. Про теле-
бачення взагалі годі й говорити, 
хоч, слава Богу, прибрали най-
більш одіозний російський теле-
мотлох. А подивіться на те, що 
читають українці. Точніше, що їм 
підсовують для читання. І це при 
тому, що дві третини громадян 
України — етнічні українці! Ска-
жіть, чому не поважаються їхні 
права?! На жаль, питань більше, 
ніж відповідей. А результат мати-
мемо тоді, коли обиратимемо ту 
владу, яку нам не нав’язують (оби-
рати з двох зол найменше), а яку 
самі формуватимемо, яку контр-
олюватимемо і яку каратимемо, 
якщо вона відриватиметься від 
людей. Усе насправді залежить 
від нас, громадян.

Спілкувався Петро АНТОНЕНКО

Володимир Станіславович Огризко народився 1 квітня 1956 
року в Києві. Закінчив Київський державний університет ім. Т. Шев-
ченка, спеціаліст з міжнародних відносин. Кандидат історичних 
наук. Працював дипломатом у ФРН, Австрії. У 1999 – 2004 рр. — 
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Австрійській Респу-
бліці та постійний представник України при міжнародних організа-
ціях у Відні. 2005-ий – грудень 2007 — перший заступник міністра 
закордонних справ України. 18 грудня 2007 р. – 3 березня 2009 р. 
— міністр закордонних справ України за поданням Президента Ві-
ктора Ющенка. На посаді, зокрема, займався питаннями правової 
регламентації перебування Чорноморського флоту Росії в Україні і 
переведенням у практичну площину  виведення  флоту. Активно під-
тримував Грузію під час агресії Росії 2008 року. Нагороджений гру-
зинським орденом Честі. 
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Бліц-інформ
Нацрада заборонила 
ще 15 російських каналів
Нацрада з питань телерадіомовлення за-

боронила трансляцію в Україні ще 15 росій-
ських телеканалів.

«У зв’язку з виявленими під час моніто-
рингу з 16 по 28 січня 2016 року порушення-
ми вітчизняного законодавства відтепер на 
території країни не можуть ретранслювати-
ся такі телеканали: «Совершенно секретно», 
«Кто есть кто», «Шансон-ТВ», «Парк развлече-
ний», «Мир сериала», «Авто плюс», «Кухня ТВ», 
«КХЛ», «Наука 2.0», «Моя планета», «Телекафе», 
«Боец», «Время: далёкое и близкое», «Настоя-
щее Страшное Телевидение» («НСТ») і «Сара-
фан», повідомили в Нацраді.

Рішення набуде чинності через місяць піс-
ля його оприлюднення, тобто 11 березня.

Голова відомства Юрій Артеменко розпо-
вів, що канали забороняють через показ лю-
дей зі списку осіб, які «створюють загрозу нац-
безпеці», та показ забороненої реклами. У 
Нацраді пояснили, що згадані канали показу-
вали, зокрема, Михайла Порєченкова, Івана 
Охлобистіна, Льва Лещенка.

Читанку Платформи 
європейської 
пам’яті й сумління 
«Щоб не забули» 
переклали українською
Вже існують англійське, французьке, поль-

ське, чеське видання. В Україні поява читанки 
стала можлива завдяки Українському інститу-
ту національної пам’яті.

Це видання, що приверне увагу європей-
ської молоді до недавньої історії Європи. Тут 
30 дивовижних історій людей з 16 європей-
ських країн, сміливців, які протистояли тоталі-
таризму. Це історії селян, робітників, учителів, 
лікарів, інженерів, письменників, художників, 
політиків, військових, людей різних віроспові-
дань і культур.

Платформа європейської пам’яті й сумління 
— об’єднання національних інститутів пам’яті, 
архівів, музеїв, меморіалів та неурядових ор-
ганізацій, що вивчають тоталітарне минуле Єв-
ропи. Платформу засновано в Празі 2011 року. 
Торік вона об’єднувала 51 учасника з 13 країн 
ЄС, Молдови, України, Ісландії, США та Канади.

Прес-служба Українського 
інституту національної пам’яті

У школах Севастополя 
показали фільм про операцію 
військ Росії у Криму
Учителям севастопольських шкіл показа-

ли пропагандистський фільм «Четверта оборо-
на Севастополя», в якому підтверджується, що 
анексія Криму була спланованою військовою 
операцією. Про це пише «Новая газета».

На перших кадрах присутній напис: «Фільм 
призначений для закритого показу. Демон-
страція в ЗМІ та розміщення в Інтернеті суво-
ро заборонені». 19-хвилинний фільм, проте, 
викладений у мережу Youtube.

Диспозиція стрічки прямо суперечить 
тому, що говорилося про «Російську весну» ра-
ніше. У тому числі — численним заявам пре-
зидента РФ Володимира Путіна про «ключову 
роль кримчан» у подіях весни 2014 року. Від-
значається, що за «волевиявленням народу» 
стояла спланована військова операція.

Диктор пояснює, що «не про все можна 
було говорити під час приєднання» Криму. На-
віть президент РФ «був змушений приховувати 
частину правди». Тоді потрібно було показати, 
що «ввічливі люди» — це лише декорація.

Називаються імена «справжніх героїв Ро-
сійської весни»: повпреда президента в Крим-
ському федеральному окрузі Олега Белавен-
цева і віце-адмірала Сергія Меняйла. Саме 
вони, йдеться в фільмі, керували спецопера-
цією, проводили переговори з «впливовими 
людьми» Криму й Севастополя, вирішували, 
хто буде «публічною фігурою» і навіть «вихову-
вали диверсантів».

Документальні кадри у фільмі перемішані 
з постановочними. У титрах не вказані режи-
сер, автор сценарію і знімальна група картини.

Виробником картини, найімовірніше, ви-
ступає ТОВ «Науково-дослідний інститут ПР» — 
організація, директором якої є політолог Кос-
тянтин Лістратов, зазначає «Новая газета».

Депутати Севастополя вирішили виклика-
ти главу департаменту освіти і почути пояснен-
ня з приводу показу в школах цього фільму.

Майбутній провід України — це підрос-
таюча молодь, якій потрібно допомогти осяг-
нути вищу освіту й уможливити бути провід-
никами в сучасному світі. Товариство укра-
їнської мови (ТУМ) у США від 2000 року ви-
силає фінансову поміч для здібних студентів 
із бідних родин, які будуть студіювати украї-
ністику або споріднену тематику в універси-
тетах України. До цього часу стипендіати ТУМ 
навчалися в Києво-Могилянській і Острозь-
кій академіях, університеті ім. Петра Могили 
в Миколаєві та університетах у Києві, Льво-
ві, Харкові, Одесі, Чернівцях, Ялті, Ужгороді, 
Рівному.

На 2015 – 2016 навчальний рік було пере-
слано кошти до університету «Острозька ака-
демія» та до видавництва «Смолоскип» у Киє-
ві, який виділяє стипендії для студентів з різ-
них частин України. Стипендіати, які отриму-
ють фінансову поміч ТУМ, надсилають подяку 
і свою коротеньку біографію. Приємно довіда-
тися про їхні успіхи в минулому та їхні мрії на 
майбутнє.

Ольга Якимчук, студентка університету 
«Острозька академія», працює над здобуттям 

ступеня маґістра права. Народилася в місті 
Рівне, закінчила ліцей. Захоплюється сучас-
ною літературою, музикою, історією, театром. 
Бере участь у різних юридичних конкурсах, ці-
кавиться реформуванням Української держа-
ви. Є волонтером-консультантом юридичної 
клініки «Рro bono».

Дарина Тригубець із міста Рівного на-
вчається в 10 класі й хоче бути юристом, як її 
мама. Вона цікавиться екологією, історією і 
психологією. Любить природу і подорожі. 

Софія Татомир із міста Калуша навча-
ється на останньому році в гімназії у відділі 
«іноземна філологія». Цікавиться мовознав-
ством, літературою, музикою, малюванням 
і громадською діяльністю. Любить і вивчає 
українську мову, англійську, німецьку й чесь-
ку. Грає на гітарі, фортепіано і співає. Вона 
— волонтер регіонального батальйону, який 
бере участь у воєнних діях на Сході України.

Лілія Шепель навчається на третьому 
курсі в Острозькій академії у відділі «політи-
ко-інформаційний менеджмент», спеціаль-
ність — психологія. Вона дуже активна в різ-
них заходах академії та у волонтерській праці. 

Пише наукові праці з психології у громадсько-
му житті.

Назар Шевчук родом з Івано-Франків-
щини, навчається в Києві у духовній семінарії 
і хоче бути священиком.

Ольга Циктор — із міста Криве Озеро 
Миколаївської області. Цікавиться історією та 
етнографією. Особливо зацікавлена своїм ро-
доводом, який походить із Бойківщини.

Алла Янковська — студентка «Острозь-
кої академії», вчиться на четвертому курсі у 
відділі культурології. Активна в житті академії: 
співає в церковному хорі. Навчає дітей у не-
дільній школі, працює з дитячим хором.

Від початку цього проекту від 2000 року 
було надано стипендії 98 студентам з 15 об-
ластей України. Багато з них після закінчення 
студій працює в державних установах, а деякі 
стали воїнами на Сході України.

Пожертви на допомогу здібним студен-
там просимо надсилати на адресу: Ukrainian 
Language Society, 5050 Seagrass Drive, Venice, 
FL 34293.

Віра БОДНАРУК, 
професор, голова ТУМ, США 

Канцелярія президента Поль-
щі розгляне звернення однієї з 
кресових організацій країни до 
президента Анджея Дуди про по-
збавлення голови Об’єднання 
українців у Польщі (ОУП) Петра 
Тими високої державної нагоро-
ди — Кавалерського хреста ор-
дена відродження Польщі.

У відділі нагород і призначень 
канцелярії глави Польської дер-
жави зауважили, що за останні 
25 років існування демократич-
ної Польщі траплялися випадки 
позбавлення осіб високих дер-
жавних нагород, щоправда, вони 
були поодинокими.

Голова ОУП у коментарі Укрін-
форму наголошує, що ця спра-
ва є індикатором, котрий пока-

же, в якому напрямі найближчим 
часом розвиватимуться україн-
сько-польські відносини.

«На цю ситуацію треба ди-
витися з двох перспектив. По-
перше, з перспективи відносин 
української громади в Польщі з 
польським суспільством... Водно-
час сьогодні ця ситуація вписана 
також у контекст поствиборчо-
го перехідного періоду в Польщі, 
коли невідомо, якою буде страте-
гія нинішньої влади стосовно до 
історичних питань і стосовно до 
України загалом», — заявив Тима.

У контексті відносин україн-
ської громади в РП з польським 
суспільством він зауважив, що ни-
нішня ситуація дещо нагадує про-
цеси, які відбувалися в 90-их ро-

ках минулого століття. Тоді кресо-
ві та деякі ветеранські організації 
Польщі подали заяву до владних 
органів про заборону Об’єднання 
українців у Польщі під приводом 
того, що Об’єднання нібито ініці-
ює встановлення пам’ятників УПА 
на півдні РП і діє всупереч націо-
нальним інтересам Польщі.

«Тоді влада відкинула ці за-
яви, на захист української ор-
ганізації стали не лише поль-
ські авторитетні особи, політи-
ки, а й поляки з України і світове 
об’єднання вояків АК (Армії Кра-
йової — ред.)», — зазначив Тима. 

Водночас зараз, на його пе-
реконання, всередині команди 
польської провладної партії «Пра-
во і справедливість» (PiS) йде бо-
ротьба між тими, хто виступає 
за жорстку політичну лінію щодо 
України, і тими, хто хоче дружніх і 
партнерських відносин із Києвом. 

«Політика перших проявля-
ється в деяких заявах, напри-
клад, що Україна сьогодні не є 
солідним партнером для Поль-
щі, що на Київ треба тиснути для 
визнан ня трагічних подій на Во-

лині в середині минулого століт-
тя геноцидом тощо. З іншого боку, 
є позитивні заяви (щодо співпра-
ці з Україною — ред.), наприклад, 
з боку президента Анджея Дуди», 
— констатував голова ОУП. 

На його думку, рішення в Поль-
щі щодо цієї нагороди буде тестом 
на те, яка група перемагає в ни-
нішній владній команді Польщі. 

Нагадаємо: Кавалерський 
хрест ордена відродження Поль-
щі голові ОУП Тимі торік у лип-
ні вручив екс-президент Польщі 
Броніслав Коморовський за «ви-
датні заслуги для розвитку поль-
сько-української співпраці і за 
досягнення в громадській і про-
фесійній діяльності». Проти цього 
відразу виступили кресові органі-
зації Польщі (об’єднують нащад-
ків поляків, які жили на території 
нинішніх Західної України, Білору-
сі та Литви). Одна з них надіслала 
листа чинному президенту Дуді 
з проханням позбавити Тиму цієї 
нагороди за «заперечення ним ге-
ноциду проти польського народу, 
скоєного українськими націона-
лістами з УПА».

Про Олександра Скоценя до 
знайомства з публікацією «Літе-
ратурної України» кількарічної 
давнини «Наша футбольна зірка 
на французькому небі» я не чув. 
Але інтригуюча назва публікації, а 
ще більше — фраза «Його назива-
ли українським Пеле» — змусила 
прочитати написане. Прочитати 
і… здивуватися. Не тим, що укра-
їнський хлопець зумів добитися 
визнання у футбольному світі не 
лише рідної України, а й ряду зару-
біжних країн. Хоча і цим — також. 
Але найбільше здивувала проци-
тована вище фраза, що видалася 
абсолютно алогічною після зна-
йомства з подальшим текстом.

Як і хто називав Скоценя 
українським Пеле, якщо перший 
був гравцем номер один у київ-
ському «Динамо» 1940 року, коли 
Пеле тільки з’явився на світ? Та й 
на стадіонах Франції та Італії йому 
аплодували наприкінці сороко-
вих, коли Пеле (не в образу остан-
ньому) ще під стіл пішки ходив?

Якщо вже когось вельми тяг-
не на порівняння, то швидше 
Пеле можна називати бразиль-
ським Скоценем. Але наші авто-
ри не були б українцями (точніше 
— малоросами), якби не прогну-
лися перед зарубіжним авторите-
том. Дарма, що для цього довело-
ся йти супроти елементарної ло-

гіки. Ну, гаразд, називайте укра-
їнським Пеле Андрія Шевченка, 
який грав після Пеле, але як мож-
на таке говорити про гравця по-
передніх десятиліть?

Я написав про це до «Літера-
турної України». Однак редакція, 
що, як відомо, «не листується з 
читачами», на мій лист не відреа-
гувала. Навпаки через кілька мі-
сяців потому в публікації «Василь 
Чечвянський, або Навіщо Ільф 
і Петров приїжджали до Харко-
ва» назвала брата Остапа Вишні 
«українським Зощенком». Але ж 
Зощенко і Чечвянський — оби-
два полтавці. Причому Чечвян-
ський народився 1888, а Зощен-
ко — 1895. То, може, все-таки 
швидше (за законами логіки) на-
звати Зощенка російським Чеч-
вянським? Скажете, Зощенко 
більш відомий. Однак тільки тому, 
що був залишений живим тота-
літарною системою. Взагалі та-
ланти порівнювати некоректно. 
Один володів українським гумо-
ром із притаманними тому гумору 
особливостями, інший — єврей-
ським. Тут немає кращого і гір-
шого, є — різне. А що кому більше 
подобається, то, як відомо, кому 
— піп, кому — попадя, а кому — 
попова дочка…

Свого часу я висловлював у 
пресі здивування, що ми вже в 

незалежній Україні послуговува-
лися сталінським визначенням 
Щорса як українського Чапає-
ва. Хоча Микола загинув раніше 
від Василя, отож логічніше було б 
останнього називати російським 
Щорсом. Але як же проти «стар-
шого» брата? Це майже як перед 
батьком до пекла…

Раніше Глібова іменува-
ли українським Криловим. Він і 
справді перекладав деякі байки 
російського байкаря. Колись ав-
торитетний тижневик «Дзеркало 
тижня» Миколу Яковченка, поси-
лаючись на Сергія Параджанова, 
назвав українським Чарлі Чаплі-
ном, який завоював симпатії сво-
їх шанувальників раніше від на-
шого земляка. Але дуже часто ми 
просто вважаємо необхідним зга-
дати зарубіжну знаменитість, щоб 
підкреслити свою вторинність.

Робін Гуд був благородним 
розбійником. Це в нас знають чи 
не всі школярі. А про те, що ана-
логічно поводив себе на рідних 
українських теренах український 
Устим Кармалюк, чомусь воліємо 
соромливо мовчати. 

Подібні приклади можна про-
довжувати, але навіщо? Краще 
порадити заповзятливим адеп-
там чужих авторитетів і далі про-
довжувати в такому ж дусі. Ма-
лороси іноді отримували за са-
моприниження поблажливе по-

пліскування по плечу: «Маладєц, 
хахльонок». Та й кандидатури для 
цього є. Чому, приміром, не нази-
вати братів Кличків українськи-
ми Касіусами Клеями? Прогина-
тися, так прогинатися.

* * * 
Наведені вище приклади взя-

ті автором із широко відомих дже-
рел минулих років. Тоді москови-
тів було прийнято називати «бра-
тами». Здавалося б, нині, коли ціну 
«братства» видно навіть сліпим, 
подібного не може бути в прин-
ципі. Але ні. Буквально в один з 
останніх днів цьогорічного січня 
Українське радіо в передачі, при-
свяченій знаменитому українсько-
му басові Михайлові Донцю, на-
звало цього співака українським 
Шаляпіним. Господи, ну, якщо вже 
треба когось із кимось порівняти, 
то чому не сказати, що Донець був 
предтечею Бориса Гмирі?..

Олександр ОЛІЙНИК,
м. Чернігів

Стипендіати Товариства української мови 

У Польщі дехто пропонує 
забрати орден у голови 
Об’єднання українців

Його називали українським Пеле?
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У Марокко запустили 
найбільшу в світі 
сонячну електростанцію
За 20 км від містечка Уарзазат у пустелі Саха-

ра відбулася церемонія урочистого відкриття най-
більшої в світі електростанції з концентрацією со-
нячної енергії — станції Noor I на 160 мегават.

«500 000 великих метрових параболічних 
дзеркал розташовані в 800 рядів, а всю установ-
ку добре видно навіть із космосу. 

Noor I — тільки перша фаза будівництва, один 
із трьох фрагментів майбутньої електростанції. 
Разом з Noor II (200 МВт, вартість 810 млн євро) 
і Noor III (150 МВт, 645 млн євро) вся установка 
буде генерувати 510 МВт енергії. Будівництво 
Noor II і Noor III вже почалося.

Синтетичне термальне масло на станції тепло-
передачі нагрівається до 393° C, так що не всти-
гає охолонути за 7 – 8 годин і дає пару, навіть коли 
хмари закривають Сонце, а також уночі, — тобто 
сонячна електростанція працює цілодобово.

Дзеркала злегка дзижчать, коли поверта-
ються за Сонцем кожні кілька хвилин. В остаточ-
ному вигляді площа електростанції складе 2500 
гектарів — більше, ніж площа марокканської сто-
лиці, міста Рабат.

Завдяки цій гігантській установці й іншим 
проектам Марокко планує 2020 року отримувати 
42% всьої необхідної електрики від Сонця, зна-
чно скоротивши імпорт вуглеводню. У Марокко 
немає власних родовищ нафти й газу, але зараз 
країна отримує від них 94% всієї електроенергії.

У Голландії підняли з дна 
ціле судно XV століття

Го л л а н д -
ські археологи 
підняли з дна 
річки торгове 
судно XV сто-
ліття. Швид-
ше за все, ві-
трильний чо-

вен завдовжки двадцять метрів ходив по Північ-
ному та Балтійському морях.

Судно було «поховане» в річковий мул, і його 
виявили абсолютно випадково в результаті буді-
вельних робіт у порту міста Кампен. Прісна вода 
й металеві з’єднання корпусу сприяли відмінному 
збереженню знахідки. Судно підняли з дна, май-
же не зруйнувавши його. 

Сорокатонний човен транспортували на рес-
таврацію та зберігання до Центру спадщини в 
місті Лелістад.

Раніше повідомлялося, що знайшли давньо-
єгипетський корабель віком понад 4,5 тисячі ро-
ків. 18-метрове судно датується епохою III династії, 
а точніше — 27 століттям до нашої ери, що старіше 
за знамениті піраміди Хеопса. Човен було знайде-
но під час розкопок околиць гробниці, що належа-
ла невстановленій особі (ймовірно, високопостав-
леному чиновнику) часів фараона Джосера.

Збереженню корабля сприяв сухий пустель-
ний клімат. Археологи змогли виявити не лише 
сам дерев’яний корпус човна, а й деталі його 
оснащення, такі як канати.

Лондоном їздитимуть 
машини без водіїв
Учені готуються випробовувати на вулицях 

Лондона машини, здатні їздити без водіїв. За 
принципом своєї роботи вони нагадуватимуть 
автономні електрокари, які вже діють в аеропор-
ту Хітроу.

Нині група, що відповідає за проект, працює 
над адаптацією таких автівок для руху по міських 
дорогах. Остаточну конструкцію транспортних за-
собів ще не затверджено, але вже відомо, що для 
їхнього руху будуть непотрібні спеціальні доріж-
ки. Вартість проекту складає 8 млн фунтів.

Кожен автомобіль зможе перевозити шістьох 
пасажирів. Однак під час випробувального пері-
оду в ньому має перебувати стюард, який конт-
ролюватиме поїздку й зможе натиснути аварій-
ну кнопку у випадку якихось проблем. Тестуван-
ня має показати, чи сприймають і довіряють люди 
такому виду транспорту, та як він функціонувати-
ме в умовах міста.

Електрокари в лондонському аеропорту Хі-
троу працюють уже п’ять років. За цей час вони 
перевезли між автостоянкою й одним із терміна-
лів 1,5 млн пасажирів, подолавши 3 млн км.

Бліц-інформ

Субота, 
25 січня

Люди захоплюють 
обласні адміністрації 
Станом на 25 січня учасни-

ки революції захопили держадмі-
ністрації у 8 областях: територія 
протесту за цей час поширилася 
на Київську, Житомирську, Хмель-
ницьку, Рівненську, Тернопільську, 
Чернівецьку, Івано-Франківську 
та Львівську області.

Протестувальники 
взяли під контроль 
Український дім
У ніч на 26 січня протесту-

вальники в центрі Києва піш-
ли на штурм Українського дому 
і змусили міліцію, що знаходи-
лася всередині, покинути бу-
дівлю. На даху Українського 
дому активісти, які зайняли бу-
дівлю, знайшли набої для авто-
мата Калашникова й карабіна 
Симонова.

Вівторок, 18 лютого
Перші бої 
в урядовому кварталі. 
Кривавий вівторок
18 лютого зранку десятки ти-

сяч учасників протестів оточили 
урядовий квартал. Вимога — не-
гайно поставити на голосування 
в Раді поданий опозицією зако-
нопроект про відновлення Кон-
ституції 2004 року. 

Парламент і прилеглі вулиці 
від самої ночі були заблокова-
ні міліцією. Почалися вуличні бої 
по всьому периметру урядово-
го кварталу — на багатостраж-
дальній вулиці Грушевського, в 
Маріїнському парку під Радою, 
по інших гарячих точках.

Міліція застосувала сльо-
зогінний газ, водомети, почала 
стріляти по людях світлошумови-
ми гранатами, гумовими кулями. 
Повідомлення про перших заги-
блих.

Четвертий поверх Будинку 
профспілок забитий поранени-
ми, багато важких.

На 18.16 повстанці втрати-
ли вулицю Грушевського, Євро-
пейську площу, Український дім, 
Жовтневий палац та верхню ба-
рикаду на Інститутській. «Бер-
кут» завис над Майданом з боку 
Жовтневого палацу. Внутрішні 
війська — на  вул.Інститутській 
та Європейській площі. 

Ніч штурму Майдану
О 20.00 силовики почали 

перший за всі місяці безпосе-
редній штурм Майдану Незалеж-
ності. Штурм із застосуванням 
водометів, бронетранспортера, 
стрільбою по людях тривав усю 
ніч, одночасно з кількох вулиць. 
Силовики підпалили Будинок 
профспілок — штаб Євромайда-
ну, де знаходився один з лаза-
ретів із пораненими. З даху бу-
динку силовики ведуть обстріл 
Майдану. 

Середа, 19 лютого
На ранок атакуючі зайняли 

частину Майдану, біля монумен-
та Незалежності. 

Уранці кияни знову збира-
ються на Майдані. Повстанців 
від силовиків відокремлює па-
лаючий вал із покришок, колод 
і дощок. І далі горить Будинок 
профспілок. Весь день — хист-
ке перемир’я. Євромайданівці 
під вечір зайняли приміщення 
голов поштамту, Державного ко-
мітету телебачення і радіомов-
лення на Хрещатику. 

Четвер, 20 лютого
Відстріл людей 
у День трауру
Четвер, оголошений в Укра-

їні днем трауру по загиблих у ві-
второк і ніч на середу двадцяти 
восьми повстанцях, став днем 
загибелі близько сотні людей у 
центрі столиці. Згодом їх, разом 
із загиблими 18 лютого, назвуть 
Небесною Сотнею.

Силовики відступають. На-
томість на Майдані почався об-
стріл  з готелю «Україна».

 Повстанці відігнали право-
охоронців з Майдану й барикад 
на Інститутській.

10.51. На Майдані біля готе-
лю «Козацький» — 7 трупів, усі 
чоловіки, шестеро вбито пора-
неннями в шию. У районі готелю 
«Україна» стріляє снайпер. Уже 
десятки поранених, є загиблі.

Верховна Рада 
припиняє бої
20 лютого, о 22-ій годині,  

терміново зібралося засідання 
Верховної Ради.  Крім трьох опо-
зиційних фракцій, присутні група 
позафракційних і кілька десятків 
регіоналів, багато з яких уже ви-
йшли із фракції. Парламент ухва-
лив постанову «Про засудження 
насильства в Україні, що призве-
ло до людських жертв». «За» про-
голосували 236 депутатів.

Постанова зобов’язує негай-
но припинити вогонь, війська ма-
ють повернутися до місць дисло-
кації. 

П’ятниця, 21 лютого
Рада бере всю повноту 
влади у свої руки. 
Повернуто Конституцію 
2004 року
О 16.53 на своєму засіданні 

Верховна Рада повернула в дію 
Конституцію 2004 року. За таке 
рішення проголосували 386 де-
путатів. 

У результаті Верховна Рада 
отримала повноваження на при-
значення уряду, вплив на судову 
та інші гілки влади. 

Цим законом передбачено, 
що більше 80 законодавчих актів, 
які були незаконно ухвалені 2010 
– 2011 року і наділяли Президен-
та надмірними повноваженнями, 
повинні бути скасовані.

Субота, 22 лютого 
Рада формує 
нову владу України
О 10.00 у Верховній Раді роз-

почалося  засідання, в залі заре-
єструвалися 248 народних депу-
татів від усіх фракцій. 

Голова Верховної Ради Воло-
димир Рибак і перший віце-спі-
кер Ігор Калетнік передали за-
яви про відставку. Заяви зачитав 
головуючий — віце-спікер Рус-
лан Кошулинський.

Олександр Турчинов 
обраний Головою 
Верховної Ради 
О 12.30 Верховна Рада об-

рала новим головою Олександра 
Турчинова. За його кандидатуру 
проголосувало 288 депутатів.

Міліція перейшла 
на бік народу
МВС заявляє, що служить 

українському народу, і закликає 
громадян разом охороняти поря-
док. Про це йдеться у заяві Мініс-
терства внутрішніх справ. 

Заява Самооборони 
Майдану
Самооборона Майдану за-

кликає українців до порядку. Ма-

родерство, хуліганський псевдо-
радикалізм, вандалізм є ворога-
ми української революції. Лише 
координація, лише продумані 
та виважені кроки допоможуть 
нам урятувати державу від хао-
су. Саме тому Самооборона Май-
дану взяла під контроль і охоро-
ну урядові об’єкти в Києві й бага-
тьох областях. 

Янукович — 
уже не Президент
22 лютого о 17.00 Верховна 

Рада України ухвалила постано-
ву про усунення Віктора Янукови-
ча з посади Президента України.

«За» проголосували 328 на-
родних депутатів —  більше, ніж 
конституційна більшість парла-
менту. Текст постанови:

«Постанова Верховної Ради 
про самоусунення Президента 
України від виконання консти-
туційних повноважень та при-
значення позачергових вибо-
рів Президента України».

«Враховуючи, що Президент 
України Віктор Янукович само-
усунувся від виконання консти-
туційних повноважень, що за-
грожує керованості державою, 
територіальній цілісності і суве-
ренітету України, масовому по-
рушенню прав і свобод грома-
дян, виходячи з обставин край-
ньої необхідності, виражаючи 
суверенну волю українського на-
роду, Верховна Рада України по-
становляє:

1. Встановити, що Президент 
України Віктор Янукович у некон-
ституційний спосіб самоусунув-
ся від здійснення конституційних 

повноважень та є таким, що не 
виконує своїх обов’язків.

2. Відповідно до пункту 7 
частини 1 статті 85 Конституції 
призначити позачергові вибори 
Президента України на 25 трав-
ня 2014 року.

 

Неділя, 23 лютого
Турчинова обрано 
виконувачем 
обов'язків  Президента 
12.38. Згідно з Конституцією, 

в разі неможливості виконання 
Президентом своїх обов’язків, 
його обов’язки виконує Голова 
Верховної Ради — тимчасово, до 
обрання і вступу на посаду ново-
го глави держави. На цій підставі 
Верховна Рада ухвалила призна-
чити в.о. Президента главу пар-
ламенту Олександра Турчинова 
— до встановлення результа-
тів виборів Президента у травні 
2014 року і вступу нового глави 
держави на посаду. Постанову 
підтримали 285 нардепів.

Понеділок, 24 лютого
Винні у злочинах 
будуть покарані 
Генпрокуратура планує ого-

лосити 50 особам підозри про 
вчинення злочину — вбивства 
громадян під час акцій протес-
ту. Про це оголосив Генпроку-
рор Олег Махніцький на засі-
данні Верховної Ради. Він додав, 
що вже розпочато розслідуван-
ня за фактом вчинення умисних 
убивств громадян під час акцій 
протесту в центрі Києва.

Небесна Сотня: пам'ять закликає
Сьогодні — друга річниця трагічних подій

Хроніка Єврореволюції 2013 – 2014 років
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Радянський 
антирадянський 

фольклор 
Політичний 

анекдот у СРСР

1010 Світ історії

Цензура в СРСР
На колгоспних зборах оголошують:
— За відмінну роботу в полі това-

риш Іванова нагороджується мішком 
зерна! (Оплески).

— За відмінну роботу на фермі то-
вариш Петрова нагороджується міш-
ком картоплі! (Оплески).

— За відмінну громадську робо-
ту товариш Сидорова нагороджуєть-
ся повним зібранням творів Леніна! 
(Оплески, сміх, вигуки: «Так їй, падлю-
ці, й треба!»)

* * *
— Чи правда, що Брежнєву зби-

раються присвоїти звання генералі-
симуса?

— Правда. І якщо він це слово зу-
міє ще й вимовити, йому також присво-
ять звання народного артиста.

* * *
Після свого виступу Брежнєв наки-

нувся на референта:
— Я замовляв промову на 15 хви-

лин, а вона тривала цілу годину!
— Леоніде Іллічу, там просто були 

чотири екземпляри...

* * *
Останні російські царі: Володимир 

Самозванець, Йосип Грозний, Микита 
Блаженний і Леонід Літописець.

* * *
— Що таке культпросвіт?
— Просвіт між двома культами — 

Сталіна і Брежнєва. 

* * *
— Чому закрито центральний пла-

вальний басейн?
— У ньому проявляють фотопор-

трет Брежнєва. 

* * *
— Товариші члени Політбюро, що 

проголосували за обрання Юрія Воло-
димировича Андропова, можете опус-
тити руки і відійти від стінки!

* * *
У зв’язку з обранням Андропова 

Генеральним секретарем ЦК Компар-
тії постановили перейменувати ЦК 
КПРС на ЧК КПРС.

* * *
Андропову доповідають: 
— Юрію Володимировичу, до Вас 

посол Польщі.
— Введіть.

* * *
Троє готуються до прийому в Ком-

партію і бояться, що їх не приймуть че-
рез непролетарське походження.

— Я чесно скажу, що в мого батька 
був маленький заводик, не такий, зви-
чайно, як ЗІЛ, — каже Іванов. 

— А я чесно скажу, що в мого бать-
ка був маленький магазинчик, не такий, 
звичайно, як ГУМ, — каже Іваненко.

— І я чесно скажу, — каже Рабино-
вич, — що в моєї матері був маленький 
бардачок, не такий, звичайно, як увесь 
цей бардак!

* * *
Студент складає іспит з історії. По-

вертається до сусідки й запитує:
 — А в якому році скасували кріпа-

цтво?
 Дівчина, працюючи над своїм пи-

танням, коротко відповідає: 
— У 61-ому.
 Хлопець відвертається, думає про 

щось і за хвилину знову повертається 
до неї:

 — Стривай, це як? У 61-ому ж Гага-
рін у космос полетів… Ага, то, мабуть, 
на честь цього й скасували…

* * *
Один єврей іншому: 
— При комунізмі у мене буде свій 

літак! 
— Навіщо тобі літак? 
— А раптом, скажімо, в Калузі бо-

рошно дають. Півгодини льоту — і я там! 

* * *
— Чи правда, що при комунізмі 

продукти можна буде замовити по те-
лефону?

— Правда. Але видаватимуть їх по 
телевізору.

Цензура і еміграція 
Цензура часто призводила до 

того, що талановиті люди творчих 
професій не могли реалізувати сво-
їх здібностей у СРСР.

Ряд відомих прозаїків (напри-
клад, Євген Замятін, Олександр Со-
лженіцин, Віктор Некрасов, Воло-
димир Войнович, Сергій Довлатов, 
Андрій Синявський, Анатолій Гла-
дилін), поетів (Йосип Бродський, 
Юз Алешковський, Олександр Га-
лич), художників (Костянтин Коро-
він, Олександр Бенуа, Михайло Ше-
мякін), співак Федір Шаляпін і бага-
то інших діячів культури були виму-
шені емігрувати або були вислані з 
країни.

Аналогічна проблема існувала 
серед учених, особливо гуманіта-
ріїв. Прикладами є вислані за кор-
дон соціолог Пітирим Сорокін, фі-
лософи Іван Ільїн, Микола Бердяєв 
і Семен Франк, історики Олександр 
Кізеветтер і Сергій Мельгунов, емі-
грували соціолог Георгій Гурвич, фі-
лософ Василь Зеньковський, істо-
рик Семен Дубнов і багато інших.

Обхід цензурних 
обмежень

Як методи обходу цензури ви-
користовувалися іносказання (езо-
півська мова), самвидав, контра-
банда, видання за кордоном («там-
видав») й інші способи.

Наприклад, в Одесі з 1967 по 
1982 роки функціонувала підпільна 
бібліотека непідцензурної літерату-
ри і самвидаву, якою користувало-
ся близько 2000 читачів.

Активними борцями з політич-
ною цензурою були радянські ди-
сиденти. Основний метод поширен-
ня інформації — самвидав. Части-
на дисидентського руху займалася 
правозахистом — відстоюванням 
прав і свобод громадян, у тому чис-
лі права на отримання і поширення 
інформації. Перший у СРСР непід-
цензурний правозахисний інфор-
маційний бюлетень «Хроника теку-
щих событий» поширювався в сам-
видаві з квітня 1968-ого по листо-
пад 1983 року.

Аналогічною діяльністю за-
ймалися Московська Гельсін-
ська група, Вільне міжпрофесійне 
об’єднання трудящих та інші орга-
нізації.

Наприкінці 1978 року в самви-
даві з’явився літературний альма-
нах «Метрополь» з указанням імен 
авторів і упорядників, серед яких 
були відомі письменники Василь 
Аксьонов, Андрій Бітов, Віктор Єро-
феєв, Фазиль Іскандер, Євген По-
пов, Белла Ахмадуліна, Володимир 
Висоцький, Семен Ліпкін, Андрій 
Вознесенський. За словами Люд-
мили Алексєєвої, це був перший 
такий масовий випадок «явочного 
здійснення письменниками-профе-
сіоналами свободи творчості в об-
хід цензури». Автори і укладачі за-
знавали переслідувань.

Важливим і масовим непідцен-
зурним каналом поширення інфор-
мації стали анекдоти. Ними люди 

висловлювали критичне ставлення 
до влади і комуністичної ідеології. 
На початку 1980-их років хороший 
анекдот за три дні поширювався 
від Москви до Владивостока. Влада 
переслідувала розповсюджувачів 
анекдотів, у тому числі в криміналь-
ному порядку.

З появою в населення великої 
кількості побутових магнітофонів 
в обхід цензури стали поширюва-
тися (вільно копіюватися на носії) 
рок-музика і авторські пісні, а з по-
явою відеомагнітофонів — непід-
цензурні зарубіжні фільми, достав-
лені контрабандою.

Вплив цензури 
на культуру і науку 

Описуючи ряд абсурдних цен-
зурних заборон, А. Кустова робить 
такий висновок: «В те годы придир-
чивость цензуры часто вызывали 
тексты, вовсе не претендовавшие 
на подрыв устоев. Но в том-то всё 
и дело, что тоталитарная цензура 
не делает различия между главным 
и второстепенным, существенным 
и маловажным. Главная её задача 
— устрашение всех пишущих, по-
рождение тотального страха, вос-
питание писателей-конформис-
тов и изоляция неугодных власти 
авторов».

Є й інші погляди на роль цензу-
ри в радянському суспільстві. На-
приклад, Йосип Бродський вважав, 
що подолання цензурних рогаток 
стимулювало творчість і розвива-
ло талант. Необхідність майстерно-
го володіння художньою формою 
для обходу цензури мала наслідки 
не лише для письменників, а й для 
читачів, глядачів, таким своєрідним 
шляхом сприяючи культурному роз-
витку аудиторії.

Для прикладу можна назва-
ти фільми видатного кінорежисера 
Ельдара Рязанова. «О бедном гуса-
ре замолвите слово» — це розвін-
чання тоталітарної системи, і нехай 
навіть на екрані царська Росія, ро-
зумний глядач асоціював це з дій-
сністю СРСР. Або фільм «Гараж» — 
гостра сатира на так званий «ра-
дянський спосіб життя» і «радянську 
людину».

Існує думка, що лише після ска-
сування цензури насильство на 
кіно- і телеекрані стало масовим 
явищем. Проте доктор педагогічних 
наук професор А. Федоров вказує, 
що «у 20-их – 50-их роках у кіноза-
лах, а в 60-их – 80-их роках — на 
кіно- і телеекранах демонструвало-
ся немало вітчизняних фільмів, що 
оспівують і пропагують так зване 
«революційне насильство», «рево-
люційний терор», породжені «класо-
вою боротьбою», «диктатурою про-
летаріату».

Як пише кінознавець Олег Ко-
валов, «жорстокішого і натураліс-
тичнішого кінематографа, ніж ра-
дянський, у 20-ті роки у світі просто 

не було — «буржуазна цензура» не 
пропустила б на екрани і сотої долі 
тих звірств, які живописали вітчиз-
няні стрічки про революцію».

Ідеологічна цензура завдала 
серйозної шкоди розвитку гумані-
тарних наук у СРСР. Будь-які науко-
ві дослідження, що не відповідали 
ідеології марксизму-ленінізму, фак-
тично були заборонені. Будь-які від-
хилення від поточної політики на-
віть у рамках загальнокомуністич-
ної ідеології зазнавали остракізму 
і репресій. 1984 року увесь наклад 
645-го випуску «Вчених записок» 
Тартуського університету був зни-
щений через згадування імен Гумі-
льова і Бердяєва.

Навіть твори основоположни-
ка комунізму Карла Маркса зазна-
ли цензури. Так, у повному зібран-
ні творів К. Маркса і Ф. Енгельса 
не виявилося роботи Маркса «Іс-
торія дипломатії в XVIII столітті» — 
її опублікували лише за часів «від-
лиги» в 1960-ті роки. За словами 
академіка Юрія Афанасьєва, цен-
зура проявилася тому, що Маркс 
«вторгся в святая святых нашей 
самобытности: заговорил о сомни-
тельной нравственности и непри-
глядной природе княжеской влас-
ти на Руси, высказал своё мнение 
о причинах возвышения Москвы».

Академік Дмитро Ліхачов пи-
сав: «Движение науки вперёд 
мыслилось как расправа с теми, кто 
был не согласен с единственным, 
изначально правильным направ-
лением. Вместо научной полеми-
ки — обличения, разоблачения, 
запрещение заниматься наукой, а 
во множестве случаев — аресты, 
ссылки, тюремные сроки, уничто-
жение. Уничтожению подвергались 
не только институты, лаборатории, 
учёные, научные школы, но и книги, 
рукописи, данные опытов».

У природничих науках пробле-
ма цензури позначалася не так 
сильно, проте в ряді галузей (на-
приклад, у генетиці й кібернетиці) 
це призвело до серйозного застою 
на довгі роки.

Цензура і Нобелівські 
лауреати 

Літературні твори всіх лауреа-
тів Нобелівської премії з літерату-
ри російського і радянського похо-
дження так чи інакше зазнали цен-
зурних обмежень.

Твори Івана Буніна, що емігру-
вав під час громадянської війни, зо-
всім не видавалися в СРСР з 1929 
по 1954 роки, а ряд творів опубліку-
вали тільки після перебудови.

Борис Пастернак був виключе-
ний зі Спілки письменників СРСР, а 
його головний прозовий твір — ро-
ман «Доктор Живаго» — заборонили 
до видання в СРСР, що не заважало 
засудженню автора тими, хто рома-
ну не читав. «Доктор Живаго» опублі-
кували в СРСР тільки 1988 року.

Творам Михайла Шолохова по-
щастило більше — письменнику 
вдалося всупереч цензурі опубліку-
вати роман «Тихий Дон», хоча й піс-
ля численних переробок, а в творі 
ж показана трагедія донського ко-
зацтва в роки революції та грома-
дянської війни. Подальші твори Шо-
лохова були вже набагато слабкіші, 
а потім він зовсім припинив займа-
тися літературою.

Олександр Солженіцин зазнав 
переслідувань за свою літератур-
ну діяльність від 1965 року. Надалі 
він був виключений зі Спілки пись-
менників СРСР, позбавлений гро-
мадянства й висланий із країни. Ро-
ман «Архіпелаг ГУЛАГ» та інші твори 
письменника були заборонені до 
друку в СРСР і поширювалися до пе-
ребудови тільки в самвидаві.

Йосип Бродський був вимуше-
ний поїхати з Радянського Союзу 
після кримінальних і психіатрич-

них репресій, а його твори стали пу-
блікуватися в СРСР лише від 1990 
року.

Твори зарубіжних Нобелівських 
лауреатів також зазнавали цензу-
ри, зокрема роман Ернеста Хемін-
гуея «По кому подзвін», роман Ген-
ріха Бьолля «Груповий портрет з 
дамою».

Цензура і національне 
питання

Особливої гостроти цензурні 
обмеження набували при обгово-
ренні національних питань. Згідно 
з діючими ідеологічними установка-
ми, в СРСР не було міжнаціональних 
протиріч і проблем. Тому цензурні 
органи на місцях звертали особли-
ву увагу на матеріали зі згадкою за-
мість «радянського народу» тих або 
інших національностей. 

У 1937 році в Ленінграді були 
закриті ряд газет, що виходили на-
ціональними мовами (фінська й 
інші). 

У Латвії заборонялося публіку-
вати матеріали про репресії 1937 – 
1938 років стосовно комуністів-ла-
тишів, про насильницькі депортації 
населення Латвії в 1941 і 1949 ро-
ках, обговорювати питання освоєн-
ня латиської мови не латишами і т. 
д. Аналогічні проблеми були і в ін-
ших національних республіках.

Рівні цензури
Дослідник радянської цензу-

ри Арлен Блюм виділяє 5 рівнів 
цензури: 

1. Самоцензура.
2. Редакторська цензура.
3. Головліт.
4. Цензура каральних органів.
5. Ідеологічна цензура Компартії.

Якщо в перші радянські роки 
цензорам доводилося редагувати 
і забороняти безліч творів, що су-
перечать комуністичній політиці, то 
надалі автори й редактори самі ста-
ли намагатися підлаштовуватися 
під цензурні обмеження. Так вини-
кло явище самоцензури. 

Наступним рівнем була редак-
торська цензура і цензура в твор-
чих спілках. Як пише Арлен Блюм, 
«до 40 – 50-их років редактори, як 
правило, вже підміняли цензорів, 
залишаючи їм контроль за дотри-
манням переважно військово-еко-
номічного переліку закритих відо-
мостей». 

Органи державної безпеки 
СРСР — ДПУ/ОДПУ – НКВС – МДБ 
– КДБ — також займалися питан-
нями цензури (спочатку для цього 
в ДПУ був створений політвідділ, 
який у результаті ряду реформ став 
5-им управлінням КДБ). У 1920-ті 
роки вони виконували по суті над-
цензурні функції, перевіряючи ро-
боту цензорів Головліту і конфіску-
ючи твори, які були випадково про-
пущені ними.

Від 1940-их років держбезпе-
ка стала замовляти Головліту екс-
пертизу «антирадянської пропаган-
ди» в знайдених органами безпеки 
при обшуках і конфіскаціях творах. 
У 1970-ті роки КДБ не допускав до 
друку творів письменників-диси-
дентів, а також курував їхні «спра-
ви». Найважливішу роль держбез-
пека відігравала при контролі ін-
формації з-за кордону: всі листи, 
посилки і т. п. були поставлені під 
нагляд.

Комуністична партія була остан-
ньою і найвищою інстанцією в цен-
зурі, що вирішувала долі авторів, 
творів, видавництв і засобів масо-
вої інформації. Від партійних струк-
тур виходили директивні вказівки, 
обов’язкові для виконання всіма 
державними органами. 

Закінчення. Поч. у №№ 69 – 72

В’ячеслав Ігрунов — творець 
першої і єдиної в СРСР 
підпільної бібліотеки 

непідцензурної літератури.

Наталія Горбаневська — 
творець першого в СРСР 

«самвидавського» 
правозахисного бюлетеня 

«Хроника текущих событий».
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Іван Виговський (бл.1608 – 
16.03.1664) — український військо-
вий, політичний і державний діяч. 
Гетьман Війська Запорозького, го-
лова козацької держави в Наддні-
прянській Україні (1657 – 1659).

Сформував і очолив козацький 
уряд при гетьмані — Генеральну 
військову канцелярію. Брав участь 
у воєнних операціях при Пиляв-
цях (1648), Збаражем та Зборовом 
(1649), Берестечком (1651), Батогом 
(1652), Жванцем (1653), Охматовом 
і Львовом (1655). Займався розроб-
кою і був присутнім при укладанні 
Зборівського, Білоцерківського та 
Переяславського договорів. У квіт-
ні 1657 року при тяжкохворому геть-
манові та після смерті Хмельниць-
кого став регентом при його мало-
літньому синові — гетьманові Юрію. 
26 липня того ж року був обраний на 
Чигиринській раді новим гетьманом 
до часу повноліття Юрія, а 26 жов-
тня знову переобраний гетьманом 
на загальновійськовій раді в Корсу-
ні. 1663 року, після зречення Юрія 
Хмельницького, намагався повер-
нути собі гетьманство, але програв 
Павлові Тетері. 

Молоді роки
Іван Виговський народився на 

Київщині. Походив зі старовинної 
української православної шляхти. 
Батько Остап (Остафій) Виговський 
служив у київського митрополита 
Петра Могили — видатного церков-
ного і культурного діяча України та 
Молдови, мав у своїй власності міс-
течко Гоголів на Київщині. Остап Ви-
говський підтримував міцні зв’язки 
з Адамом Киселем, котрий активно 
боровся проти дискримінації право-
славної церкви. У роки Національ-
но-визвольної війни Остап Вигов-
ський осів у Києві, де став намісни-
ком Київського замку. 

Іван Виговський отримав до-
бру освіту, ймовірно, в Київській 
братській школі чи в Києво-Моги-
лянському колегіумі, чудово воло-
дів, крім рідної української мови, 
церковнослов’янською, польською, 
латиною, непогано знав російську. 

Військову кар’єру Іван розпочав 
у кварцяному війську Речі Посполи-
тої, з якого складався кістяк поль-
ської армії. У роки правління коро-
ля Владислава IV (1632 – 1648 рр.) 
Виговський відзначився в боротьбі 
проти османсько-ногайсько-татар-
ської агресії. У 1638 р. він став пи-
сарем при Яцекові Шемберкові — 
комісарові Речі Посполитої над Вій-
ськом Запорозьким у 1638 – 1648 
рр. Очевидно, тоді ж Іван Виговський 
познайомився та увійшов у тісніші 
контакти з Богданом Хмельницьким 
— тодішнім генеральним писарем 
Війська Запорозького. 

Виговський був спочатку ротмі-
стром кварцяного війська і в скла-
ді авангарду, очолюваного Стефа-
ном Потоцьким, брав участь у битві 
з військом Хмельницького під Жов-
тими Водами 16 травня 1648 р. Бив-
ся хоробро, але був поранений, зне-
притомнів і потрапив у полон. Бран-
ця врятував Богдан Хмельницький, 
котрий викупив Івана в хана Іслама 
Гірея III. Тоді Виговський присягнув 
вірно  служити гетьману і дотримав 
слова.

Військовий писар
Виговський став спочатку осо-

бистим писарем гетьмана та, ймо-
вірно, супроводжував Хмельниць-
кого в переможному поході 1648 р. 
Іван швидко здобув авторитет і зро-
бив блискучу кар’єру. Брав участь й 
у кампанії 1649 р. Тоді він став голо-
вним поряд із гетьманом упорядни-

ком «Реєстру Війська Запорозького 
1649 –  початку 1650 рр.». Цей са-
мий документ згадує про Виговсько-
го вже як про генерального писаря. 
Новий генеральний писар виступив 
навіть як співавтор деяких важли-
вих універсалів Хмельницького.

За короткий час Виговський 
створив потужну й високоефектив-
ну Генеральну канцелярію. Ця уста-
нова була по суті міністерством за-
кордонних справ і одночасно — вну-
трішніх, фактично урядом гетьмана. 
Сюди надходила військово-політич-
на інформація з усіх кінців України 
і зарубіжних держав, тут приймали 
та звідси відправляли представни-
ків численних посольств, ухвалюва-

ли важливі рішення, котрі разом із 
військовими перемогами визначали 
долю України. Щоб створити таку по-
тужну державну машину й керувати 
нею, потрібний був величезний та-
лант адміністратора й політика.

Посада генерального писаря зу-
силлями Виговського була піднесе-
на до другої після гетьмана, і не ви-
падково західні джерела називають 
від цього моменту генеральних пи-
сарів канцлерами.

Майбутній гетьман відіграв одну 
з провідних ролей у формуванні роз-
відки й контррозвідки України. За-
вдяки Виговському було створено 
широку агентурну мережу, яка спо-
віщала гетьману про все важливе, 
що діялося не тільки в Україні, а й у 
Польщі, Литві, Чехії, Моравії, Сілезії, 
Австрії, Османській імперії, Крим-
ському ханстві, придунайських дер-
жавах. 

1651 р. Виговський брав участь 
у Берестецькій битві, причому саме 
його з Хмельницьким силоміць за-
брав із поля бою хан. Вирвавшись 
із неволі, Іван вжив енергійних за-
ходів для мобілізації додаткових 
військ, громив орду, яка повертала-
ся до Криму з ясирем. Рішучі дії Ви-
говського змусили ординців приско-
рити відновлення союзу з Україною. 
Він відіграв важливу роль також в 
організації оборони Білої Церкви й 
укладенні нового мирного договору 
(28.11.1651 р.) — після попередніх 
поразок, тяжчого порівняно зі Збо-
рівським.

У 1652 р. українська армія в бит-
ві під Батогом узяла переконливий 

реванш над поляками за поразку 
під Берестечком, і в цій битві також 
брав участь Виговський. У 1653 р. 
він відіграв активну роль у перемож-
них боях під Жванцем, але зрада 
хана не дала й тут можливості оста-
точно розгромити ворога. 

Це спонукало уряд України до 
посилення контактів із Москов-
ською державою та до укладення з 
нею військово-політичного союзу. 
Іван Виговський був одним із пал-
ких прихильників такого акту, ко-
трий уклали 1654 р. Хоча москов-
сько-український договір того року 
є недосконалим, незавершеним і 
короткотривалим, він призвів до 
виникнення своєрідної конфедера-
ції двох незалежних держав. Поки 
договір був рівноправним, доти й 
успішно розвивалася боротьба про-
ти Речі Посполитої. Українська ар-
мія очистила від поляків майже всю 
Західну Україну. Московсько-укра-
їнські війська дійшли до Любліна, 
Вільнюса й Риги, причому генераль-
ний писар брав участь у Дрижипіль-
ській битві, в поході на Львів (1655), 
у битві під Озерною (19 – 22 жовтня 
1656 р.).

Однак після цього Москва зра-
дила Україну й уклала сепаратне 
перемир’я з Річчю Посполитою у 
Вільні, згідно з яким по суті ділили 
Україну між собою. Це виразно по-
казало справжні наміри Москви, да-
лекі від братства, та змусило Хмель-
ницького шукати нових союзників, 
не загострюючи до часу відносин

Іван Виговський: 
блиск і трагедія видатного гетьмана
Чвари, сепаратизм, московська агресія — все це давно відоме ще в XVII столітті 

Іван Виговський належить до трійки найвидатніших гетьманів України, серед 
яких також Богдан Хмельницький та Іван Мазепа. У  гетьмануванні Виговського 
відбилися всі українські перипетії XVII століття, не менш бурхливого і трагічного 
для України, ніж XX, продовженням якого, власне, ще є й століття нове. 

Це був час метання України, що після розпаду могутньої Київської Русі че-
рез кілька століть ледве відновила свою державність, метання і пошук яко-
їсь опори в політичному і військовому вирі в центрі Європи. Ще Хмельниць-
кий вів у цьому плані переговори одразу з чотирма монархіями, які нависали 
над Україною: з султаном Туреччини, царем Московії, королями Польщі та 
Швеції. З цим трагічним «перехрестям» довелося зіткнутися й Іванові Вигов-
ському, адже й Хмельницький зрозумів, чим обертається для України союз із 
Московією, укладений 1654 року. 

На жаль, укотре Україну згубили чвари серед політичної еліти. Тому на-
віть видатний гетьман Виговський не зміг урятувати державу, що вступала в 
півстолітню Руїну, по якій остаточно втратила рештки державності. Не допо-
могла й блискуча перемога Виговського у знаменитій Конотопській битві, де 
Московії було завдано найбільшої поразки за всю історію. 

Отже, життєпис гетьмана. 

Печатка Івана Виговського

Польсько-литовсько-руська держава 1658 р.

Конотопська битва

Однак фортуна відвернулася від 
керманичів Української держави. 
Погіршилася міжнародна ситуація, 
загострилися соціальні суперечності 
всередині українського суспільства. 
Москва дедалі менше прагнула пе-
ремоги над Річчю Посполитою, нама-
гаючись знищити незалежну Україну 
і перетворити її на свою колонію. У 
той час помер Богдан Хмельницький 
(1657 р.), і це позбавило Україну за-
гальновизнаного лідера.

Гетьманство
21 жовтня 1657 р. Івана Вигов-

ського обрали гетьманом України 
(Корсунська рада) в атмосфері го-
стрих суперечностей та посилення

із царем Олексієм. Було укладе-
но союз зі Швецією, Трансільвані-
єю і Бранденбургом, унаслідок чого 
українські козаки брали участь ра-
зом із союзниками у взятті Варша-
ви, Кракова, ряду інших міст Речі По-
сполитої. Річ Посполита опинилася 
на краю загибелі, її хроністи з жахом 
згадували про літа «потопу» 1655 – 
1657 рр. 

Виговський, який проводив 
енергійну дипломатичну діяльність, 
особливо коли гетьман був тяж-
ко хворий в останні два роки свого 
життя, якнайбільше прислужився до 
створення могутньої коаліції проти 
Речі Посполитої.

московського тиску. В особі Вигов-
ського Українська держава мала 
досвідченого політика, вмілого ад-
міністратора й дипломата, хоробро-
го й талановитого воєначальника. 
Звичайно, він поступався Богдано-
ві Хмельницькому, хоча вмів гнучко 
проводити центристську лінію, осо-
бливо в непростих соціальних пи-
таннях. Щоправда, і перехід булави 
до Виговського припав на складний 
час, коли міжнародне і внутрішнє 
становище України погіршувалося 
на очах.

У 1658 р. гетьман зіткнувся з по-
тужною опозицією, яку всіляко під-
тримувала Москва. Спочатку йому 
вдалося розгромити опозиціоне-
рів, на чолі яких стояли полтавський 
полковник Мартин Пушкар і кошо-
вий отаман Яків Барабаш. Проте це 
вартувало великих жертв українців, 
які воювали між собою. 

Побачивши крах першої опо-
зиції, Москва все нахабніше втру-
чалася у внутрішні справи Укра-
їнської держави. Це призвело до 
московсько-української війни 
1658 – 1659 рр., яка переплелася 
з громадянською війною в Україні. 
У такій ситуації гетьман круто змі-
нив політику. Оскільки пакт 1654 
р. уже перестав фактично діяти, бо 
сама Москва його грубо порушила 
ще 1656 р., гетьман уклав із Річчю 
Посполитою відому Гадяцьку угоду 
1658 р. На її підставі Україна (під 
назвою Велике князівство Русь-
ке) мала входити до Речі Поспо-
литої як рівноправний член кон-
федерації з Короною Польською 
та Великим князівством Литов-
ським.

Протидіючи наступу Москви на 
Україну, Виговський завдав нищів-
ної поразки стотисячній царській 
армії під проводом Трубецького 9 
липня 1659 р. у знаменитій битві 
під Конотопом. Втрати Трубецько-
го становили близько 40 тис. осіб 
московського війська, близь-
ко 15 тис. було захоплено 
в полон.
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11 Російський історик Сергій Соловйов 
так описував наслідки битви: «Цвіт москов-

ської кавалерії загинув за один день, і москов-
ський цар більше ніколи не зможе зібрати таку чу-

дову армію, цар Олексій Михайлович з’явився перед 
своїм народом у жалобному вбранні, і Москву охопи-
ла паніка... Ходили поголоси, що цар збирався пере-
братися до Ярославля за Волгою і що Виговський на-
ступає прямо на Москву». 

Проте гетьман не зміг скористатися своєю блиску-
чою перемогою. На Україні продовжували перебува-
ти московські залоги, напад запорожців на Крим зму-
сив союзників Виговського татар повернутися додому, 
на Полтавщині знову спалахнули заворушення. Кілька 
промосковських полковників звинуватили гетьмана в 
тому, що «він продає Україну полякам», і повстали. 

Та й Гадяцька угода спричинила народне повстан-
ня проти Виговського. Союз із державою, довготрива-
ле панування якої на Україні було кілька років тому по-
валено, вважався народу неможливим. І в самій Речі 
Посполитій були впливові противники Гадяцької угоди, 
хоч і ратифікованої сеймом держави. Для таких політи-
ків угода слугувала скоріше засобом урятувати Поль-
щу від іноземної, в тому числі московської, навали. 

Опозиція до гетьмана зробила своїм лідером 
сина Хмельницького — Юрія. Він був ще зовсім моло-
дим, але за його спиною стояли досвідчені полковни-
ки Іван Богун, Іван Сірко, Яким Сомко та ін. Війни на 
два фронти, та ще й громадянської, Іван Виговський 
не витримав і, не бажаючи подальшого кровопролит-
тя, після однієї з чорних рад, що відбулася 11 вересня 
1659 р. у містечку Германівка, склав булаву. На його 
місце обрали Юрія Хмельницького, котрий під тиском 
Москви підписав принизливий Переяславський до-
говір 27.10.1659 р., що перетворював Україну в авто-
номну одиницю у складі Московського царства, при-
чому ця автономія постійно скорочувалася.

Київський воєвода
Колишній гетьман переїхав на Волинь, що пере-

бувала тоді під контролем короля Польщі, й дістав з 
волі останнього Барське староство, також був сена-

тором Речі Посполитої та київським воєводою. Він 
осів у Барі на Поділлі, куди згодом вирвалася з Чи-
гирина його дружина з малолітнім сином Остапом. 

У той час почалася Руїна: Гетьманщина розко-
лолася на дві частини — Правобережну й Лівобе-
режну. Юрій Хмельницький змушений був піти у від-
ставку й постригся в ченці, а новим гетьманом (уже 
тільки Правобережної України) став Павло Тетеря. 
Останній виступив як активний прихильник Речі По-
сполитої, але вороже налаштований проти Вигов-
ського як свого політичного суперника. 

Коли Ян II Казимир вдерся до Сіверської Украї-
ни 1664 р., то зустрів масовий опір українців, які до-
бре пам’ятали польське гноблення до 1648 р. Похід 
зазнав поразки, причому агресивні дії Речі Поспо-
литої викликали протест і опір навіть правобереж-
них козаків та їхніх вождів. Саме через це було роз-
стріляно полковника Івана Богуна. На Правобереж-
жі розгорталося могутнє антипольське повстання, 
спрямоване й проти гетьмана Тетері. У відповідь той 
разом із деякими іншими воєначальниками Речі По-
сполитої жорстоко придушив народні виступи.

Коли схопили вождя повстання на Правобе-
режжі Дмитра Сулимку,  деякі сліди привели до Ви-
говського, який симпатизував повстанцям і навіть 
був «мотором усіх нинішніх бунтів». Тому його зааре-
штували й позбавили всіх прав і привілеїв, котрі він 
мав у зв’язку з сенаторським титулом. Без усякого 
суду і слідства, навіть без королівського відома, ко-
лишнього гетьмана засудили до розстрілу.

Коли 16 березня 1664 року за Виговським при-
йшли, щоб повести на розстріл, він читав акафіст 
Пресвятій Богородиці. Вирок було виконано в сели-
щі Рокитному на Київщині. 

Колишнього гетьмана і його дружину поховали, 
як свідчить Чернігівський літопис, у Великому Ски-
ті, але є певні сумніви в достовірності цих свідчень. 
Доля нащадків Виговського фактично невідома. 
Але в Речі Посполитій другої половини XVII – XVIII 
столітті діяли численні Виговські, деякі з яких могли 
бути нащадками його сина Остапа.

За матеріалами Вікіпедії

Сторінками  старих газет

Михайлівський монастир роз-
ташований на північний схід від 
Софійського собору, недалеко від 
краю кручі над Подолом. Головну 
церкву монастиря, св. Архістрати-
га Михаїла, «Золотоверху», збуду-
вали в 1108 – 1113 роках, за кня-
зя Святослава Другого. Вона була 
другою за розміром церквою се-
редньовічного міста і однією з 
трьох церков Свято-Дмитрівсько-
го монастиря, який згодом став 
називатися Золотоверхим Михай-
лівським монастирем. 

З багатьох візантійських цер-
ков середньовіччя, перебудова-
них у сімнадцятому – вісімнад-
цятому століттях у стилі бароко, 
Михайлівська церква була, мож-
ливо, найбільш вдалою щодо ком-
бінування початкової візантій-
ської будівлі з пишними оздобами 
бароко вісімнадцятого століття. 
Як і в інших барокових монастир-
ських комплексах, головний вхід 
через браму в стіні довкола мо-
настиря було акцентовано висо-
кою дзвіницею (1716 – 1719). Біля 
храму була ще трапезна церква 
св. Іоана Богослова (1713), а в сті-
ні ще одна брама — Економічна 
(1760).

Усередині церкви містився 
іконостас, який подарував геть-
ман Іван Скоропадський, а ви-
різьбив майстер Григорій із Чер-
нігова; іконостас поставили 1718 
року. Більшість початкових ві-
зантійських мозаїк та фресок на 
внутрішніх стінах Михайлівської 
церкви було замальовано у 18 
– 19 століттях. Роботи з рестав-
рації та розчищення тих мозаїк у 
вівтарі, що лишалися незамальо-
вані, почали тільки наприкінці 19 
століття. Але при цьому не зроби-
ли докладного дослідження зама-
льованих стін усередині церкви, і 
тому ми не знаємо, чи збереглися 
під новим шаром тиньку початко-
ві середньовічні фрески й мозаї-
ки. Заплановане руйнування Ми-
хайлівського монастиря викли-
кало спротив з боку українських 

наукових кіл і їхніх нечисленних 
прихильників-росіян. У радян-
ських публікаціях того часу бра-
ли під сумнів відомі історичні фак-
ти щодо часу побудови Михайлів-
ської церкви. Особливо підкрес-
лювалося, що ця середньовічна 
будівля зазнала багато переро-
бок і мало чого лишилося від по-
чаткової структури. Ані радянська 

влада, ані історики, котрі були ще 
діяльні в середині 1930-их років, 
не говорили про те, що українська 
барокова архітектура сама по 
собі варта того, аби її зберігати.

Перед руйнуванням Михайлів-
ської церкви, протягом 8 червня 
– 9 липня 1934 року, було дослі-
джено її середньовічну серцеви-
ну, а особливо — нартекс (вхідну 
частину будови) і поховання в ній. 
Дослідження провадили надійні 
й перевірені радянські науковці 
— Т. Мовчанівський і К. Гончаров 
— з політично прочищеного й ре-
організованого Інституту матері-
альної культури (раніше, до 1933 
року, Інституту археології) Укра-
їнської академії наук. На осно-
ві цього дослідження інститут, за 

підписом директора Ф. Козубов-
ського та археолога Т. Мовчанів-
ського, встановив, що Михайлів-
ську церкву збудовано в основно-
му в барокові часи, а не в дванад-
цятому столітті, і що вона через це 
не становить історичної цінності. 

Це вимушене тверджен-
ня дало радянській владі закон-
ну підставу ухвалити плани щодо 

всього архітектурного комплек-
су Золотоверхого Михайлівсько-
го монастиря. Згідно із законо-
давством Радянської України 
від 1926 року нарком освіти Во-
лодимир Затонський дозволив 
після цього руйнувати історичні 
пам’ятки.

6 червня 1934 року почали 
знімати візантійські мозаїки два-
надцятого століття. Цю делікат-
ну операцію виконувала мозаїч-
на майстерня Академії мистецтв 
із Ленінграда. Ленінградські екс-
перти мусили поспішати, щоб за-
кінчити працю до призначеного 
за планом початку руйнування 
стін; вони працювали поспіхом і 
не встигли виконати всього, що 
було заплановано. Незважаючи 

на обережність під час зніман-
ня зі стін середньовічних мозаїк, 
наслідки пізнішого складання не 
можна вважати абсолютно ав-
тентичними.

Навесні 1935 року почали зді-
ймати барокові бані, побудова-
ні над цегляним склепінням. При 
цьому було знищено срібні цар-
ські врата з 1812 року, подаро-
вану гетьманом Іваном Мазепою 
раку св. Варвари (близько 32 кі-
лограмів срібла) та інші мистець-
кі вироби. Іконостас роботи май-
стра Григорія зник. Улітку 1936 
року обідрану будівлю Михайлів-
ської церкви було підірвано ди-
намітом і цілковито зруйновано. 
Дзвіницю монастиря розібрали 
ще раніше, а стіни монастирської 
огорожі — після церкви. Місце іс-
торичної пам’ятки після зруйну-
вання ретельно дослідили пра-
цівники НКВС, шукаючи будь-яких 
цінностей.

Мозаїчний образ св. Дмитрія 
Солунського і один із двох візан-
тійських барельєфів, колись вму-
рованих у зовнішню стіну церкви, 
забрала Третьяковська галерея в 
Москві. Решту мозаїк і фрески по-
міщено на хорах Софійської кате-
дри, куди не мають доступу зви-
чайні відвідувачі.

Вигляд першої з двох симе-
трично запланованих будівель 
нового Урядового центру (закін-
ченої навесні 1938 року) був на-
стільки незадовільний, що спору-
дження другої будівлі, яка мала 
стояти саме на місці Михайлів-
ської церкви, затримали. Трапез-
на церква, хоч і без своєї баро-
кової бані, збереглася, і в серп-
ні 1963 року її  оголосили архі-
тектурною пам’яткою Української 
РСР. У 1973 році Київська міська 
рада ухвалила встановити «архе-
ологічні заповідні зони». Терито-
рію Михайлівського Золотоверхо-
го монастиря було внесено до за-
повідної зони.

Сайт: camrador.hall.org.ua

В течение двух лет 
преодолеем отставание 
экономически слабых 
колхозов
Письмо колхозников, рабочих совхозов, 

специалистов и всех работников Хмельниц-
кого производственного колхозно-совхозно-
го управления Винницкой области ко всем 
труженикам сельского хозяйства. 

Испытанная временем
К визиту Председателя Президиума Верхо-

вного Совета СССР Л. И. Брежнева в Афганистан.
Когда мы говорим об Афганистане, то 

неизменно подчёркиваем выдержавшую 
испытание временем советско-афганскую 
дружбу.

Успехи братского 
народа
Героическая Красная Армия, разгромив 

японских империалистов и освободив Корею 
от колониального ига, принесла народу севе-
ра страны долгожданную свободу. На корей-
ской земле родилось рабоче-крестьянское 
государство — Корейская Народно-Демокра-
тическая Республика. 

В несколько строк
10 октября в честь 20-летия Войска Поль-

ского в Центральном Доме Советской Армии 
имени М. В. Фрунзе состоялось торжествен-
ное собрание. 

Административный зуд
Директор Ошского комбината строи-

тельных деталей т. Тихонов решил поддер-
жать свою репутацию требовательного руко-
водителя. Путь к этому он прежде всего уви-
дел в штрафовании подчинённых за малей-
шие служебные упущения. 

Характеры и актёры
Отсутствие интересно написанных ха-

рактеров губительно сказывается на многих 
фильмах последнего времени. 

(«Известия»,12.10.1963)

Реальный социализм — 
главная сила в борьбе против 
военной опасности, 
за обуздание гонки вооружений, 
за мирное будущее планеты
Подводя итоги уходящего года, народы мира 

высоко оценивают деятельность Советского Со-
юза и других государств социалистического со-
дружества, направленную на укрепление мира 
и международного сотрудничества. 

Огромный вклад в это благородное 
дело вносит Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Президиума Верхо-
вного Совета СССР Л. И. Брежнев, который 
за выдающиеся заслуги перед КПСС и 
Советским государством в укреплении 
экономического и оборонного могущества 
нашей Родины, за неутомимый труд в борьбе 
за мир и в связи с днём рождения награждён 
19 декабря орденом Ленина и третьей меда-
лью «Золотая Звезда».

(«За рубежом», 22.12.1978) 

С помощью АВМ
ЧЕРНИГОВ. В колхозе имени Кирова 

Черниговского района и зимой пополняют 
фуражные запасы. На замёрзших болотах, за-
нимающих полторы тысячи гектаров, здесь за-
готовляют камыш, осоку и другую раститель-
ность. Всё это измельчают, подсушивают и на 
АВМ (агрегате витаминной муки — ред.) пре-
вращают в муку. Её обогащают концентрата-
ми, белково-витаминными добавками, меляс-
сой, комбикормом, солью, готовят гранулы.

 («Сельская жизнь» (Москва), 4.02.1981) 

Надбання теорії — 
в конкретні справи
Незабаром у системі політичної та еконо-

мічної освіти розпочнеться новий навчаль-
ний рік, який проходитиме в умовах підготов-
ки до 110-річчя з дня народження В. І. Леніна 
та XXVI з’їзду КПРС. 

Святкування 110-річчя з дня народження 
В. І. Леніна вимагає зосередження особливої ува-
ги на глибокому вивченні життя і діяльності вож-
дя революції, найважливіших питань ленінізму…
(«Поліська правда», орган Куликівського рай-
кому Компартії та райвиконкому, 15.09.1979)

Видано книгу 
про війни Росії 
проти України

Інститут української археографії та 
джерелознавства ім. М. Грушевсько-
го НАНУ та Київська православна бого-
словська академія УПЦ КП презентували 
нове науково-популярне видання «Брат-
ня» навала. Війни Росії проти Украї-
ни ХІІ – ХХІ ст».

400 примірників книги під час пре-
зентації безкоштовно передано до час-
тин Збройних сил України та Національ-
ної гвардії України, які перебувають на 
фронті.

Книга, підготовлена низкою україн-
ських істориків, призначена для широ-
кого кола читачів. Праця на 248 сторін-
ках відстежує багатовікове збройне про-
тистояння українського світу російській 
експансії, яка своїм корінням сягає се-
редини XII ст. — пограбування та руйну-
вання Києва військами князя Андрія Суз-
дальського.

Вітчизняна війна за незалежність, 
яка розпочалася в лютому 2014 року у 
відповідь на агресію Росії, щільно вписа-
на в контекст попередніх війн українців 
проти загарбницьких планів Московії. 

На матеріалі майже дев’яти століть 
автори широко продемонстрували, що 
головний зміст російсько-українських 
взаємин не має нічого спільного із про-
пагандистськими мантрами про «спіль-
ну історичну долю», «братерські стосун-
ки» чи нібито належність до «одного на-
роду». Ставлення Москви до України за-
вжди було одне — загарбати українські 
землі та асимілювати українців, наголо-
шують автори.

Книга вже надійшла в продаж у Чер-
нігів, вона є в культурно-мистецькому 
центрі «Інтермеццо» (вул. Шевченка, 9).

Зруйновані храми Києва
Михайлівський Золотоверхий монастир
Збудований у 1108 – 1113 роках, перебудований у 17 – 18 століттях, зруйнований у 1934 – 1937 роках.

Іван Виговський: 
блиск і трагедія видатного гетьмана
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Свого часу в публікації «Поле крові» в нашій газеті я роз-
повідав дещо з історії свого роду по батьківській лінії. Нелег-
кій, а то й трагічній історії, як і в багатьох простих українських 
родинах. Йшлося про моє рідне село Авдіївку Куликівського 
району і село Локнисте Менського.

Зараз — про мій рід по материнській лінії, і це, власне, як 
вступ до спогадів материного брата, мого дядька Михайла. 

Це вже родина мого діда, материного батька Спутая, і це 
давній козацький, селянський рід Ковчина — старовинного 
села Куликівського району. А материна мама Пріська була з 
Жуківки того ж району. Їхні перші двоє дітей померли малю-
ками. А інші сім прожили довге, хоч і непросте життя. Лише 
моя тітка Уляна померла відносно молодою, та й моя мама 
прожила лише 74. А інші дядьки й тітки були довгожителями. 
Баба Пріська прожила 91 рік. Мало прожив дід Василь, але 
про це далі. 

Цікаво, що лише моя мама прожила більшу частину життя 
в сусідньому селі Авдіївка, вийшовши заміж за мого батька 
Якова Гнатовича, також із давнього козацького й селянсько-
го роду Антоненків. Додам, що ці два сусідні села давно і міц-
но пов’язані родинними узами, як то кажуть, переженилися. 
Наприклад, моя старша донька Ліда вийшла заміж за авді-
ївського хлопця Андрія (живе родина в Куликівці), а в свою 
чергу мати мого зятя Галина — родом із Ковчина, вийшла за-
між за Олександра в Авдіївку.

Мама моя все життя так і залишалася на своєму прізвищі 
Спутай, вона була медиком, а ті, як і педагоги, з певних при-
чин часто не змінювали прізвища, вийшовши заміж.

Усі інші шість моїх дядьків і тіток усе життя прожили в 
Ковчині. З усіма я дружив, постійно бачився, адже ці два 
села поруч. Та й середню школу я закінчував у Ковчині, після 
Авдіївської восьмирічки провчившись тут три роки. Однієї з 
тих зим навіть жив у баби Пріськи (з нею тоді жила й молод-
ша дочка Марія), в тій самій описаній нижче старій хаті, якраз 
навпроти школи.

Нижче йде фрагмент спогадів мого дядька. Михайло Ва-
сильович Спутай теж прожив довге цікаве нелегке життя, по-
мер майже у 87 років. Був трудягою, як і вся рідня, майстром 
на всі руки. Через сільську бідність родини не раз мусив ви-
їздити на заробітки: ненадовго — в Поволжя, на кілька ро-
ків — у Крим. І десятки років відпрацював у рідному селі, не 
лише на рядових посадах — був бригадиром рільничої брига-
ди, завідувачем ферми. 

Фрагмент пропонованих спогадів повертає нас у 1920-ті 
роки — період, коли обіцяна революцією земля таки ж була 
надана селянам, але ще не була відібрана (а це була основа 
життя селянства) наступною колективізацією. Після потря-
сінь революції і воєн був період порівняно спокійного життя 
— кілька років —  час так званого НЕПу, нової економічної 
політики, втім, згорнутої ще до колективізації. Варто зверну-
ти увагу, якою нелегкою була селянська праця, але водно-
час тим, хто добре працював (на відміну від усіляких воло-
цюг, «активістів»), вона й давала достаток. Досить прочитати 
перелік домашнього господарства нашого роду.

Тепер про діда Василя Свиридовича, простого роботя-
щого селянина. Даю цікаву фотографію з нашого родинно-
го архіву. Це, видно, був церковний празник, храмове свято 
Ковчина, на Григорія. Усі добре вдягнені, красиві. Мій дід Ва-
силь (другий справа) — гарний статечний селянин у доброму 
вбранні. Господар! Він і був таким. І про його смерть у нашій 
родині розповідають так. Восени поїхав із синами орати на 
зяб одне з полів, далекувато за селом. За день не встигали, 
тому  дід вирішив заночувати в полі, щоб не ганяти зайве ту-
ди-сюди худобу — волів і коней. І дуже застудився. Захворів 
і невдовзі помер. Справді селянська смерть. 

А в нашій родині невесело жартували, що, мовляв, може, 
й на краще, що дід помер перед початком масової колективі-
зації, хоч упокоївся вдома. А то б невдовзі могли вислати на 
заслання на Північ чи в Сибір як «куркуля» чи просто замож-
ного селянина. І вже моє покоління, діти синів і дочок діда 
Василя, могли б народитися десь в азійських нетрях Росії...

Смерть діда збіглася з початком «розкуркулення». А не-
вдовзі — Голодомор. Лише дивом велика родина вдови, ба-
бусі Пріськи, вижила. Може, ще й тому, що в нас на Поліссі 
голод лютував не так страшно, як на Донбасі, Слобожанщи-
ні чи Півдні.

Ці спогади свого батька зберіг і підготував до друку син 
Михайла Васильовича, мій двоюрідний брат Сергій. Він «тех-
нар», директор одного з наукових інститутів Києва. Але дав-
но захопився краєзнавством, дослідницькою роботою і не в 
останню чергу з цікавості до історії нашого роду. Сергій нині 
наполегливо «копає» в архівах і знаходить цікаві матеріа-
ли про Ковчин і Авдіївку. У 2012 році Сергій видав солідну 
книгу «Учителем школа стоїть…» — до 150-річчя Ковчинської 
школи, про її історію. Між іншим, саме тут свого часу вчите-
лювала відомий педагог Лідія Платонівна Деполович, автор 
знаменитого українського «Букваря», за яким десятки років 
навчалися школярі. Книгу Сергій написав у співавторстві з 
тодішньою директоркою школи Наталією Халімон, нині голо-
вою районної ради. А зараз Сергій шукає матеріали для на-
писання книги з історії Ковчина — села, відомого від часів 
Київської Русі. Цю книгу готуватимуть до друку з Михайлом 
Морозом, багатолітнім головою сільради, пристрасним істо-
риком, краєзнавцем.

Фото родини — теж із пошуків Сергія. Додам ще одне 
знайдене ним фото — прекрасної церкви Ковчина, по-
варварськи зруйнованої комуністами у 1930-их. Ту церкву, в 
якій вінчали, хрестили, відспівували наш рід і їхніх земляків, 
де хрестили і мою маму Оксану та Сергієвого батька Михай-
ла, спогади якого й пропоную.

Пам’ятаймо свій рід!
Петро АНТОНЕНКО 

Селянська сага
Розпочато 7 лютого 1985 року. Мої 

спогади на 65 році життя.
Я, Спутай Михайло Васильович, 1920 

року народження, 15 жовтня, с. Ковчин.
Мої батьки: Спутай Василь Свиридо-

вич, 1872 р. н., Спутай Єфросинія Анто-
нівна, 1881 р.

У мого діда по лінії батька Спутая 
Свирида Степановича було дітей: дочка 
Марина, син Василь (мій батько), дочка 
Христя, син Павло, дочка Ганна, син Дми-
тро.

У мого діда по лінії матері Бичука Ан-
тона Григоровича було дітей: синів — 
Олексій, Опанас, Данило; дочок — Настя, 
Пріська (моя мати), Палажка, Марта.

Моя мати з села Жуківки Куликів-
ського району.

Мій батько оженився перший раз у 
селі Салтикова Дівиця і мав двох дітей, 
але померли діти і дружина.

Вдруге батько оженився з моєю 
матір’ю Бичук Пріською Антонівною в 
селі Жуківка в 1900 році.

Предки наші по лінії батька і матері 
були вільними козаками, не підлягали 
під кріпосне право і були заможними се-
лянами.

У мого батька з матір’ю була сім’я: 
сини — Петро, 1902 р. і Яків, 1904 р. — 
обидва померли в дитинстві; Павло 1912 
р., помер 30 січня 1991 р.; Василь 1915 
р., помер 14 жовтня 2003 р. Я, Михайло, 
1920 р. Дочки: Уляна, 1907 р., померла в 
квітні 1960 р.; Марфа, 1910 р., померла 
20 листопада 1998 р.; Оксана, 1918 р., 
померла 30 грудня 1991 р.; Марія, 1923 

р., померла 14 вересня 2001 р.
Що я пам’ятаю про своє дитинство.
Хата була невелика і стара, одна кім-

ната із земляною долівкою. Сім’я була 
велика. Пам’ятаю, що мати спала на 
печі, батько — на дерев’яному ліжку з 
дочкою Марфою, а ми, діти, на дощатому 
полу підряд — Павло, Василь, Оксана, я 
і Маня.

Узимку у великий мороз часто були в 
хаті вівці з ягнятами, одна, а то й дві. А 
кури майже завжди взимку жили під піч-
чю. У хаті було прохолодно.

Мати варила їжу в печі вранці на 
весь день. На сніданок — суп і товчену 
картоплю, на обід — борщ і кашу, на ве-
черю також лишався борщ. Їли всі разом 
за одним великим столом і завжди їлося 
з великим апетитом.

На подвір’ї був великий хлів, рубле-
ний з колод, під залізо. По відділах сто-
яли коні, корови, свині, вівці, а над сви-
нями сиділи кури. За вівцями була по-
вітка з різними матеріалами, де батько 
теслярував, ремонтував вози, сани і т.п. 
На подвір’ї трава тоді не росла, та й на 
вулиці ніде не росло трави чи бур’яну, бо 
вільно ходили вівці й свині.

Двір був відгороджений від городу. З 

двору на город ішла дорога до клуні. За 
хатою був «походний» погріб. Далі по до-
розі серед городу була комора для хліба, 
дерев’яна під залізо. Туди зсипали весь 
хліб з урожаю. І в кінці городу була ве-
лика клуня на 5 сох, 2 великих дверей, 
два токи і три засторонки. У засторонках 
в одному клали сіно, в другому — жито, 
пшеницю і в третьому — всяку ярину. 
На токах обмолочували весь хліб. Для 
очистки батько віяв зерно вручну на току 
лопаточкою і чистий хліб — зерно носив 
до комори.

Обмолот починався із закінченням 
жнив і тривав усю осінь і майже всю 
зиму. Молотили батько і старші брати 
Павло та Василь вручну, утрьох, ціпами.

У великому погребі засипали карто-
плю на зиму. Потім стояли великі діжки, 
називали їх кадовби. У них солили огір-
ки, капусту і квасили буряки. Сім’я була 
велика, так щоб було що варити увесь 
рік. Помідорів тоді не знали і не саджали. 
На городі було багато посаджено саду: 
груш, яблунь, вишень, слив, малини та 
кущі порічок, смородини. Усі ці фрукти і 
ягоди мати сушила в печі, а потім зимою 
варили узвар, киселі й пекли пироги.

Цей город, який я описую, мав 0,20 
га площі й був куплений батьком 1912 
року в пані Белогурки за 1200 рублів. На 
ньому я і зараз живу. Але на даний пері-
од 1985 р. не збереглося нічого батьків-
ського, жодної будови і жодного дерев-
ця. Усе побудовано мною, і посаджений 
сад мною. Про це опишу далі. Оскільки 
город був невеликий, а будов багато, то 

оралося зовсім мало, однак мати садила 
на городі все: картоплю, цибулю, буряки, 
моркву, огірки, мак, біб та інше. Картоплі 
хватало на городі на 2 міс. Решту садили 
в полі й на другому городі.

Другий город у нас був 0,17 га. Він 
дістався батьку в поділ від діда, де бать-
ко і будувався перший раз. А потім, як ку-
пив цей город 1912 року, то пере йшов 
на нього 1913 року з усіма побудова-
ми. А дідівський город зостався також за 
батьком. Там теж був великий сад. Зараз 
на тому городі живе дочка брата Василя 
Надя.

Що залишилося в пам’яті про роботу 
в полі в дитинстві до колективізації. Зем-
лі в нас було гектарів 10. Земля розпо-
ділялася по трьох полях: 1 — це парове 
поле, 2 — поле озимих і 3 — поле ярих.

На паровому полі пасли овець, худо-
бу. Перед жнивами вивозили гній, про-
тягом літа орали, восени сіяли жито і 
пшеницю. Орали плугом, сіяли вручну з 
коробки і волочили дерев’яною боро-
ною.

На озимому полі до жнив нічого не 
робили. На жнива їздили всією сім’єю, 
брали і мене, хоча мені було 6 – 7 років. 
Жали жито вручну серпами, потім скла-

дали в півкопи і ввечері накладали два 
вози жита і везли додому в клуню. Я їхав 
на возі, часто засинав, бо приїжджали, 
коли було вже темно. Жито скидали в клу-
ні. Повечерявши, батько і старший брат 
їхали на луг. На лузі 2 – 3 години відпочи-
вали, а на світанку клали сіно і везли до-
дому. Сіно скидали в клуні й, поснідавши, 
знову їхали в поле на жнива. Так трива-
ло, поки не було зібрано все з поля і лугу.

На яровому полі сіяли різні культури: 
ячмінь, овес, горох, віку, гречку і просо, 
льон і коноплі, квасолю і картоплю. І все 
це треба було вручну убрати за літо та 
осінь, перевезти в клуню і потім перемо-
лотити. Усе це була ручна праця.

З льону і конопель зерно йшло на 
олію для їжі, а волокно — на полотно для 
одягу. З льону пряли і ткали полотно; вся 
одежа верхня і спідня була з полотна. 
Це сорочки, штани, постілки і наволоч-
ки. Коноплі йшли на вірьовки та упряж, 
оброті, віжки і так далі. Гречку драли на 
крупу. Просо товкли в ступі на пшоно. 
Ячмінь, овес, горох, віку мололи у вітря-
ному млині й годували худобу та свиней. 
Жито і пшеницю мололи теж у млині й пе-
кли хліб удома. Дуже смачний. Хліб їли 
найбільше житній, а пшеничний — тільки 
на свята на коржі й вареники.

Чим займалися в зимовий період. Бать-
ко зі старшими братами після закінчення 
обмолоту доглядали худобу. Треба було го-
дувати і поїти коней, корів, овець і т.д.

Батько часто їздив на базар у Берез-
не: возив продавати хліб чи зі скоту що-
небудь. А гроші можна придбати тільки 
за свій труд, хліб або скотину продати, 
або іти в найми щось робити. Без грошей 
селянин не міг жити. Треба було купува-
ти і віз, і колесо, і упряж, і плуг, і керосин, 
і сірники, і мило, і дещо з одягу. Та всього 
й не перерахуєш.

Треба було чинити смухи на кожухи 
і шкуру на чоботи. Тоді була дуже цінна 

професія сапожника (шевця) і портного 
(кравця). В осінньо-зимовий період вони 
ходили селом чоловік по 2 – 3 і обшива-
ли людей. Були і в нас восени сапожники 
та портні: шили чоботи, свити, піджаки, 
полушубки, чекмені, штани, сорочки 
верхні крамні. А «вальошники» 
валяли валянки з вовни.

Михайло СПУТАЙ

Спогади

Мій батько Спутай Василь Свиридович (у картузі), справа — його сестра Марина, 
зліва — Тураш Митрофан Маркович (її чоловік), с. Ковчин; 6 травня 1927 р.

Мати Єфросинія Антонівна 
і сестра Марія.



№73   18 лютого 2016 року№73   18 лютого 2016 року
Світ-Світ- інфоінфо1414       Світ історії

13

Календар всесвітньої історії

Улас Самчук

Генерал
Павло Шандрук

Шолом-
Алейхем

Архип Тесленко

Лесь Курбас

Такий вигляд 
мав перший 
«Полароїд»

19 лютого 
1473 — народився Ми-

колай Коперник, польський 
астроном.

1954 — ухвалено указ 
Президії Верховної Ради СРСР 
про передачу Кримської об-
ласті зі складу РРФСР до скла-
ду Радянської України.

1992 — Верховна Рада 
України затвердила тризуб як 
Малий герб України. Великий 
Герб України досі не затвер-
джено.

20 лютого 
1054 — помер великий 

київський князь Ярослав Во-
лодимирович (Мудрий).

Народилися: 1887 — 
Олександр Удовиченко, вій-
ськовий і громадський діяч, 
генерал Армії УНР, віце-пре-
зидент УНР в екзилі (1954 — 
1961); 1889 — Лев Ревуць-

кий, укра-
ї н с ь к и й 
к о м п о -
з и т о р ; 
1905 — 
Улас Сам-
чук, укра-
ї н с ь к и й 
письмен-
ник.

21 лютого 
1947 — у Нью-

Йорку Едвін Ленд 
п р о д е м о н с т р у -

вав камеру 
«Polaroid» для 
м о м е н т а ль -
ної фотогра-

фії. Модель 
апарата че-
рез 60 се-
кунд вида-

вала чорно-білий знімок.

22 лютого 
Н а -

р о д и л и -
ся: 1732 
—  Джордж 
Вашингтон, 
батько-за-
с н о в н и к 
США, пер-
ший прези-
дент Сполу-
чених Штатів у 1789 – 1797 
рр;

1810 — Фредерік Шопен, 
видатний польський компози-
тор і піаніст.

1942 — нацисти розстрі-
ляли в Бабиному Яру Олену 
Телігу (Шовгенову), україн-
ську поетесу, публіцистку, по-
літичну і громадську діячку, 
члена ОУН.

23 лютого 
1758 — народився Василь 

Капніст, український пись-
менник, громадсько-політич-
ний діяч, поет і драматург.

1874 — англійський ма-
йор Уолтер Уїнгфілд запатен-
тував нову гру на свіжому по-
вітрі, нині відому як теніс.

24 лютого 
1942 — почало мовлен-

ня радіо «Голос Америки» (ні-
мецькою мовою). 

25 лютого
Народилися: 1850 — Во-

лодимир Барвінський, укра-
їнський громадський діяч, 
історик, соціолог, письмен-
ник, літературний критик, пу-
бліцист і перекладач. Один зі 
співзасновників товариств 

«Просвіта» і «Рідна школа», 
засновник і перший редак-
тор газети «Діло»; 1871 —  
Леся Українка (Лариса Ко-
сач-Квітка), українська пись-
менниця;

1887 —  
Лесь Курбас, 
український 
актор, режи-
сер, рефор-
матор укра-
їнського те-
атру.

1956 — 
на закрито-
му засіданні 

XX з’їзду КПРС Микита Хрущов 
виступив із доповіддю про ви-
криття культу особи Сталіна. 

У виступі також ішлося про 
масовий терор і злочини дру-
гої половини 1930-их – почат-
ку 1950-их рр. Доповідь стала 
початком т. зв. «хрущовської 
відлиги».

26 лютого 
1802 — народився Віктор 

Ґюґо, французький письмен-
ник.

28 лютого 
1 8 8 9 

— на-
р о д и в -
ся Павло 
Шандрук, 
у к р а ї н -
ський вій-
с ь к о в и й 
діяч, ге-
нерал-хо-
р у н ж и й 
Армії УНР. 

Н а -
п р и к і н ц і 

1944 р.  очолив Український 
національний комітет у Ні-
меччині. 1965 р. став кава-
лером найвищої військової 
нагороди Польщі — орде-
на Virtuti Militari за героїзм 
1939 р. 

1 березня 
1912 — у Сент-Луїсі (США)  

Альберт Беррі здійснив пер-
ший стрибок із парашутом 
з літака, що летить (висота 
460 м). 

1967 — запорізький за-
вод «Комунар» почав серійний 
випуск малолітражного авто-
мобіля моделі ЗАЗ-966 —  «ву-
хатого» «Запорожця».

2 березня 
1859 — 

н а р о д и в -
ся Шолом-
А л е й х е м 
(Шолом (Со-
ломон) Ра-
б и н о в и ч) , 
єврейський 
п и с ь м е н -
ник похо-
д ж е н н я м 
з Украї-
ни — уро-
д ж е н е ц ь 
Переясла-
ва, класик 
л і т е р а т у -
ри мовою 
ідиш; 

1882 — 
народився 
Архип Тес-

ленко, український письмен-
ник.

3 березня 
1861 — російський імпе-

ратор Олександр II підписав 
маніфест про скасування крі-
пацтва в країні. 

У Чернігівському історичному му-
зеї імені В. Тарновського відкри-
лася виставка «Пограбування по-
радянському» (До 80-річчя ліквідації 
Всесоюзного об’єднання «Торгсин»). Це 
без перебільшення перша виставка в 
Україні, присвячена таємничій органі-
зації, що діяла з 1930 по 1936 роки.

Десятиліттями її назва зберігала-
ся лише в пам’яті мільйонів жителів Ра-
дянського Союзу, історики ж про неї 
знали небагато, адже більшість доку-
ментів об’єднання містили гриф «Не під-
лягає розголошенню», «Цілком таємно». 

Торгсин став місцем втрати родин-
них цінностей — бабусиної каблучки, 
дідового Георгіївського хреста, сере-
жок сестри, годинника батька. Голодо-
мор 1932 – 1933 рр. змушував людей 
віддавати державі останні коштовності 
в обмін на буханець хліба чи мішок бо-
рошна.

Хоча назва організації стверджу-
вала, що в ній відбувається «торгов-
ля с иностранцами», вже 14 червня 

1931 р. основними її клієнтами стали 
громадяни СРСР. Система скупову-
вала побутове золото, золоті моне-
ти старого карбування, срібні виро-
би, коштовне каміння, платину, іно-
земну валюту. Усе це люди відносили 
до пункту скуповування цінностей, де 
оцінювач визначав справжність ме-
талу, зважував його, встановлював 
пробу. 

Уряд у кілька етапів грабував влас-
них громадян. Торгсинівські ціни на зо-
лото і срібло були нижчими за світові, 
натомість товари продавалися дорож-
че, ніж за кордоном. Значні прибутки 

отримували й самі праців-
ники системи у вигляді так 
званого «припеку», тобто 
різниці між прийнятим і 
зданим до банку золотом.

Торговельна мережа 
торгсинівських крамниць 
на Чернігівщині налічува-
ла 21 крамницю в 19 на-
селених пунктах області. 

Протягом 1932 – 1933 рр. Черні-
гівська обласна контора «Торгсин» при-
дбала в населення побутового золота й 
золотих монет на 1138 тис. (еквівалент 
щонайменше 882 кг чистого золота), 
срібла — на 376,4 тис. (близько 24 т чи-
стого срібла), іноземної валюти в гро-
шових переказах і готівкою — на 584,4 
тис., діамантів — на 3,3 тис. крб. золо-
том. У масштабах України це були не-
значні здобутки, вони не перевищува-
ли 5% усіх надходжень Всеукраїнської 
контори «Торгсин».

На виставці представлені світлини 

крамниць об’єднання як на Чернігівщи-
ні, так і в інших містах України й СРСР. 
Окреме місце відведено під обмінні 
операції — експонуються всі різновиди 
товарних ордерів і розрахункових кни-
жок, які отримували покупці в обмін на 
здані цінності. Поруч — ваги і зразки 
зданих до Торгсину цінностей: каблуч-
ки, хрестики, ордени та ін.

Окрасою виставки є оригінальне 
фото, датоване 8 серпня 1933 р., на 
якому зображені працівники добрян-
ської крамниці «Торгсин», а також макет 
типового торгсинівського кіоску для ви-
їзної фургонної торгівлі, виготовлений 
за оригінальним креслеником 1933 р.

Виставка працює щодня, крім чет-
верга та п’ятниці. 

Микола ГОРОХ,
старший науковий співробітник 

Чернігівського історичного музею 
імені В. Тарновського, 

кандидат історичних наук

Мати й сестри всю осінь і зиму та майже цілий 
рік пряли і ткали полотно. Виробляти полотно для 

одягу — це дуже довга і важка праця. Що треба для цьо-
го зробити? Посіяти льон, убрати його, змолотити — прача-

ми збити голівки. Потім тресту замочити у воді в річці й через 
10 – 12 днів витягти з води і висушити на сонці, потім добре 
сушити на печі і на спеціальному станку («терниці») потерти, 
тобто побити тресту на костру. Потім тріпачкою тріпати й ви-
тіпати костру, щоб волокно осталося чисте без костри. Потім 
це волокно треба розчісувати на гребені гребінкою і робити 
мички, а далі можна приступити прясти з мичок або з куделі. 
Прядуть на веретено, але це повільно, або на прядку, потім 
цю пряжу — нитки — змотують у клубки. Із клубків на спеці-
альну «сновницю» снують основу. Цю основу накручують на 
ткацький станок, «верстать», і починають ткати вручну. І потім 
виходить полотно. Але полотно виходить сирове, грубе. Щоб 
зробити його білим і м’яким, вистилають на ряску в долині, на 
воду. Воно під дією тепла, сонця і води протягом 15 – 20 днів 
стає білим і м’яким. Тоді можна шити білизну та одяг. І цим ра-
ніше займалися селянські жінки з дитинства до смерті. Пряли 
жінки так само вовну (шерсть) з овець, так само і ткали. Тоді 
шили постілки, вони значно тепліші, ніж з льону. Або здавали 
вальошникам — там на станках увалювали. Виходила товста 
увалена тканина, з неї шили піджаки, свити, чекмені, тобто 
верхній теплий одяг.

Ось, мабуть, усе коротко, що залишилося в мене в пам’яті 
з дитинства та 8 років до школи. У 1928 році я пішов у школу.

1926 рік. Помер дід Спутай Свирид Степанович. Говори-
ли, було йому 80 років. Пам’ятаю, високим був з білою боро-
дою. Жив він у дядька Митра.

1927 рік. Найстарша сестра Уляна вийшла заміж за 
Павлюченка Микиту Агафовича. Пам’ятаю, коли ходив Мики-
та до нас, то я просив, щоб підняв мене до стелі в хаті, і він 
мене піднімав, мені було ловко.

1928 рік. Пішов я в школу в 1 клас. Перша вчителька — 
Цукровська Анастасія Іванівна — провчила три роки і пішла 
на пенсію, вже більше не вчила. Чоловіка її, Стягайла, 1936 
року забрали безповоротно. Тоді школа була 4-класна і роз-
міщувалась у двох будинках, котрі будувалися 1910 року й ді-
ють і тепер.

У 1928 році робили капітальний ремонт церкви — біли-
ли й фарбували. А ми жили біля церкви, то я добре пам’ятаю, 
що церква наша була найкраща на всю Чернігівську область, 
дуже висока, красива. Але в 1935 році її розкидали, закінчи-
ли в 1948 році, зараз і сліду не лишилося від церкви. І зро-
блено по-дурному, була б історична пам’ятка для села.

1930 рік. Помер батько у віці 58 років, у вересні 1930 
року. З цього часу почалося тяжке життя для нашої сім’ї. За-
лишилися мати і нас шестеро дітей. Ховали батька ще з по-
пом, заносили гроб у церкву. Але скоро церква була закрита, 
попа вигнали з дому, і його будинок перейшов під школу. По-
тім два будинки Турашових — Івана і Митрофана Маркови-
чів. Також сім’ї були вигнані з хат, а їхні будинки перейшли під 
школу. Школа з 1932 року стала семирічкою, і я закінчував 
уже 7 класів 1935 року.

Селянська сага

Георгіївська церква Ковчина, закрита і зруйнована 
комуністичною владою. Фото 1933 р.
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Цікаве 
про українських 
письменників

Микола Костома-
ров мав феноменальну 
пам’ять. Міг цитувати сто-
рінки літописів, цілі акти 
й документи. З пам’яті ви-
голошував великі уривки 
Шевченкових поезій і вірші 
інших улюблених поетів: 
Байрона, Шиллера, Ґете, 
Максимовича. А найбіль-
ше подобалися йому укра-
їнські думи, які теж знав 
напам’ять. 

Найбільше мов се-
ред українців знав Ага-
тангел Кримський — уче-
ний, письменник, перекла-
дач. Коли його запитували, 
скільки мов знає, відпові-
дав: «Мабуть, із шістдесят, 
а то й більше!» У дитячі роки 
досконало вивчив німець-
ку, французьку та англій-
ську мови. У юнацькі добре 
оволодів грецькою, турець-
кою, італійською, давньо-
єврейською, санскритом. 
Мови вивчав до кінця жит-
тя. Став ученим-орієнталіс-
том світового рівня, спеціа-
лістом з арабістики, тюрко-
логії та іраністики і лишив 
після себе понад тисячу на-
укових праць. Він перший 
доніс до українського чита-
ча безпосередньо з оригі-
налів східну поезію, зробив 
переклад цілої її антології 
ІХ – ХV ст.

Іван Нечуй-Левицький 
мав своєрідний підхід до 
правопису. Не сприймав 
літери «ї» та апострофа — 
писав «сімя», а не «сім’я». 
Стверджував: «Писати тре-
ба так, як люди говорять!» 
Не любив літеру «й» на кінці 
прикметників у місцевому 
відмінку, вважав, що тре-
ба писати «на зелені траві», 
«у сиві шапці», а не «на зе-
леній», «у сивій». Запевняв, 
що так говорить величезна 
частина України, бо він ба-
гато років ходить до Михай-
лівського монастиря і там 
розмовляє з прочанками, 
а ще охоче говорить із двір-
никами і з бабами, що но-
сять молоко.

Франкові подобався 
одяг сірого кольору. Май-
же завжди носив вишива-
ну сорочку. Любив носи-
ти нешнуровані черевики. 
На урочисті прийоми одя-
гав чорний фрак. У їжі Іван 
Франко був невибагли-
вий, не курив, зрідка випи-
вав чарку далматинського 
вина «Злата Ріца». Був пись-
менник завзятим рибал-
кою. Вудкою не любив ло-
вити — віддавав перевагу 
сіткам, які сам плів. Друга 
пристрасть Франка — зби-
рання грибів, що часто збі-
галося з його пішими прогу-
лянками. Зовсім не любив 
письменник полювання.

Марко Вовчок (Марія 
Олександрівна Вілінська) 
була змішаної крові. Мати 
Марії походила з княжо-
го роду Радзивілів, бабка 
матері була полькою-ли-
товкою. Батько — росія-
нин, але мав білоруське ко-
ріння. Родина жила в Росії 
(Орловська губернія). По-
всякденною мовою в ро-
дині Вілінських була фран-
цузька.

Можна цілком зрозуміти наші 
українські зусилля вийти з-під іде-
ологічного впливу Росії, що, в свою 
чергу, була і залишається в полі тя-
жіння свого попередника — комуно-
радянського СРСР. У цьому сенсі — 
й певні адміністративні обмеження 
російської присутності в нашому ін-
формаційному просторі.

Питання неоднозначне. У по-

заминулому номері нашої газети в 
публікації «Війна на екранах» я пи-
сав, що інколи цей адміністратив-
ний азарт заходить надто далеко, до 
заборони фільмів, у яких колись зі-
грали ті чи інші актори. Заборони — 
взагалі річ недемократична. Але де-
які противники їх говорять не стільки 
про це, як про те, що, мовляв, нам в 
Україні нема чого дати глядачам вза-
мін заборон. Це, м’яко кажучи, не 
так, а різкіше кажучи — лукавство, 
породжене тим, що українське де-
хто впритул не хоче помічати. А якщо 
хтось не помічає через незнання, це 
теж прикро.

Наше українське кіно є! Просто 
кількісно воно затулене, відтіснене 
лавиною російської кінопродукції, 
на яку наші сусіди не шкодують ко-
штів. Відтак ми якось не помічаємо й 
наших нових успішних фільмів і забу-
ли про давно відзняте. 

Зараз не робитиму екскурсу в 
глибину десятиліть українського 
кіно. А хочу представити творчість, 
здавалося б, відомого в Україні кіно-
режисера, фільми якого, тим не мен-
ше, чомусь нечасто побачиш на те-
левізійних екранах, а за жанром це 
якраз телефільми.

Олег Бійма народився в Києві 
19 квітня 1949 року. Закінчив кіно-
режисерський факультет Київсько-
го театрального інституту ім. Кар-
пенка-Карого. Відтоді працює на кі-
ностудії «Укртелефільм», 2001 року 
став її генеральним директором. За-
служений діяч мистецтв України, ла-
уреат Національної премії України 
ім. Т. Шевченка, найвищої творчої 
відзнаки держави. 

Так от Олег Бійма створив цілий 
кіносвіт екранізації української кла-
сики. І жанр більшості цих фільмів 
— психологічна, любовна, сімейна 
драма, як правило, з елементами де-
тективу. Що ще треба глядачеві, яко-
го вабить до екрана подібне кіно. У 
своїй творчості режисер зробив ак-
цент саме на такому потужному стру-
мені української класики. А при всіх 
соціальних, часто політичних моти-
вах українські письменники постій-
но ставили в центр творчості людські 
пристрасті, людину.

Почну цей огляд з екранізації 
блискучих соціально-психологічних 
романів (перший іноді називають по-
вістю) Івана Франка — «Перехрес-

ні стежки» та «Основи суспільності». 
Вони ґрунтуються на реаліях того-
часної Галичини, а другий роман, сі-
мейна драма, за суттю — детектив, 
узагалі написано за матеріалами то-
гочасних судових процесів. 

1993 року Олег Бійма зняв на 
студії «Укртелефільм» 5-серійну кар-
тину «Пастка», екранізацію твору «Пе-
рехресні стежки». У головних ролях 

— Анатолій Хостікоєв (адвокат Єв-
ген Рафалович), Ольга Сумська (Ре-
гіна Стальська, між якою і Рафало-
вичем в юності було палке кохання, 
поки їх не розлучили, видавши Регі-
ну за нелюба Стальського), Богдан 
Ступка (Валеріан Стальський, судо-
вий службовець, через наклеп яко-
го Рафалович колись був запроторе-
ний до в’язниці). Уже одне це блиску-
че тріо акторів є окрасою фільму. А 
в ньому також знімалися такі відомі 
українські актори, як Костянтин Сте-
панков, Георгій Дрозд, Дмитро Мир-
городський, Лариса Кадирова, Тама-
ра Яценко, Анатолій Пазенко. 

У тому ж 1993 році Бійма екра-
нізував і роман «Основи суспільнос-
ті», знявши 7-серійний фільм «Злочин 
з багатьма невідомими». Графиню 
Олімпію Торську грає прима Львів-
ського театру ім. Заньковецької Зі-
наїда Дехтярьова, яка потім не раз 
знімалася в Бійми. У ролі її сина, гра-
фа Адама Торського, — Олексій Бог-
данович, тоді — молода зірка укра-
їнського театру і кіно, нині — один 

із провідних акторів столичного те-
атру ім. Франка. Одну з помітних ро-
лей зіграла Наталія Сумська. У філь-
мі грає також Олексій Горбунов, ки-
янин, нині — зірка російського кіно, 
котрий, втім, недавно відмовився 
грати в російських серіалах, підтри-
муючи Україну і протестуючи проти 
російської агресії. Також знімали-
ся Федір Пазенко, Інна Капінос, Лев 
Перфілов. 

Уже цих двох серіалів було б не-
мало для творчої біографії. Але за 
два роки Олег Бійма взявся за но-
вий великий кінопроект. Він зняв 
перший український любовно-еро-
тичний серіал «Острів любові». Це 10 
фільмів, кожен зі своїм окремим сю-
жетом, об’єднаних любовно-пригод-
ницьким струменем. Серіал знято за 
оповіданнями українських класиків. 

Варто згадати, що 1993 року сто-
личне видавництво «Довіра» видало 
в серії «Бібліотека журналу «Лель» 
книгу «Український декамерон». 
Означена вона була як книга пер-
ша  серії — «Дияволиця» (новели, по-
вість). Не знаю, чи було далі продо-
вження цієї серії, чи вийшли наступні 
книги. Але й перелік авторів цієї кни-
ги свідчить сам за себе: Іван Франко, 
Михайло Коцюбинський, Лесь Мар-
тович, Ольга Кобилянська, Михайло 
Могилянський, Марко Черемшина, 
Панас Мирний, Гнат Хоткевич, Воло-
димир Винниченко, Микола Черняв-
ський. В основі серіалу «Острів лю-
бові» і є ця книга, хоча деякі фільми 

зняті й за іншими творами. 
Назву зараз ці фільми й письмен-

ників, за сюжетами яких вони зняті. 
Це хоча б для того, щоб ви легко мо-
гли знайти їх в Інтернеті, на YouTube.

Фільм перший так і називається 
«Острів любові», за сюжетами Олек-
сандра Олеся. І наступні: «Сон» (Мар-
ко Вовчок), «Природа» (Ольга Коби-
лянська), «Вирок» (Марко Черемши-
на), «Киценька» (Іван Франко), «Дия-
волиця» (Гнат Хоткевич), «Поєдинок» 
(Михайло Коцюбинський), «Заручи-
ни» (Володимир Винниченко), «На-
речена» (Михайло Могилянський), 
«Блуд» (Євген Гуцало). 

У цих фільмах зіграли українські 
актори Вікторія Малекторович, Нон-
на Копержинська, Віталій Розсталь-
ний, Олексій Богданович, Ярослав 
Маковійчук (його ми знаємо по робо-
ті в Чернігівському театрі ім. Т. Шев-
ченка), Михайло Голубович, Наталія 
Наум, Костянтин Степанков, Наталія 
Єгорова, Тарас Денисенко, Тамара 
Яценко, Інна Капінос, Марина Моги-
левська і багато інших акторів. 

У всіх трьох телесеріалах Олег 

Бійма виступив і як автор сценаріїв.
Музику до всіх згаданих філь-

мів написав київський композитор 
Володимир Гронський, постійний 
співавтор Бійми. Вслухайтеся в цю 
якусь неземну, щемливу музику, що 
супроводжує найбільш драматичні 
сцени серіалів. 

Ще перед цими масштабними 
роботами Олег Бійма екранізував 
також деякі твори української кла-
сики. 1988 року він зняв двосерій-
ний фільм «Блакитна троянда» — за 
п’єсою Лесі Українки. 1990 року — 
фільм «Чорна пантера і білий вед-
мідь» — за п’єсою Володимира Вин-
ниченка.

Наступна масштабна робота 
— двосерійний фільм «Гріх», за ще 
одною п’єсою Володимира Винни-
ченка. Головні ролі зіграли Богдан 
Ступка і Наталія Єгорова. У ролях — 
Олексій Богданович, Костянтин Сте-
панков, Ярослав Гаврилюк, Зінаїда 
Дехтярьова. 

Вже після названих серіалів Бій-
ма 1998 року створив фільм «При-
страсть», екранізацію повісті Мар-
ка Вовчка «Павло Чорнокрил». Одну 
з двох головних ролей тут зіграла 
24-річна тоді молода акторка Світ-
лана Прус, наша землячка з При-
лук, нині актриса столичного театру 

Кіносвіт Олега Бійми: 
українська класика на екрані

Олег Бійма 

Ольга Сумська, Богдан Ступка, Анатолій Хостікоєв у серіалі «Пастка»

Зінаїда Дехтярьова, Олексій Богданович 
у серіалі «Злочин з багатьма невідомими»

Кадри з серіалу «Острів любові»

Володимир Гронський

Світлана Прус

ім. Франка. В інших ролях, зокрема, 
Сергій Романюк, Костянтин Степан-
ков, Наталія Наум, Зінаїда Дехтярьо-
ва.

Як бачимо, режисер постійно зні-
мав у своїх фільмах багато талано-
витих українських акторів, переваж-
но театральних, але вихід на екрани 
був дуже важливим для їхніх творчих 
біографій.

...Свого часу серіал «Острів лю-
бові», знятий для нашого українсько-
го телебачення, це саме телебачен-
ня сором’язливо «крутило» поночі, ін-
коли й о 2 – 3 годині ночі. При тому, 
що тема кохання там, як і в першо-
джерелах, новелах українських кла-
сиків, показана тактовно, таланови-
то. Там і близько нема примітивної 
«полунички», тим паче вульгарності, 
якою нині переповнені екрани. Нині 
ці фільми нечасто побачиш на теле-
екрані не через так звану їх «ероти-
ку». Скоріше через те, що дехто й далі 
воліє не помічати українського кіно. 
Або просто по «недомислію»…

Що ж, тоді заходити в Інтернет? 
У кого він є. 

Можна ще додати, що Олег Івано-
вич Бійма зняв цикл документальних 
фільмів «Немеркнучі зірки» — кілька 
десятків стрічок про відомих україн-
ських митців. Серед героїв цих філь-
мів, зокрема, Лариса Кадочнико-
ва, Зінаїда Дехтярьова, Богодар Ко-
торович, Юлія Ткаченко, Костянтин 
Степанков, Анатолій Солов’яненко, 
Ольга Басистюк, Євген Станкович, 
Юрій Мушкетик, Євгенія Мірошни-
ченко, Федір Стригун, сестри Байко, 
Марія Стефюк, Микола Стороженко, 
Раїса Кириченко, Богдан Ступка.Чи 
часто ви побачите це багатство на 
наших екранах? 

Петро АНТОНЕНКО 
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Несподівані 
думки

Добре одягнена люди-
на — це та, на чий одяг ви 
не звертаєте уваги.

* * *
Дружба, яка припини-

лася, ніколи, власне, і не 
починалася.

* * *
Якщо ви вважаєте жі-

нок слабкою статтю, спро-
буйте вночі перетягнути 
ковдру на себе.

* * *
Не жартуй із жінками. 

Ці жарти дурні й недоречні.

Було колись...
Філософ Сенека писав 

своєму другові Луцілію: «О 
Луцілію, чого ти дивуєшся, 
що мандрівки тобі не до-
помогли! Адже ти всюди за 
собою возив себе самого».

* * *
Фонтенель сидів за сто-

лом між двома юнаками, 
нерозумними, але зарозу-
мілими. Вони вирішили по-
тішитися над філософом.

За обідом, між іншим, 
зайшла мова про різні фор-
ми висловлювання  тієї са-
мої думки французькою 
мовою. Молоді люди, що 
сиділи біля Фонтенеля, за-
питали в нього:

— Скажіть, як правиль-
но сказати: «Дайте нам 
пити» чи «Принесіть нам 
пити»?

— Для вас, — відповів 
їм філософ, — найкраще 
буде сказати: «Поведіть нас 
на водопій!»

* * *
Голлівудські кіноділки 

мали особливу пристрасть 
до творів Бернарда Шоу. 
Один із них відвідав пись-
менника й домагався згоди 
на екранізацію його п’єси.

— Гаразд,— сказав 
Шоу, — я згоден, але на та-
ких умовах. Перше:  ви не 
скористаєтеся назвою моєї 
п’єси, друге: докорінно змі-
ните її зміст, третє: не буде-
те ніде, в картині чи в ре-
кламі, згадувати моє ім’я.

Кіноділкові довелося 
піти ні з чим.

Куточок 
гумору

Дієтичні продукти.
Для німців — безалко-

гольне пиво.
Для росіян — безалко-

гольна горілка.
Для українців — знежи-

рене сало.
* * *

— Татку, а коли я вирос-
ту великий, то зможу роби-
ти все, що захочу? 

— Ні, синку. Тоді ти бу-
деш уже одружений...

* * *
«Так жити не можна», — 

сказав Іван Іваненко і по-
їхав до Америки. Щоправ-
да, незабаром з’ясувалося, 
що так жити не можна й там. 

* * *
— Звинувачуваний, чи 

знаєте ви, що за неправди-
ві показання вам загрожує 
три роки ув’язнення? — за-
питує суддя підсудного. 

— Але, ваша честь, 
коли я скажу правду, то 
буде значно більше. 

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

будь-яку благодійну суму на рахунок «Світ-інфо». Цим 
Ви підтримаєте видання незалежної української преси.
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Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 9, тел. (0462) 973-
628, 973-629, (063) 236-18-03 http://intermezzo.org.ua.  
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канцтовари, а також  туризм, екскурсії, проведення презен-
тацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича ді-
яльність, сприяння вихованню дітей, відродженню ду-
ховних і національних традицій.  Вул. Шевченка, 9. 
Тел.  (066) 760-86-83,  (0462) 973-628, 973-629.

У світі цікавогоЛітературно-мистецька панорама

Корисні порадиКорисні поради
 Ніколи не залишайте на ніч брудного або мокрого 

взуття. Щоб воно швидше просохло, покладіть усередину 
зім’яту газету.

 Плями від пива, вина, коньяку і лікеру видаляються з 
килима за допомогою розчину звичайного прального порош-
ку. Плями від кави і чаю можна вивести холодним розчином 
гліцерину (на літр води — столова ложка).

 Звичайне туалетне мило запобігатиме появі в шафі 
неприємного запаху.

 В’язані пухові хустки і шарфи слід сушити тільки на 
спеціальних розтяжках.

 Прибираючи до шафи шкарпетки й гольфи, зв’яжіть їх 
попарно. Тоді вони не розпаруються. 

 Хутряну шапку або комір можна швидко почистити 
звичайним борошном або крохмалем.

 Щоб блискавка на одязі та взутті служила довше і 
не заїдала, змастіть її кремом для рук або оливковою олією.

 Користуйтеся дезодорантами для взуття або періо-
дично протирайте його зсередини ганчіркою, змоченою в оцті.

 Не давайте постільній білизні пересихати після пран-
ня — її буде важко випрасувати.

Звичаї і традиції народів світу 
 У африканському племені масаї люди вітають один од-

ного стрибками. Чим вище стрибнеш, тим більшу повагу на-
даси.

 Аборигени племені маорі з Нової Зеландії при зустрічі 
труться один об одного носами, це таке привітання. За запа-
хом вони відрізняють одноплемінників від чужих.

 У США не прийнято платити в ресторані за жінку. Також 
не прийнято відчиняти жінці двері, допомагати що-небудь до-
нести — вважається, що таким чином чоловік показує свою 
перевагу. Компліменти з приводу зовнішності тощо можуть 
бути витлумачені як сексуальне домагання.

 У Китаї прийнято плямкати в гостях, інакше господа-
рі можуть вважати свої страви несмачними. Тихо їсти в Китаї 
— образити господарів і кухарів. Заляпана соусами скатер-
тина після їжі — підтвердження, що ви їли з апетитом і вам 
було смачно.

 У Китаї не дарують квітів господині будинку. Вважаєть-
ся, що цим гості підкреслюють, ніби домівка настільки негар-
на, що вони приносять прикраси із собою. А взагалі в Китаї 
вважають, що дарувати живі квіти не можна. Це символ смер-
ті — «Вони ж скоро помруть». А от штучні — будь ласка: «Вони 
вічні».

 У Фінляндії не  висловлюють публічних компліментів.

  У Норвегії не поступаються місцем літнім людям у 
транспорті. Вважається, що цим ви підкреслюєте свою фі-
зичну перевагу. Також не прийнято казати багато комплімен-
тів в обличчя, хвалити (крім своїх близьких) — це вважаєть-
ся лестощами. У школі не хвалять учня в присутності всіх ін-
ших, не оголошують оцінок, не ставлять його вище за інших. 
Не прийнято цікавитися, чим хворів, чи добре себе почува-
єш, коли виходиш на роботу після лікарняного. Це занадто ін-
тимні речі.

СвітСвіт-- інфоінфо

Музейна майстерня 
запрошує школярів 

Чернігівський літератур-
но-меморіальний музей-за-
повідник М. Коцюбинського 
розпочинає серію майстер-
класів до прийдешніх весня-
них свят. 

Музейна майстерня пра-
цюватиме до 4 березня. До 
участі в майстер-класах за-
прошуються учні 1 – 5 кла-
сів. Вартість участі в майстер-
класі — 8 грн.

Попередній запис на за-
няття в музейній майстерні 
обов’язковий! 

Дізнатися більше і за-
мовити майстер-клас мож-
на за тел.: 4-10-03; (097) 
465-70-91; (063) 065-61-49. 

Адреса музею: м. Черні-
гів, вул. Коцюбинського, 3.

Афіша
18 – 25 лютого 
Виставка «Дзвенить струмочком рідна мова». 
Обласна бібліотека для юнацтва.

19 лютого 
Літературна година «І багата, і чудова наша 

українська мова» із циклу заходів популяри-
зації української мови «Я розмовляю україн-
ською». До Міжнародного дня рідної мови — 
21 лютого. 

Обласна дитяча бібліотека ім. 
М.Островського, 10.30. 

Літературно-музична композиція-реквієм 
«Ретроспектива» (до трагічних подій в історії 
України). 

Літературно-меморіальний комплекс му-
зей-заповідник М.Коцюбинського, 14.00. 

Виставка творів Василя Касіяна (1896 – 
1976). 

Обласний художній музей ім. Г.Галагана, 15.00. 

19 – 25 лютого 
Книжково-ілюстративна виставка «О сло-

во рідне! Пращура молитво!» .
Обласна бібліотека для юнацтва. 

20 лютого 
Круглий стіл «Літопис нашого болю і гіднос-

ті». За книгою М.Слабошпицького «Гамбіт нації» 
(до 2-ої річниці тимчасової окупації Криму). 

Сосницький літературно-меморіальний 
музей О. Довженка. 

21 лютого 
Книжково-ілюстративна виставка «Рід-

ної мови душа» (до Міжнародного дня рідної 
мови).

Обласна універсальна наукова бібліоте-
ка ім. В.Г. Короленка. 

Концерт фортепіанної музики лауреата 
міжнародних конкурсів Антонія Баришевсько-
го (м. Київ). 

Обласний філармонійний центр фестива-
лів та концертних програм, 15.00. 

27 лютого
«Імпрези у Коцюбинського». Частина третя 

«Лялечка». 
Літературно-меморіальний комплекс 

музей-заповідник М.Коцюбинського, 17.00. 

Чернігівська 
міська бібліотека 

і Городнянська 
районна — серед 

переможців конкурсу 
Українська бібліотечна 

асоціація провела конкурс 
«Все про Європу: читай, слу-
хай, дізнавайся в пунктах єв-
ропейської інформації в бі-
бліотеках». Узяли участь 163 
бібліотеки з усіх областей 
України. Журі відібрало 83 бі-
бліотеки, де 2016 року буде 
створено Пункт європейської 
інформації. Від нашої області 
серед обраних — центральна 
бібліотека Чернігівської місь-
кої комунальної централізо-
ваної бібліотечної системи, 
Городнянська центральна ра-
йонна бібліотека.

УБА проведе у ІІ кварта-
лі додатковий конкурс для бі-
бліотек ряду областей, в тому 
числі Чернігівської.

Виставка фотохудожників 
У читальній залі обласної бібліотеки ім. В.Короленка відбу-

лося відкриття щорічної фотовиставки Чернігівської обласної 
організації Національної спілки фотохудожників України. Біблі-
отека є партнером організації.

Голова організації Микола Турчин розповів про досягнення 
фотомайстрів за рік, їх персональні виставки, здобутки на пре-
стижних фотоконкурсах.

На виставці — 40 різножанрових робіт 10 фотохудож-
ників. Це Микола Турчин, Валерій Шайгородський, Віктор 
Кошмал, Юрій Хромушин, Ігор Волосянкін, Інна Буглак, Ро-
ман Віленський, Вадим Івкін, Валерій Кругерський, Андрій 
Олексієнко. 

Студенти Чернігівського професійного училища побуто-
вого обслуговування (майбутні фотохудожники) виявили ба-
жання досягти такого ж рівня майстерності. А учні Чернігів-
ського педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді 
разом запросили митців провести майстер-клас із фотогра-
фування. 

Чернігівський обласний художній музей імені 
Григорія Галагана оголошує про започаткування 
акції «Експонат місяця». У лютому 2016 року та-
ким є полотно голландського художника Гендрі-
ка Янса Тербрюггена «Концерт» (1626 р.). Цю ро-
боту можна вважати окрасою колекції західно-
європейського мистецтва обласного художньо-
го музею.

Адреса музею: м. Чернігів, вул. Горького, 
6; тел.: (0462) 676-715, замовлення екскурсій: 
(0462) 774-616.

Музейний сайт: http://www.halahan-art.com/

Художній музей розпочав акцію «Експонат місяця»


