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Майдан, Крим, Донбас
Усе це — вперше. Що ж це було?
Як історія обслуговує політику

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.

Друга річниця завершення Майдану спонукала українське суспільство
продовжити осмислення
того, що це була за сторінка історії. Як і те, що безпосередньо «примикало»
до Майдану, — загарбання Росією Криму, а невдовзі — війна на Донбасі.
Усе це було вперше в історії нашої незалежної держави. Щодо Майдану — мова
про те, що, на відміну від Помаранчевої революції 2004
року, вперше акції протесту
завершилися вбивством людей у самому центрі столиці
держави. Безпрецедентним
для післявоєнної історії всієї Європи є і так зване «приєднання» території одної держави іншою — анексія Криму.
Війна на нашій мирній землі — також уперше за чверть
століття. Так що ж це все
означало?
Звичайно, стосовно Криму Росія підло вдарила по
Україні в найтяжчий для нас
момент — зміни влади. Але
що ж діялося у нас?
Щодо Криму в суспільстві
вже почала гуляти дата 26
лютого — день перших акцій
сепаратизму в Криму 2014
року — як якийсь «день початку спротиву окупації Криму».
Мало не як «державне свято»,
цей день національної ганьби
і трагедії.
Дивуватися нема чого.
Адже не вперше бачимо, як
украй важливе і потрібне
осмислення історії, навіть зовсім свіжої, тої, що відбувалася на наших очах і за нашої
участі, «осмислюється» у варіанті політичних ігрищ, політиканства.

Ціна 3 гривні

Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Також газета продається вроздріб поштою —
в кіосках, відділеннях і райвузлах зв’язку.
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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, знайомим, колегам, запропонуйте також передплатити. Чим більше
буде передплатників, тим міцнішою буде «Світ-інфо» в інформаційному просторі області.

Не забудьте продовжити
передплату на другий квартал
Гласність
чи колотнеча?
Яскравим проявом цього стала начебто сенсація з
оприлюдненням стенограми (правильніше назвати —
протоколу) засідання Ради
національної безпеки і оборони України від 28 лютого
2014 року — щодо ситуації у
зв’язку з анексією Автономної Республіки Крим.
Цей протокол 22 лютого ц. р. оприлюднив комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, витребувавши його у РНБО.
Щодо юридичного аспекту — зрозуміло: в парламентсько-президентській
республіці саме парламент є вищою гілкою влади, якій підконтрольні всі
інші. Інше питання — щодо
необхідності такого кроку.

Варто нагадати, що конституційний орган — РНБО
— очолює Президент держави, до Ради входять за
посадою глава парламенту, прем’єр уряду, інші найвищі посадовці держави,
дотичні до питань безпеки
і оборони. Рішення РНБО,
закріплені указами і розпорядженнями Президента, обов’язкові до виконання. РНБО обговорює і
ухвалює те, що стосується
найважливіших
аспектів
діяльності держави, її безпеки, власне, самого її існування. Тому цілком зрозуміло, що це — в царині
державних таємниць і не
може бути публічним, при
всій демократії. Так є в найдемократичніших країнах. І
ось такий сплеск гласності.
Одразу ж це породило в
суспільстві думку, що така

«гласність» є не чим іншим,
як проявом загостреності
політичної боротьби останніх
тижнів. І на це є всі підстави.

Розвал і зрада
Що ж було оприлюднено? Ось як ідеться в парламентській газеті «Голос
України» про цю стенограму
2014 року і про засідання
комітету 22 лютого ц. р., де
вона обговорювалася.
Стенограма засвідчує,
що в той час була надзвичайна ситуація, існували
зовнішні та внутрішні виклики й суперечності. Було
і голосування РНБО за введення воєнного стану, але
набрало лише один голос
— Олександра Турчинова,
новообраного після Майдану Голови Верховної Ради і
відтак — виконувача
обов’язків
Президента держави.
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Окупований Крим сьогодні
Новонародженим видали
«повістки на 2032 рік»

В окупованому Росією Криму новонародженим хлопчикам у низці РАЦСів
видали «повістки» до армії на 24 січня
2032 року. Повістки видавали в рамках
«обряду реєстрації хлопчиків «Росії славні сини».

У Сімферополі
«Самообороні» поставлять
колону з хрестом
У конкурсі на монумент кримській
«Самообороні» переміг проект у вигляді 10-метрової колони, увінчаної
хрестом, — пам’ятник «Ополченню
всіх часів».
Як відомо, т.зв. «Самооборона» Кри-

му з’явилася напередодні його окупації
2014 року й допомагала Росії анексувати півострів.
Правозахисники не раз заявляли
про причетність цього збройного формування до низки злочинів, більша частина
з яких досі не розкрита в Криму.

У Сімферополі
зупиняють транспорт
і відключають освітлення
В окупованому Сімферополі вводиться режим енергозбереження, зупинено роботу підприємств. Насосні станції та інші соціально значущі об’єкти
переведено на автономні джерела
енергопостачання. Підприємству «Кримтролейбус» доручено тимчасово призупинити рух електротранспорту. Прийня-

то рішення про відключення вуличного
освітлення.
Подібні заходи в окупаційній адміністрації пояснюють «проведенням підготовчих робіт з підключення третьої лінії
енергомосту з Кубані».
Разом з тим координатор громадянської блокади Криму Ленур Іслямов повідомляє, що енергомосту до Криму не
було і немає: «Узбережжя відвідали наші
кримськотатарські активісти і не побачили нічого схожого на встановлені опори. Та коробка, яку видають за трансформаторну станцію, до якої нібито підключений енергоміст, — просто порожня будка».
28 лютого через аварії на лініях електропередач без електрики залишилися
Керч, Судак, Джанкой і Джанкойський
район.

У частини наших читачів передплата на газету оформлена
на перший квартал. Тому не забудьте продовжити її на квітень
і наступні місяці року. Ви можете це зробити протягом наступних трьох тижнів. Але не відкладайте на останні дні передплати.

У нашої газети «Світ-інфо»
тепер є свій сайт в Інтернеті
Адреса сайту: https://svit11.wordpress.com
Сайт поступово наповнюється. На ньому вже є останні номери газети. Створюється архів «Світ-інфо». Тут будуть розміщені всі номери, які вийшли за ці 4 роки. Зараз уже є архів номерів за перший рік видання, 2012-ий. Також розміщено кілька
публікацій. Далі з’являться нові аналітичні публікації та інформація з життя Чернігівщини, України і світу. Читачі також зможуть коментувати прочитані матеріали, надсилати свої тексти.
Газета висловлює щиру вдячність Юрію Пероганичу за
створення сайту. Юрій Йосипович — генеральний директор
Асоціації підприємств інформаційних технологій України, один
із засновників громадської організації «Вікімедіа Україна».
Також разом із дружиною, українською поетесою і журналісткою Тетяною Череп-Пероганич є засновником вебпорталу «Жінка-УКРАЇНКА». Цікавий портал, де розміщено
багато матеріалів про наших славних українок. Засновники
запрошують і читачів «Світ-інфо» відвідувати портал, надсилати сюди розповіді про цікавих жінок-українок. Адреса порталу: http://ukrainka.org.ua

Пити пропонують у темряві
1 березня електроенергія подорожчала на чверть, базовий тариф для населення тепер — 57 копійок за кіловатгодину. Мінімальний тариф встановлюється на місячний обсяг споживання електроенергії до 100 кВт/год. Весь обсяг
понад 100 кВт/год. відпускається за тарифом 99 копійок за
кіловат. Якщо споживати більше 600 кіловат, то платити доведеться по 1,56 грн за перевищений обсяг. Наступне підвищення тарифів — 1 вересня.
Через підвищення акцизів з 1 березня півлітрова пляшка горілки в роздрібному продажу буде коштувати не менше
70 – 75 гривень. Причина подорожчання — нова ставка акцизного податку. Відтепер у півлітровій пляшці легальної горілки вона складатиме 21 гривню.
Що ж, швидке наповнення бюджету за допомогою спиртного і цигарок — старий прийом, перевірений століттями.
Особливо, коли економіка «лежить».
Утім, фахівці прогнозують, що й це не дасть великих доходів бюджету — через зростання самогоноваріння, тіньового ринку випуску спиртного.
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Бліц-інформ
Виставка в обласному архіві
У Державному архіві області відкрито фотодокументальну виставку «Майдан, що змінив час». Директор архіву Раїса Воробей зазначила на відкритті, що виставка
об’єднала велику кількість документів, які започаткували
формування архівного фонду області, присвяченого Революції Гідності. Зокрема, це 60 світлин, наданих учасниками
київського та чернігівського Майданів. В експозиції представлені фотографії, документи, мініатюри державних нагород, матеріали друкованих та електронних видань, які
відтворювали події Революції Гідності. Окремі стенди присвячені Героям України, уродженцям Чернігівщини Андрію
Мовчану та Василю Прохорському, які загинули на Майдані
й увійшли в історію Героями Небесної Сотні.

Лекція Сергія Леп’явка
«Чернігів князівський»
У Чернігівському художньому музеї ім. Г. Галагана відбулася
лекція-презентація доктора історичних наук, професора Сергія
Леп’явка «Чернігів князівський»,
яка започаткувала цикл «Історичні етюди» в рамках мистецько-освітнього проекту «Публічні
лекції в музеї».
Лекція була присвячена найяскравішому періоду історії Чернігова Х – середини ХІІІ ст., коли
місто було столицею Великого
князівства, одним із найбільших міст Східної Європи, центром ремесел і мистецтва, що відобразилось у численних
монументальних пам’ятках, археологічних артефактах,
ювелірних виробах, літописах і билинах.
Лекція сприяла популяризації колекції музею — супроводжувалася серією кольорових ліногравюр народного художника України Василя Лопати до «Слова о полку Ігоревім», а також творами народних художників України Сергія
Шишка й Володимира Ємця, художників Володимира Наталушка, Віктора Береговця, Олександра Шамаєва, Василя
Поганяйла.

Куди розподілили

понад 100 мільйонів Чернігова

Присутні військовослужбовці, студенти, викладачі, пенсіонери й учні щиро дякували професору Сергію Леп’явку
за цікаву і змістовну розповідь.

Чернігівка Олена Костевич
стала чемпіонкою Європи
Олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу і Європи українка Олена Костевич виборола золоту медаль на чемпіонаті Європи з кульової стрільби. У стрільбі з пневматичного пістолета на відстані 10
метрів вона показала найкращий
результат.
Чемпіонат Європи зі стрільби
проходив в угорському Дьйорі.
Українські спортсмени вибороли 16 медалей: шість золотих,
шість срібних і чотири бронзових.

Ніжинський театр моди
переміг на фестивалі
Театр моди
«Перлина» клубу «АртМодельСтудія» з Ніжина здобув першу
премію VII міжнародного фестивалю «Зимова
фантазія» в Києві. Засновник
клубу — Ірина Кириченко. Театру два роки, в ньому — діти
від трьох до п’ятнадцяти років. За цей час презентовані, зокрема, колекції «Сад казкових мрій», «У стилі етно», «Україна
в символах». Театр не раз ставав переможцем і призером
обласних та всеукраїнських фестивалів і конкурсів.
Клуб «АртМодельСтудія» підтримує дітей з особливими
потребами, сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, реалізує благодійні соціальні проекти.

Капітальне
будівництво

На 4-ій сесії Чернігівської міськради 25 лютого
одним із питань був розподіл нерозподіленого залишку бюджетних коштів розміром понад 100 млн грн.

Залишок цей утворився з
минулого року завдяки надходженням від розміщених на
депозиті міських коштів. Серед основних витратних напрямків можна вказати такі.

Освіта
Управлінню освіти міської ради погодили виділення
5 млн гривень — здебільшого на заміну вікон у п’яти навчальних закладах (школи
№1, 2, 3 та ДНЗ № 2, 23).
Оновлення
застарілого обладнання харчоблоків у
дитсадках коштуватиме міському бюджету 2,3 млн грн.
Було ухвалено рішення в
школі №29 провести експериментальне встановлення нових енергоефективних ламп,
щоб перевірити, чи не заважає мерехтіння ламп для навчального процесу.
Також до відання управління освіти міськради належить теплохід «Казбек», обстеження і ремонт якого обійдеться бюджету в майже триста
тисяч гривень. Нині вартість
одного квитка на прогулянку
складала 20 грн. Вважатимемо це вкладенням у розвиток
туристичної галузі міста.

Медицина

Спасо-Преображенський собор (1036 р.), найдавніший із
збережених храмів України, пам'ятка княжої доби Чернігова.
Фото Петра Антоненка.
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Світ Чернігівщини

На потреби міських дитячих поліклінік виділено 1
млн гривень на матеріали,
що мають повністю компенсувати благодійні внески з
батьків. Тож відповідно такі
внески в дитячих лікарнях
протягом 2016 року братися
не повинні.
Для дитячої поліклініки
№2 виділили 2,2 млн грн на
новий цифровий рентгенівський комплекс, що не потребуватиме плівки.
Для скорочення часу на
доїзд у віддалені райони міста
медики попросили чотири автомобілі «Нива», на загальну
суму 800 тисяч гривень.
Для міської лікарні №1 виділили 1,7 млн гривень на новий флюорограф.

На допомогу хворим на
цукровий діабет міський бюджет виділив 1 мільйон гривень на інсулін, 260 тисяч гривень виділено на програму боротьби з туберкульозом.
На утримання залізничної
лікарні виділено 2,7 млн грн —
здебільшого на зарплату персоналу й комунальні платежі.

Житлово-комунальне
господарство
На капітальні ремонти доріг Чернігова міська рада виділила 15 мільйонів гривень.
Перелік доріг міська влада готова обговорювати з мешканцями. На сесії міський голова
пообіцяв запровадити гарантійний термін експлуатації дороги (після капремонту) — мінімум три роки. До цього часу
в договорах із комунальним
шляхобудівельним підприємством термін гарантії на дорогу значився лише один рік. По
суті один сезон.
На озеленення міста виділяється 2 000 000 гривень.
Зокрема кошти підуть на розчищення Кордівки, облаштування парку в районі міського відділу РАЦСу та інші місця.
На оновлення міського
освітлення на енергоефективні лампи виділено дев’ять
мільйонів гривень. Лампи ці
мають себе окупити за два,
максимум чотири роки.
На програму відшкодування кредитів ОСББ виділено 5 000 000 грн, на які можуть розраховувати до п’яти
будинків, що захочуть компенсувати собі 40% від тіла
кредиту на енергоефективні
заходи.

Молодь та спорт
Міська рада підтримала
виділення 1,4 млн гривень на
будівництво нового стадіону
для команд дворового футболу.
Цей стадіон розміщуватиметься за територією 11-го колегіуму і буде відкритий для всіх
міських аматорських команд.
Виділено 120 тисяч гривень на побудову сучасного
спортивного містечка на Валу.
Цей діючий спортивний майданчик на Валу, біля будівлі
товариства «Спартак», є популярним місцем для занять
спортом. Єдине, що поки не
зрозуміло, яким чином міському бюджету вкладати кошти в
територію державної власності, якою є територія заповідника «Чернігів стародавній».
За ініціативи Демальянсу і
підтримки профільного управління близько 300 тисяч гривень виділено на ремонт клубів за місцем проживання. Ці
клуби є місцем, де діти можуть
безкоштовно з користю проводити дозвілля.

Культура
Міський палац культури
(хіміків) отримав понад мільйон на нове сценічне обладнання, півмільйона на початок облаштування автостоянки, майже півмільйона на
закінчення капремонту системи опалення. Ще 200 тисяч
гривень МПК отримав на виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт внутрішніх приміщень та
облаштування прибудинкової
території.
600 тисяч гривень виділено на закінчення капремонту
міської школи мистецтв.

Цього року передбачено
відновлення покрівель у 14ти житлових будинках на суму
6600 тисяч гривень.
На чотири мільйони гривень у 2016 році викладуть
плиткою сквер Б. Хмельницького. Запланована також реконструкція зеленої зони по
проспекту Миру від Красної
площі до проспекту Перемоги.
1,2 млн грн виділяється для підготовки проектних
робіт із будівництва трансформаторної підстанції ПС110/10 кв. для енергопостачання нових житлових масивів у мікрорайоні Масани.
Сумно, що ці кошти будуть по
суті подаровані монополісту «Чернігівобленерго», якому
зрештою відійде цей побудований 100-мільйонний об’єкт.
Але, з іншого боку, місто має
розвиватися, а міська влада
— сприяти інвестору, що має
можливість будуватися в передбачених генеральним планом місцях.

Транспорт
Управлінню
транспорту міської ради виділяється
55 мільйонів гривень на купівлю орієнтовно десяти нових тролейбусів та оновлення
контактної мережі.

Висновок
Ці понад сто мільйонів
гривень мають шанс бути використаними
максимально
ефективно і прозоро. Прозорість витрат забезпечить процедура тендерних закупівель
на сайті https://tender.me.gov.
ua/, а допорогові закупівлі
проходитимуть через систему
ПРОЗОРО.
Але якість закуплених товарів чи проведених робіт завжди є в зоні ризику, оскільки на них можна зекономити.
Тож спільна відповідальність
чернігівців — проконтролювати максимальну результативність витрат наших спільних податків.
Ігор АНДРІЙЧЕНКО,
член бюджетної комісії
міської ради

Де
екомунізація
я

У Чернігові
перейменування завершено
Рішенням міського голови Чернігова
Владислава Атрошенка, на додаток до
раніше ухваленого перейменування вулиць і провулків міста, встановлено також — повернути історичні назви вулицям (вказуємо стару і потім нову назву):
частині вулиці Горького (від вулиці Преображенської до вулиці Котляревського) — вулиця Гонча (без зміни поштової
нумерації будинків);
Тельмана — Андріївська.
Перейменувати вулиці та провулки (стара, потім нова назва): Арсенальцiв —
Подусівська (і відповідний провулок);
Артема — Ганжівська;
Олександра Беспалова — Леоніда Пашина;
провулок Будьонного — вулиця Миколи
Василенка;
Воїнів-інтернаціоналістів — Олега Михнюка;
Войкова — В’ячеслава Чорновола;
2-ий провулок Ворошилова — вулиця
Волонтерів;
3-ій провулок Ворошилова — вулиця
Добровольців;
2-ий провулок Гайдара — вулиця Євгена
Гуцала;

провулок Галана — Масанівський;
Гончарова — Ремзаводська;
частина вулиці Горького (від затону р.
Стрижень до вулиці Преображенської)
— Музейна (без зміни поштової
нумерації будинків);
Дундича — Дмитра Бортнянського (і
відповідний провулок);
Єрьоменка — Лугова;
Інтернаціональна — Олександра
Лазаревського;
Кірова — Литовська;
Одинцова — Захисників України;
Орджонiкiдзе — Земська;
Островського — Іоанна Максимовича;
Панфіловців — Кистяківських;
Папанінців — Олексія Бакуринського (і
відповідний провулок);
Піонерська — Мачеретівська;
Правди — Віктора Костарчука;
Примакова — Ринкова;
Сабурова — Пилипа Морачевського;
провулок Гліба Успенського — вулиця
Феодосія Углицького;
Федорова — Максима Березовського;
Челюскінців — Терентія Кореня;
провулок Червоногвардійський —
Льотний;
Короткова — Олександра Кониського.

Ніжин
перейменував
59 вулиць

З обличчя древнього українського міста зникли такі одіозні назви, пов’язані з
комуно-тоталітарним минулим, як 40 років ВЛКСМ, Артема, Бабушкіна, Баумана,
Будьонного, Володарського, Воровського, Ворошилова, Дзержинського, Калініна, Клари Цеткін, Комінтерна, Коротченка, Котовського, Куйбишева, Орджонікідзе,
Петровського, Подвойського, Свердлова,
Урицького, Чапаєва та інші.
Натомість повернуто чимало історичних назв вулиць: Старокунашівська, Фурманська, Каталеївська, Гімназійна, Купецька, Пряма, Шепелівська, Трушівська,
Графська, Кушакевичів, Вороб’ївська, Галатівська, Думська, Горбівська, Журавська, Козача.
Серед нових найменувань — вулиці Тарновських, Академіка Лавровського, Полковника Обідовського, Пилипа Морачевського, Василя Стуса, Гайдамацька,
Михайла Драгоманова, Гетьмана Мазепи,
Пантелеймона Куліша, Петра Прокоповича,
Покровська, Академіка Амосова, Академіка Яворницького, Гетьмана Орлика, Леся
Курбаса.

Світ Чернігівщини

Світ- інфо
№74 3 березня 2016 року

Більше трьохсот учасників АТО
стали власниками земельних ділянок

25 лютого в обласному філармонійному центрі відбулося урочисте вручення воїнам і родинам загиблих учасників АТО проектів землеустрою з відведення земельної
ділянки у власність для індивідуального садівництва.
Виступаючи перед учасниками зібрання, голова обласної державної адміністрації Валерій Куліч подякував науковцям Національної академії аграрних наук України на чолі з її президентом Ярославом Гадзалом, які допомогли розробити проекти землеустрою на території Улянівської сільської ради Чернігівського району. Найближчим часом будуть підготовлені ще близько чотирьохсот документів на земельні
ділянки учасникам АТО й родичам загиблих на Сході України воїнів.
Голова обласної ради Ігор Вдовенко звернувся з таким вітанням: «Бажаю, щоб на
землі, де ви господарюватимете, зацвіли буйним квітом і заплодоносили сади, світило мирне сонце, лунали веселі дитячі голоси!»
Музичні вітання присутнім подарували артисти філармонійного центру.

«Вимал» —

найбільший експортер
крохмалю до Європи
Найбільший український експортер крохмалю до Європи (98% усього експорту)
— чернігівське багатопрофільне підприємство «Вимал», керівник якого Сергій Самоненко розповів про міжнародне співробітництво.
Підприємець переконаний, що особливо сподіватися українським виробникам
на швидкі здобутки на ринку Європи не варто, особливо «харчовикам». Адже Угодою
про асоціацію з ЄС передбачено квоти, тобто далеко не вся кількість товару може
бути продана за кордон безмитно.
На виробництві крохмалю в Україні раніше працювало 17 профільних підприємств, зараз — 5. Тож зосереджені вони на задоволення потреб внутрішнього ринку. Але «Вимал» знайшов партнерів і для продажу за кордон, насамперед у таких країнах, як Польша, Румунія, у Прибалтиці.
Особливість продажу крохмалю до країн ЄС у тому, що цей продукт не потребує сертифікації для вивезення. Достатньо впровадити на виробництві систему керування безпечністю харчової продукції HAССP. Однак підприємствопокупець європейської країни може затребувати, щоб продукція, яку вони купують, вироблялася на підприємстві, де раніше впроваджена система НАССР
була ще й сертифікована. А враховуючи, що українські підприємства для них
новачки, вони воліють бачити сертифікацію найвищого світового рівня — системи IFS та BRC.
Утім, чернігівські підприємці таки знайшли вихід.
«Оскільки підприємство давно співпрацює з країнами Європи, то постійні партнери рекомендують нас іншим колегам. Так хороша репутація та якісний товар заміняють документ», — говорить Сергій Самоненко.
Місцева влада може полегшити чернігівським підприємцям інтеграцію на нові
ринки. Для цього треба створювати умови для розвитку бізнесу. Для чернігівських
виробників головною проблемою для розвитку є ускладнений доступ до електроенергії, зазначив директор.

Перший
Бліц-інформ
будинковий лічильник Літературні долі

Компанія «Чернігівгаз»
почала реалізацію програми встановлення загальнобудинкових лічильників
у багатоквартирних будинках, обладнаних лише газовими плитами. Це дозволить мешканцям оплачувати фактично спожитий енергоресурс.
Перший лічильник нещодавно встановлено в Чернігові в 120-квартирному будинку, що розташований у
районі Шерстянки на вулиці Стаханівців. Разом із роботами й обладнанням компанії це обійдеться в середньому в 70 тис. грн.
Протягом року планується встановити таких лічильників на
загальну суму близько 3 млн грн. Програма фінансуватиметься
за рахунок газової компанії.
Загальнобудинкові прилади обліку дозволять у державних
масштабах налагодити централізований облік природного газу,
а газорозподільчій компанії — зекономити кошти і робочий час.
Вартість обладнання разом із роботами є нижчою в декілька разів, ніж якщо б довелося встановлювати в 120 квартирах індивідуальні лічильники — тоді витрати склали б 240 тис. грн.
Окрім лічильника, будинковий вузол обліку містить коректор
об’єму газу та модем для дистанційного зчитування даних із коректора. Ці складові необхідні для достовірності обліку.
Поквартирний розподіл спожитого газу відбуватиметься на
основі даних будинкового лічильника за винятком тих помешкань, які вже обладнані індивідуальними лічильниками, — такі
споживачі сплачуватимуть за своїми показаннями. Залишок буде
пропорційно ділитися між квартирами без лічильників залежно
від кількості прописаних осіб. Наявність будинкового лічильника
не позбавляє споживачів права встановити прилад у своїй квартирі.
Загалом на Чернігівщині майже 93 тис. споживачів користуються газовою плитою, з них 62,3 тис. — без лічильників. Переважно такі квартири знаходяться в обласному центрі, Прилуках
і Ніжині.
Нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» до 2018 року всі
житлові приміщення мають споживати газ лише за приладами
обліку.

Посади і суди
Колишній міський голова Щорса
втік із країни із залу суду
Романа Зуба, колишнього міського голову Щорса від Радикальної партії Олега Ляшка, засудили до 5 років позбавлення волі
за отримання хабара в розмірі 18 тисяч гривень. Але він утік за
межі України практично із зали засідань суду.
Ще в серпні 2014-ого районний суд виніс вирок Р. Зубу — два
роки позбавлення волі за хабар, що був отриманий за дозвіл на розміщення майданчика для приймання вторинної сировини. Але суд,
можливо, зважаючи на молодість підсудного, визначив річний термін випробного строку. Коли він закінчився, Роман Зуб узяв участь
у виборах міського голови і програв, ставши другим у голосуванні.
Прокуратура оскаржила рішення першого суду. Під час винесення цього нового вироку підсудний втік із країни. Залишив засідання перед оголошенням рішення і спокійно перетнув кордон.
Через районну газету він звернувся до мешканців міста, говорячи, що найбільшою карою для
нього є позбавлення можливості жити в рідному місті. І пообіцяв розповісти про замовників та організаторів суду над ним.
Вирок набув чинності, але виконаний бути не може.

Суд постановив: це хабар,
а не благодійництво
Ніжинський суд 19 лютого виніс вирок голові
Бобровицької районної державної адміністрації Миколі Супруну (після порушення кримінальної справи
звільненому з посади) — шість років позбавлення
волі за хабарництво.
Підсудний пояснював, що 45 тисяч гривень
він узяв у приватного підприємця нібито для виготовлення проекту спорудження будинку урочистих подій. Суд не визнав цього пояснення,
бо немає навіть офіційного замовника того проекту. Тож проектанти не мали права приймати
оплату за роботу навіть від благодійника. Але
Супрун узявся керувати протизаконним процесом, заодно допомагав підприємцю в питаннях
отримання ділянки землі під забудову. Одержав
від підприємця готівку нібито на проект, що протизаконно.

Повідомляє Служба безпеки України

Засуджено організатора СБУ викрила конвертаційний центр, Мешканцю Чернігова
винесено вирок
замовного вбивства
що вивів у «тінь» понад 100 млн грн
за розповсюдження

Новозаводський районний суд Чернігова за матеріалами Служби безпеки України виніс вирок мешканцю обласного центру, який замовив убивство своєї колишньої дружини. Співробітники спецслужби
затримали зловмисника в лютому 2015
року. Слідство встановило, що 46-річний
чоловік через конфлікт із колишньою дружиною вирішив організувати її замовне
вбивство. Він підшукував виконавця через
посередника в кримінальних колах. Гонорар за «послуги» кілера становив дві тисячі доларів США та оформлення довіреності
на іномарку.
Співробітники СБ України запобігли
здійсненню вбивства та інсценували виконання замовлення. Правоохоронці затримали ініціатора злочину відразу після отримання ним «фото підтвердження».
Суд визнав зловмисника винним за ч. 3
ст. 27, ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, йому призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.
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У Чернігівській області Служба безпеки України спільно з
Державною фіскальною службою припинила діяльність конвертаційного центру, через який було виведено в тіньовий
обіг понад 100 мільйонів гривень.
Організатори оборудки для прикриття своєї протиправної
діяльності використовували транзитно-конвертаційні підприємства, зареєстровані на переселенців зі Східної України. На
банківські рахунки цих фіктивних комерційних структур підприємства-клієнти з різних регіонів України переводили безготівкові кошти за нібито придбання чи продаж товарів та
послуг. У подальшому готівка знімалася в банківських відділеннях та передавалася організаторам. За свої послуги ділки
отримували 8 – 12 відсотків від загальної суми.
Співробітники СБУ затримали одного з кур’єрів конвертаційного центру під час передачі представнику підприємствазамовника близько 300 тисяч гривень.
Під час проведення обшуків в офісах і помешканнях
зловмисників правоохоронці вилучили печатки фіктивних
підприємств, чекові книжки, фінансову документацію, яка
підтверджувала їх протиправну діяльність, а також 1,3 мільйона гривень готівкою. На рахунках фіктивних підприємств
заблоковано майже 100 тисяч гривень.
За матеріалами Управління СБУ в Чернігівській області
відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.

антиукраїнських матеріалів

Деснянський районний суд Чернігова виніс вирок жителю обласного центру, який через соціальні мережі розповсюджував сепаратистські
матеріали.
Чернігівець, діючи за завданням
представників т.зв. «ЛНР», розміщував
в одній з російських соціальних мереж
пропагандистські матеріали із закликами до підтримки та фінансування терористичних формувань, вербування
нових бойовиків, створення т.зв. «новоросії». Співробітники спецслужби
затримали зловмисника у червні минулого року.
Суд визнав його винним за ст. 110
Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі терміном на п’ять років та
конфіскації майна.
Прес-група Управління СБ України
в Чернігівській області

від Михайла
Слабошпицького

Презентація нової книги письменника, виконавчого директора Ліги
українських меценатів, лауреата багатьох премій Михайла Слабошпицького
«Наближення до суті. Літературні долі»
відбулася в Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику
Михайла Коцюбинського.
У книзі йдеться про 35 письменників, зокрема Володимира Січинського,
В’ячеслава Липинського, Василя Мисика, Миколу Лукаша, Миколу Руденка, Романа Іваничука, Дмитра Павличка, Володимира Короткевича, Юрія
Щербака, Євгена Гуцала, Павла Мовчана, Бориса Нечерду, Василя Голобородька, Любов Голоту.

Гуманність: акція
«На каву з другом»
У Чернігові пройшла акція на підтримку дітей з особливими потребами. Стати другом такій дитині пропонували чернігівцям організатори соціальної ініціативи «На каву з другом».
Купити каву і солодощі, поспілкуватися з хворою дитинкою та її батьками і,
можливо, допомогти розв’язати проблеми. Акція має привернути увагу
громади до вирішення проблем дітейінвалідів і дорослих людей з обмеженими можливостями, зробити Чернігів
для них більш доступним, а життя повноцінним.
Зустріч в одному з кафе організовували громадські організації, управління освіти міської ради та небайдужі
громадяни. Вони сподіваються, що іншим разом діти прийдуть до кафе вже
з новим другом.

Обласний Рух хоче
на вибори
і підтримує скликання
позачергового з’їзду

Рада Чернігівської обласної організації Народного Руху України на
своєму засіданні ухвалила: ініціювати рішення Центрального Проводу
НРУ про участь у проміжних виборах
до Верховної Ради України по 206-ому
виборчому округу (м. Чернігів); підтримати ініціативу скликати у квітні 2016
року позачергові Всеукраїнські 26-ті
збори (з’їзд) Народного Руху.

Під час затримання
молодик кинув

у поліцейських гранату
Уночі 26 лютого в Бахмачі патрульний наряд зупинив для перевірки документів молодого хлопця, який був у
стані алкогольного сп’яніння. Той почав утікати і кинув у бік правоохоронців ручну осколкову гранату «Ф-1», яка
не здетонувала. Поліцейські затримали хлопця, вилучили гранату в зведеному стані й знешкодили її.
У господарстві за місцем проживання зловмисника була виявлена ще
одна граната Ф-1 і 24 патрони калібру
9 мм.
За цим фактом Бахмацький відділ поліції ГУНП у Чернігівській області порушив кримінальні провадження
за ознаками злочину, передбаченого
статтею 348 Кримінального кодексу
України (посягання на життя співробітника правоохоронного органу), — карається позбавленням волі на термін
від дев’яти до п’ятнадцяти років або
довічним позбавленням волі.
Також відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне
поводження зі зброєю, боєприпасами
або вибуховими речовинами) — санкція передбачає позбавлення волі від 3
до 7 років. Триває розслідування.
Сектор комунікації
Головного управління Національної
поліції в Чернігівській області
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Світ- інфо
№74 3 березня 2016 року

Світ Чернігівщини

Про все, що хвилює, що наболіло
Бліц-інформ

Турботи
Бобровицького району
Формується перелік об’єктів будівництва та реконструкції, які фінансуватимуться у 2016 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.
Аби краще розібратися в нагальних потребах області, перший заступник голови облдержадміністрації Леонід Сахневич відвідає всі райони. Зокрема, він побув у Бобровицькому районі.

Тут значних коштів потребує модернізація та належне утримання каналізаційних
очисних споруд. Бо від 1975 року місто користується каналізацією ПАТ «Бобровицький молокозавод». Інший важливий об’єкт
— будівництво чотириквартирного будинку
для лікарів Бобровицької центральної районної лікарні. Медичний заклад є міжрайонним, тут лікуються жителі різних районів Чернігівщини й навіть Київської області.

Вилучили арсенал
зброї
У господарстві жителя Щорського району поліція вилучила арсенал зброї на горищі сараю. Після звільнення з добровольчого батальйону чоловік привіз із Донбасу
і зберігав за місцем проживання автомат
Калашникова (АК-74), снайперську гвинтівку Драгунова (СВД), більше п’ятисот набоїв калібру 5,45 та 7,62 мм, 15 магазинів
до автомата й кулемета, а також незареєстровану мисливську рушницю і набої до
неї. Нині слідчі з’ясовують, як і звідки цей
арсенал потрапив на Чернігівщину.
За цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 263
Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), що
передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Гральний заклад
в автостанції
У Козельці правоохоронці в орендованому приміщенні на автостанції виявили 6
гральних автоматів у робочому стані. На момент огляду в приміщенні знаходилися адміністратор закладу, охоронець і 8 гравців.
До грального закладу не міг потрапити
будь-хто, тільки перевірені клієнти, оскільки здійснювався фейс-контроль і функціонувала система відеоспостереження. Поліція вилучила 6 гральних автоматів, системний блок із тюнером та кошти в сумі майже
4,5 тисячі гривень.
Відкрито кримінальне провадження за
частиною 1 статті 203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом) — карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією
грального обладнання.

Автозлодії попалися
Відпрацьовуючи інформацію про діяльність на півночі Чернігівщини злочинної групи, яка спеціалізується на крадіжках особистого майна та запасних частин
із легковиків, а також на угонах автотранспорту, оперативники карного розшуку вийшли на слід зловмисників.
Поліцейські затримали частину групи
автокрадіїв у райцентрі Городня. Затримання відбулося «на гарячому», з краденим
із автівок майном.
Інші спільники на щойно викраденому легковику ВАЗ-2107 встигли виїхати
до Чернігова. Поліція негайно ввела в дію
оперативний план «Перехоплення». Оперативники затримали автокрадіїв.
Уже доведена їх причетність до вчинення чотирьох крадіжок майна з автомобілів
і незаконного заволодіння одним легковиком. У міру проведення слідчих дій цей список може суттєво розширитися.

Як бюджетні установи

46 підприємств
заборгували

залишилися взимку без тепла

Попри виплату в лютому понад півтора мільйона гривень заборгованого,
позитивної динаміки в скороченні боргів не відчувається. Особливе занепокоєння викликає ситуація на підприємствах, щодо яких застосовують процедури відновлення платоспроможності
або визнання банкрутом. Там більше
третини загальної суми боргу, яка складає 20,8 мільйона гривень.
Найбільше з таких підприємств
заборгували своїм працівникам ПАТ
«Будівельна компанія «Домобудівник»
(2,8 млн грн), державне підприємство
«Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння» (2 млн грн), ПАТ
«Облтеплокомуненерго» (1,4 млн грн),
ПАТ «Чернігівбуд» та його структурні
підрозділи (1,5 млн грн).
Із тих, що працюють, найбільший
борг має ПАТ «Чернігівський завод радіоприладів» — 3,5 мільйона гривень.
Є позитив: розрахувалися зі своїми працівниками всі бюджетні установи (за винятком залізничної лікарні) та сільгосппідприємства. Боргів із
зарплати не мають у п’ятнадцяти районах області.

ник має отримати ліцензію на
право провадження даного виду
господарської діяльності.
Закон зобов’язує замовників (у нашому випадку — бюджетні установи) застосовувати конкурсні торги для закупівлі
газу. Для участі в торгах підприємства з газопостачання мають
подати відповідні документи, в
тому числі — ліцензію. Таку ліцензію в області має тільки ТОВ
«Чернігівгаз збут». Інші постачальники природного газу не можуть отримати такої ліцензії.
А значить, тендерні процедури, які проводили бюджетні установи для закупівлі газу, не змогли виявити переможця через
недостатню кількість учасників
процедури закупівлі.
Як розв'язують цю проблему
в облдержадмістрації
Чернігівська ОДА направила відповідні листи до Міністерства економіки і торгівлі України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕПК). Звертали-

працівникам зарплату

Ряд установ бюджетної сфери області можуть залишитися
без газу, деякі з них уже відключено. Така ситуація спостерігається в усіх регіонах країни.
Причини. Бюджетні установи не провели процедуру закупівлі природного газу. Як зазначив 25 лютого на брифінгу в ОДА
перший заступник голови облдержадміністрації Леонід Сахневич, необхідну процедуру не змогли провести через поки не врегульоване законодавство в цій
сфері.
Від 1 жовтня 2015 року правові засади функціонування ринку природного газу України визначаються Законом України
«Про ринок природного газу».
Тепер усі споживачі, в тому числі бюджетні установи й організації, мають право вільно обирати
постачальника природного газу.
Єдина умова: такий постачаль-

Незважаючи на широку профілак тично -роз’яснювальну кампанію, громадяни через свою неуважність і безпечність
продовжують ставати жертвами шахраїв усіх мастей.

Телефонні шахраї
Шахраї дзвонять на телефон увечері або
вночі. Незнайомий голос повідомляє, що син
(чоловік, онук) абонента затриманий поліцією
або потрапив у якусь біду. Якщо жертва починає нервувати й розпитувати подробиці, шахрай веде мову далі.
Мета одна — виманити гроші, які жертва,
«рятуючи» родича, має переказати на банківський рахунок або віддати готівкою кур’єру.
Аби не стати жертвою шахраїв, поліція радить громадянам: не поспішайте виконувати
умови аферистів, не називайте своїх близьких
на ім’я. Попросіть людину, яка представилася
поліцейським, назвати прізвище, ім’я, по батькові й дату народження затриманого або постраждалого родича. Практично ніколи такою
інформацією злочинці не володіють.
Уточніть, в якому саме відділі поліції знаходиться ваш син або родич, після чого зателефонуйте до чергової частини і перевірте інформацію.
Спробуйте якнайскоріше передзвонити
тому, хто «потребує негайної допомоги», або
людям, які можуть у цей момент бути поруч і
підтвердити або спростувати інформацію.

Інтернет-шахрайства
Поширені при купівлі-продажу товарів через Інтернет. Шахрай виставляє на сайт товар — ніби для продажу і пропонує здійснити
передоплату або перерахувати хоча б завдаток. Після того, як жертва перерахувала гроші,
аферист зникає. Бувають випадки і навпаки:
жертва надсилає товар замовнику, а грошей
за нього так і не отримує. Потерпілими від Інтернет-шахрайств стають і продавці товару.

Шахрайство з використанням
реквізитів банківських карток
Шахрай видає себе за співробітника банку і під різними приводами намагається дізнатися реквізити картки (номер, пароль, код). Як
тільки це йому вдається — з картки відразу ж
зникають усі кошти.

Псевдоелектрики,
псевдосоцпрацівники,
псевдополіцейські
Шахраї дзвонять у двері, представляються
працівниками комунальної служби і під приводом перевірки електролічильника заходять до
помешкання. Поки господар шукає документи
на лічильник, гість починає нишпорити по кімнатах і хапає все, що погано лежить.
Псевдосоцпрацівники (пропонування соціальних наборів).
Під приводом надання продовольчих наборів за значно заниженими цінами аферисти
просять заплатити суто символічну ціну, а запримітивши, де в жертви схованка грошей, викрадають їх. В іншому випадку — називаючись працівниками військкомату, видурюють нагороди.

ся очільники області й до народних депутатів України, зокрема з
пропозицією внести відповідний
врегульовуючий пункт до Закону
України «Про здійснення державних закупівель».
«Відповідальність за ситуацію, звичайно ж, несе облдержадміністрація. Однак і народні обранці мають усвідомлювати глибину проблеми і міру своєї участі в ній. Промовистим є те,
що запропоновані зміни Верховна Рада не підтримала. Розділилися думки і в представників
Чернігівщини в парламенті», —
акцентує Леонід Сахневич.
Нині з холодних шкіл учнів
переводять до інших більш-менш
пристосованих приміщень. У деяких установах переобладнали
газові котли на твердопаливні.
Утім, у кожному районі й навіть у селі зі складних «газових
обставин» вихід треба шукати
окремо. Робота облдержадміністрації в цьому напрямку триває,
але без втручання на державному рівні врегулювати проблемне
питання неможливо.

Обережно: шахраї
Поліція Чернігівщини застерігає
Поліція застерігає! Обережно, телефонні шахраї!
Хтось телефонує,

що родича затримала поліція
Уточни інформацію
про затриманого
за номером
102
Запитай абонента про щось особисте, наприклад,
як звати «затриманого», скільки йому років?

Вимагають гроші за «вирішення питання»?
Не перераховуй, це обман!
Особливої уваги заслуговують псевдополіцейські. Шахраї називаються правоохоронцями і
під приводом перевірки номерних речей (мобільні телефони, велосипеди) заволодівають ними,
заявляючи господарям, що ці речі — крадені.

«Ляльководи»
Для заволодіння грошима потерпілої людини шахраї використовують так звану «ляльку» (стос упакованого нарізаного паперу, розміром як грошові купюри).
Шахрайство під приводом продажу коштовних чи антикварних речей (золото, антикваріат, картини): шахраї видурюють значні
суми грошей або встановлюють їх місцезнаходження й викрадають із помешкання, варто
лише туди потрапити.

«Оформлення» вигідних депозитів
у банку під великі відсотки або оформлення
дисконтних карток на знижки для купівлі продуктів харчування.
Аферисти чатують на своїх жертв поблизу
філій банків чи поштових відділень у день видачі пенсії чи допомоги і одразу ж пропонують
вигідно вкласти гроші під високі відсотки. Аферист заводить розмову про вклад, напарник
шахрая одразу починає розхвалювати пропозицію і сам перший «оформляє» депозит, тут же
отримує наперед хороші відсотки із вкладу. Це
стимулює жертву, і вона втрачає здатність тверезо мислити, погоджуючись та віддаючи гроші, а інколи ще й додатково приносить з дому.
Псевдопокупці макулатури, пуху,
пір’я, ганчір’я, картоплі та продавці різних супертоварів і чудодійних ліків.
Купівля вищезгаданих речей — лише привід зайти до помешкання чи до господарства.
Як правило, таких покупців заходить кілька.
Поки одні «торгуються» (відволікають увагу господаря), інші нишпорять у помешканні та крадуть гроші й коштовності. Зрештою продаж не

відбувається, бо одну зі сторін не влаштовує
ціна, і непрохані гості полишають господарство. Обкрадена жертва помічає втрати лише
згодом, коли перевіряє свої схованки.
Шахраї-торгівці чудодійними ліками й супертоварами для оздоровлення, користуючись необізнаністю «клієнта» в суті товару, дорого продають йому дешевий мотлох.
Обмін грошей на нові купюри. Шахраї називаються банківськими службовцями
й розповідають довірливим жертвам, нібито
оголошено грошову реформу і необхідно замінити старі купюри на нові. Замість справжніх
грошей аферисти підсовують «ляльку» зі шматочків паперу або сувенірні банкноти.
Ворожіння, зняття порчі. Цим промишляють жінки-шахрайки неслов’янської зовнішності. Жертвами їх стають переважно
люди літнього віку та молоді жінки й дівчата.
Аферисти заходять на подвір’я чи в помешкання до пенсіонерів, називаються знахарками, екстрасенсами чи цілительками. Нерідко під
час спілкування зловмисники лякають потерпілих, що на них лежить «прокляття», яке спроможні зняти тільки «рятівники». Обіцяючи допомогти,
шахраї проводять «ритуали» з курячими яйцями
та іншими речами, змушують стареньких молитися в окремих кімнатах будинку, носити з городу землю й віддавати всі заощадження і коштовні речі. Люди слухняно виконують вказівки шахраїв і лише згодом розуміють, що їх ошукали.
Від ворожіння більше потерпають молоді
жінки й дівчата. Підпадаючи під навіювання,
жертви виносять із дому всі гроші та коштовності й віддають шахраям.
У цій ситуації найкраща порада — якомога швидше відчепитися від непроханих благодійників і звести до мінімуму контакт з ними. У
крайньому разі покликати на допомогу когось
стороннього.
Сектор комунікації Головного управління
Національної поліції в Чернігівській області
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Літературно-мистецька панорама

В онкодиспансері
Лауреати літературно-мистецької премії імені Леоніда Глібова
пухлини
можна лікувати холодом

Цю почесну нагороду заснували Літературна спілка «Чернігів» і журнал «Літературний Чернігів» 2002 року.
Премія присуджується авторам за кращі твори, видані протягом трьох минулих років, а також митцям, меценатам, громадським діячам з України та закордону.
Серед лауреатів минулих років, зокрема, письменники Василь Струтинський, Володимир Сапон, Тетяна і Сергій
Дзюби, Олександр Деко, Микола Максимець, Олександр Забарний, Олексій
Брик, Микола Лелюк, Віталій Леус, Ніна
Ткаченко, Олеся Білоцвіт, Василь Буденний, Валентина Михайленко, Віталій Божок, Владислав Савенок, директор музею Михайла Коцюбинського Ігор Коцю-

бинський, дослідник козацької доби Сергій Павленко, Чернігівський академічний
народний хор, капела бандуристів імені
Остапа Вересая.
Новими лауреатами стали:
письменниця, головний редактор обласної газети «Деснянська правда» Людмила Пархоменко — за книгу віршів «У цього
неба дивні кольори» і значний внесок у пропаганду української літератури;
українська письменниця, перекладач,
художниця Анна Багряна (м. Софія, Болгарія) — за повість для дітей «Ґеня» (про дитинство української політичної та громадської
діячки Слави Стецько);
письменник Петро Нестеренко (м.
Суми) — за книги прози «Ковток джерель-

Книги коштом
обласного бюджету
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю Чернігівської ОДА оголошує про попередній
прийом рукописів авторів області на конкурс для подальшого видання коштом обласного бюджету в 2016 році.
Кращі рукописи будуть випущені накладом від 200
примірників без жодної оплати з боку авторів. На це в
обласному бюджеті передбачено 100 тисяч гривень.
Для участі в конкурсі треба до 20 березня подати
до Департаменту на адресу: м. Чернігів, вул. Шевченка,
7 (вхід із боку скверу ім. Попудренка), к. 2:
— рукопис твору українською мовою у друкованому
та електронному вигляді;
— відомості про автора (авторський колектив, упорядника) та контактні дані.
Книги будуть передані до бібліотек і навчальних закладів області, розповсюджуватимуться під час виставок та інших заходів.
Не приймаються заявки від авторів, книги яких видавалися за кошти обласного бюджету в 2014 – 2015
роках, заявки на перевидання творів, які вже виходили
друком в Україні, також заявки щодо випуску навчальних підручників, посібників, буклетів, бюлетенів, альманахів, періодичних видань.

ної води», «Бентежне Придесення» і «Не запізнися з коханням»;
журналіст і краєзнавець Олександр
Ясенчук (м. Чернігів) — за документальнопубліцистичну книжку «Сіверщина в боротьбі за волю»;
професор Ніжинського державного університету імені М. Гоголя Григорій Самойленко — за монографію «Розвиток художньої культури на Чернігівщині в 19 – 20 ст.»;
заслужений артист України, актор Чернігівського Молодіжного театру Олексій
Биш — за постановку на сцені повісті Олександра Довженка «Зачарована Десна».

3 березня. Вручення премії ім.
Л. Глібова. Обласна бібліотека ім.
В. Короленка, 15.00.

Найпопулярніші книжки
про Ічнянщину та ічнянців
Володимир Балабай. На землі Ічнянській. Ніжин, 2004.
Богдана Шевченко. Ічнянщина:
Фототрилогія/ Київ, 2010.
Тетяна Чумак, Віталій Шевченко.
Літератори Ічнянщини. 100 імен. 700
відомих ічнянців: митці, науковці, діячі культури. Київ, Фонд Віталія Шевченка, 2012.
Лариса Гудименко. Родове гніздо
Василя Чумака: Книга спогадів. Київ,
2011.
Віктор Моренець, Віталій Шевченко. Ічнянці в Армії УНР/ Чернігів,
2013.
Вітольд Плошко. Мій родовід: Історичне дослідження. Ніжин, 2007.
Качанівка: Альбом автографів.
Керівник проекту Сергій Лаєвський.
Київ, 2010.
Станіслав Маринчик. Сузір’я талантів: Літературні портрети земляків. Ніжин, 2009.

Качанівка. Фотоальбом-хроніка.
Київ, 2008.
Микола Терещенко. Неможливо
забути. Оповідання, спогади, документи. Ічня, 2010.
Володимир Бойко. Заручники чужого раю.
Літературно-мистецька Ічнянщина. Імена та здобутки. 2011 р.
Микола Смілик. Від волі не втечеш
(Спогади, 2011 р.).
Вадим Плошко. З історії Посульсько-Удайського краю. 2006 р.
Богдана Шевченко. «Качанівка,
душі спочинок…». Фотоальбом, 2012 р.
Оживає минувшина. Творчість ічнянців. 2013 р.
Віталій Шевченко. Енциклопедія
Ічнянщини.
Костянтин Самбурський. Щоденники. 1918 – 1928 рр.
Іван НЕЖИВИЙ,
«Інформаційне суспільство»

Пам’яті Таїсії Немирівської
У обласній бібліотеці ім. В. Короленка
пройшла година пам’яті «Для України живемо і творимо» Таїсії Федотівни Немирівської
(21.10.1942 – 07.01.2016) — громадської
діячки, мистецтвознавця, майстра народної творчості.
Таїсія Федотівна народилася на Кіровоградщині. Закінчила Косівське училище
декоративно-прикладного мистецтва, Чернівецький педагогічний університет (філологічний факультет) та аспірантуру Інституту літератури НАН України. Працювала в
художніх майстернях Кіровограда, на Уманській фабриці художніх виробів, у музеї
М. Коцюбинського в Чернігові, в обласному
будинку народної творчості, вчителем у чернігівських школах.

Година пам’яті відбулась за ініціативи
Віктора Івановича Магдаченка — чернігівського художника, чоловіка Таїсії Федотівни. На виставці — роботи майстрині: писанки, рушники, кераміка, а також її мистецтвознавчі статті в пресі.
«Таїсія Федотівна займалася громадською роботою, працювала разом з відомими політичними й громадськими діячками — Надією Суровцовою, Михайлиною Коцюбинською, Елеонорою Соловей
та іншими учасниками дисидентського
руху, котрі, як і сама мистецтвознавець,
зазнали й дискримінації, й переслідувань.
Але не уярмило це її живу душу. І в атмосфері духовної несвободи Таїсія Немирів-

ська вела роботу, насамперед — з вивчення народної творчості», — писав про
майстриню чернігівський журналіст Петро
Куценко.

Олександр Волощук:
нові подорожі, нові книги
«Східний Хрест» (в оригіналі — «Восточный Крест») —
таку назву має сьома книга
чернігівського мандрівника й
письменника Олександра Волощука, яку він презентував
на прес-конференції в обласній «Просвіті».
Видання побачило світ
торік у Росії (понад 400 сторінок, наклад — 500 примірників), присвячене мандрівці автора 2013 – 2014 років
країнами Сходу.
«Я подорожую автостопом від 2002 року, коли мені
виповнилося 30, — нагадав
Олександр Волощук. — За час, що минув, я
відвідав 44 країни і 844 міста Євразії. Маю
плани на декілька років уперед. Крім автостопу, багато ходитиму пішки, зокрема цьогоріч навколо Чорного моря».
Остання подорож була найтривалішою —
понад 9 місяців. «Місця, які найбільш пам’ятні
для мене, — острів Шикотан, Командорські
острови, Афганістан, Памір, гори Афон, Ельбрус, — розповів Волощук. — На останню
сходив уже вп’яте. Я відкрив для себе Афганістан, який дуже вирізняється гостинністю.
Основним бажанням було відвідати Китай.
Там я йшов шляхами мандрівника 19 століття Миколи Пржевальського. Підсумком подорожі стала книга, яку я презентую. У книзі —

історія православ’я в азійських
державах, географія, гостинність людей, спогади про масові репресії часів сталінізму, романтика подорожей».
Відкриттям для журналістів стала і шоста книга Волощука — збірка мандрівного досвіду за 2004 – 2014 роки під
назвою (в оригіналі) «Записки
цивилизованного дикаря». Хоч
російськомовне видання і побачило світ у Чернігові, про нього тут мало хто знає, адже біль-

Олександр під час подорожі
2013–2014 років
шість читачів автора живе… в Росії. «З цією
країною я пов’язаний останні 5 років. Якщо
не мандрую, то більше часу там проводжу, ніж
удома, в Чернігові», — зазначив Олександр.

Святий Афон

Кріодеструкція (кріоабляція) —
ефективний спосіб
лікування багатьох
пухлинних захворювань. На сьогодні, розповідає завідувач
поліклінічного відділення
обласного онкологічного диспансеру,
лікар хірург-онколог вищої категорії
Олександр ЗАЇКА,
існують такі розділи медичного втручання як кріохірургія та кріотерапія,
котрі передбачають
використання наднизьких температур для руйнування хворих тканин.
— При кріодеструкції використовується азот із
температурою мінус 140 – 190 градусів за Цельсієм.
За наднизької температури в пухлині відбувається
порушення кровообігу, що призводить до некрозу та
подальшого відторгнення, — розповідає лікар.
Нині кріодеструкція — один із перспективних методів лікування, який використовується в онкології.
Кріохірургія застосовується для видалення зовнішніх
пухлин на шкірі, слизових оболонках, статевих органах. Також кріовплив можливий і для видалення пухлин внутрішніх органів — печінки, шлунка, кишківника тощо. У цьому випадку рідкий азот подається через спеціальне пристосування — кріозонд.
Кріохірургія використовується для декількох видів раку і деяких передракових захворювань. У першу чергу метод затребуваний для лікування раку жіночих статевих органів, печінки, шлунка. Також застосовується для таких захворювань: раку шкіри на
ранній стадії, дискератозi (передраковому захворюванні), iнтраепітеліальній цервікальній неоплазії (що
призводить до раку шийки матки).
Кріохірургічне втручання використовується для
лікування деяких видів злоякісних і доброякісних
пухлин кісток на ранній стадії й дозволяє при цьому
знизити ризик пошкодження суглобів. У ряді випадків
метод рятує від ампутації кінцівки. Можливе застосування терапії для саркоми Капоші, коли пошкодження шкіри невеликі й добре локалізовані. Кріотерапія
може застосовуватися для лікування раку передміхурової залози на ранніх стадіях. Кріохірургія може
бути показана при пухлинах печінки, коли новоутворення не поширені за її межі. Також можлива й терапія метастатичного раку печінки.
Вивчається можливість застосування методу для
лікування раку грудей, кишківника і нирок.
Кріодеструкцію часто використовують для лікування вірусних бородавок, викликаних папіломавірусом людини, лікується велика кількість доброякісних
пухлин шкіри. Також досліджується можливість спільного застосування кріохірургії разом із іншими методами: гормональною, хіміо- та променевою терапією,
хірургією.
У Національному інституті раку перед складними
операціями на внутрішніх органах використовуються різноманітні види кріодеструкції. Фахівці Чернігівського обласного онкодиспансеру пройшли на базі
Національного інституту раку відповідні курси з освоєння методики проведення кріодеструкції.
В онкодиспасері Чернігівщини кріодеструкція виконується на поверхневих пухлинах. До того ж переміщення кріоустановки з операційного блоку онкодиспансеру в поліклінічне відділення дозволило значною мірою надавати допомогу пацієнтам.
— Низькотемпературний вплив настільки швидко працює, що не завжди вимагає знеболювальної
терапії. Рецептори заморожуються, і больової чутливості немає, — коментує Олександр Заїка.
Порівняно з іншими традиційними методами кріодеструкція впливає тільки на пухлину, інші тканини залишаються неушкодженими. Основні переваги
кріохірургії — в можливості її неодноразового застосування і в тому, що метод можна використовувати,
коли інші способи протипоказані. А організм, що відторгнув некротичні маси, виробляє імунітет, котрий
дозволяє захистити його від можливого вірусного зараження.
***
Кріодеструкцію почали використовувати приблизно сто років тому. В якості перших кріогенів застосовували рідкий кисень і так званий вуглекислий
сніг. Рідкий азот почали використовувати в 1940-их
роках, а нині він є найбільш широко застосовуваним
із кріогенів. Якщо 60 років тому його наносили на шкіру за допомогою стерильних ватних паличок, то тепер
для цього зазвичай використовується не тільки спеціальний розпилювач, а й кріоустановки — нові медичні інструменти зробили застосування рідкого азоту ще більш дієвим і безпечним.
Уляна КОВАЛЬЧУК
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1

Нині на засіданні комітету начальник управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що збройна агресія
Російської Федерації була ретельно спланованою операцією і фактично розпочалася одразу після здобуття незалежності України. Не припинялися претензії Росії щодо Криму. На Південному Сході
України було створено потужну агентурну мережу,
надавалася підтримка проросійським політичним
партіям, громадським рухам і радикальним організаціям антиукраїнського спрямування. Під час
Олімпіади в Сочі на Північному Кавказі було зосереджено військове угруповання чисельністю 73
тисячі осіб, і саме його використали для окупації
Криму. Натомість малочисельні українські військові частини, які перебували в Криму, були оснащені
військовою технікою ще від радянських часів. Водночас на україно-російському кордоні зосередили
потужні російські збройні угруповання, зокрема
на чернігівському напрямку — до 4 тисяч особового складу, до 50 бойових танків, на харківському
напрямку — близько 2,5 тисячі військовослужбовців. Був готовий до бойового застосування і авіаційний полк.
Військові формування в Україні були сформовані за територіальним принципом, керівників силових органів перевербувала ФСБ, звідки вони й
отримували накази. «План Російської Федерації
передбачав окупацію Південної та Східної України
і вихід до Придністров’я, створення Малоросії», —
стверджував В. Скібіцький.
Під час обговорення на комітеті народний депутат Андрій Левус («Народний фронт») назвав «великим популізмом і провокацією» заяви деяких політичних сил, мовляв, анексію Криму та окупацію
Донбасу можна було спинити, втримати ситуацію.
Він нагадав, що в Криму тільки 10% військових заявили про готовність виконувати накази з Києва.
Не було єдності й у нашому парламенті щодо можливості введення воєнного стану — скажімо, лідер
тодішньої найбільшої депутатської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко виступала проти воєнного стану.
Пашинський розповів, що в лютому 2014-ого
під час анексії Криму підрозділи російських збройних сил, які дислокувалися в місті Климово, «що за
45 км від Чернігова», за інформацією українських
прикордонників, отримали команду йти на Київ.
За бойовою тривогою в нас підняли Білоцерківську бригаду, але 90% техніки не завелося через
несправності. «Роками, десятиріччями ніхто не перевіряв боєготовність, — заявив Пашинський. —
Усю систему ПВО за десять років продали». Голова
комітету додав, що Генпрокуратура України зараз
розслідує, хто розвалив міць армії перед агресією
Росії.
Ось таку жахливу картину малював дехто на
засіданні комітету парламенту 22 лютого ц. р. Голова комітету «трохи» помилився: російське селище міського типу Климово, райцентр Брянської
області, — не за 45 кілометрів від Чернігова. Воно
за кілька десятків кілометрів від кордону з Чернігівщиною, тобто з Україною. А цей наш північний
кордон — майже за 150 кілометрів від Чернігова.
Додайте ще 140 кілометрів від нашого міста до Києва. Отже, понад 300 кілометрів — у напрямі з північного сходу на південний захід. Якщо на відстані в 300 кілометрів ми не можемо зупинити агресора, якщо 90 відсотків бойових машин армії не
можна завести через несправності, то дійсно нещасна така держава. Хто і як розвалював її оборонну міць «десятиріччями», тобто за всіх президентів, можна б очікувати дізнатися з отого розслідування Генпрокуратури. Але, схоже, ці очіку-

вання такі ж, як і очікування розслідування
злочинів на Майдані, яке триває вже третій
рік.

Не тільки паніка
Окрім панічних голосів, на засіданні РНБО 28
лютого 2014 року лунали й інші. Цієї суботи впливова столична газета «Дзеркало тижня», яка є в опозиції до нинішньої вищої влади, написала, що стенограма засідання РНБО від 28 лютого 2014 року
щодо ситуації в Криму, яку оприлюднили на засіданні комітету, подана зі скороченнями. Тодішній
перший заступник Генпрокурора Микола Голомша
заявив, що в стенограмі видалено, зокрема, його
виступ. «Я говорив, що треба для початку ввести
надзвичайний стан, а потім і воєнний, що військовослужбовців із Криму треба терміново передислокувати на Захід країни, а туди направити солдатів із
Заходу. Пропонував у тому числі закликати добровольців із Майдану, тому що фактор присутності в
Криму проукраїнських людей надзвичайно важливий», — заявив Голомша.
І додав, що жодної потреби в розсекреченні
та оприлюдненні стенограми того засідання РНБО
немає: «Мотив — суто політичний… Почалося політичне перетягання канату, вкидання «компромату», вибіркове оприлюднення і коментарі на ко-

Пряма мова

Продажні
депутати

Сергій Лещенко —
про змову при голосуванні
за відставку уряду
В і д о мий журналіст, депутат
п а р л а м е нту із фракції
«Блок Петра
Порошенка»
Сергій Лещенко прокоментував голосування в парламенті 16 лютого щодо відставки уряду Яценюка, коли під
тиском Адміністрації Президента фракції не дали необхідних
голосів, влаштувавши торги з
Банковою. Причому не голосували за відставку навіть ті депутати, які напередодні зібрали й поставили підписи за таку
відставку.

Блок Петра Порошенка

ристь одних та дискредитацію інших».
Тодішній начальник Генштабу Збройних сил Володимир Замана в декількох інтерв’ю про це засідання РНБО каже, що також виступав там за воєнний стан. «У нас були повноцінні підрозділи, готові
в той же день виконати завдання. Це 12 – 15 батальйонно-тактичних груп: ВДВ, 30-я і 72-а бригади, повітряні сили. Але Олександр Турчинов подумав і сказав: «Ні, наші західні партнери радять не
робити різких рухів». Я відповів йому, що буде пізно. А він вирішив не вводити війська», — розповідав Замана.
Утім, не краще повівся через 2 роки і сам комітет. Враження, що це не стільки була спроба гласності, як піар-акція від Банкової, аби показати, що
нинішній соратник Порошенка, секретар РНБО Турчинов позаторік закликав до рішучих дій, а от, наприклад, Юлія Тимошенко — була проти. З одного
боку, на комітеті лунали плачі про тодішній розвал
нашої армії і силових структур, з іншого — дорікання комусь, що був проти «рішучих дій». Мова не про
те, що Юлія Тимошенко, яка все різкіше заявляє
про опозиційність владі, потрапила під критику,
мова — про чергові політичні ігрища на тлі нашої
недавньої історії.
Щодо наших можливостей втримати тоді Крим
— про це говориться всі ці два роки. Свого часу
наша газета друкувала коментарі таких компетентних людей, як Анатолій Гриценко і Микола Маломуж, які обіймали більш ніж солідні посади — міністра оборони (перший) і голови Служби зовнішньої розвідки України (другий). Обидва заявили
про високий військовий потенціал країни, в тому
числі в Криму, попри всі руйнування армії, про те,
що Крим, як пізніше і Донбас, практично здали.
Питання про те, які були можливості втримати
Крим і фактично теж окуповану нині частину Донбасу, дуже складне, неоднозначне. Але аналізувати його слід без політичних ігрищ.

Слід від Харківських угод
У ці ігри тепер, після оприлюднення засідання
РНБО, втягнуті й такі політики, як Арсен Аваков,
Валентин Наливайченко. Обидва одразу після перемоги Майдану були призначені парламентом на
ключові посади: перший очолив Міністерство внутрішніх справ і очолює його донині, другий — Службу безпеки України. І хоч вони нині по різні боки барикад (Аваков — у владі, в урядовій, не президентській її частині, Наливайченко — в опозиції), обидва чують докори в причетності до «здачі» Криму.
Обидва єдині в заявах про майже повну деградацію, навіть значною мірою — зраду очолених ними
в той момент структур.
Арсен Аваков додатково днями заявив і таке:
однією з причин, чому Київ не міг відреагувати на

операцію РФ з анексії Криму, були підписані Януковичем «Харківські угоди», які дозволили суттєво збільшити російський військовий контингент у
Криму. «Ми не могли нічого зробити, коли літаки сідали на аеродромах у Криму, тому що Янукович підписав Харківські угоди», — сказав Аваков. І додав,
що керівництво країни розглядало варіант відправки армії до Криму: «Мова тоді йшла про 5 тисяч людей. Але, якби ми відправили туди ці війська,
материкова частина залишилася б без боєздатної
армії, в той час як уздовж кордону було близько
200 тисяч бійців противника».
«Страшилки», як бачимо, тривають. Говориться
вже про 200 тисяч російських військ на кордоні з
Україною. Натомість ми не могли виділити на Крим
навіть 5 тисяч військових, бо залишилися б «без
боєздатної армії». Це при тому, що чисельність наших Збройних сил доходила і до 200 тисяч, але що
це була за «чисельність»? Що за армія?
Аваков має рацію, коли пов’язує анексію Криму з Харківськими угодами. Щоправда, навіть ці
угоди, які продовжували попередні, визначали чітке місце розташування військових Росії в Криму —
Севастополь — і їхню граничну чисельність. Тому
не зрозуміло, як це «згідно з угодами» російський
десант міг висаджуватися по всьому Криму. Нагадаємо, що ці ганебні угоди Янукович підписав із
Росією вже в перші тижні президентства, 21 квітня 2010 року. Ними продовжувався термін перебування Чорноморського флоту Росії в Україні, в Криму, ще аж на 25 років! Це після закінчення терміну
дії попередньої угоди між Україною і Росією, згідно з якою російський флот мав залишити Україну
2017 року.
Але ж ці угоди 2010 року мав затвердили, згідно з нашою Конституцією, парламент. Пригадайте
цю ганебну «ратифікацію» вже через 6 днів після
підписання, 27 квітня, це потворне шоу так званого «голосування», так званої «ратифікації». Одного
цього досить було б для тодішньої опозиції до режиму регіоналів для бойкоту парламенту, вимоги
нових парламентських виборів, імпічменту Президента. Адже це був початок наступної здачі держави росіянам.
Але ті депутати, ті політики досиділи каденцію
6-ого парламенту. Чимало були обрані до парламенту 7-ого скликання восени 2012 року. А після
Майдану знову обралися до парламенту нинішнього 8-ого скликання. Й нині «аналізують» здачу чи не
здачу Криму й частини Донбасу.
Це що — нормальна політична структура суспільства, нормальні партії, коаліції і опозиції? Чи й
далі — намагання крутити історією, в тому числі й
тою, яка діється сьогодні?
Петро АНТОНЕНКО

Але найбільш показове сталося у фракції БПП. Там вчинили
«алогічний вчинок» 24 (!) депутати, що співмірне з розміром цілої фракції. Спершу дали голоси
за визнання роботи незадовільною, але потім не проголосували за відставку Андрієвський,
Герасимов, Євлахов, Козаченко, Король, Ливик, Лубинець,
Макар'ян, Мушак, Паламарчук,
Романюк, Савченко, Ткачук, Вусів, Белькова, Горват, Єфімов,
Козир, Куличенко, Недава, Павелко, Третьяков, Урбанський,
Яринич.
Головним спільником Яценюка стала група «УДАР», що також знаходиться в особливих
стосунках із Льовочкіним – Фірташем. Шість депутатів «УДАРу» не натиснули кнопки за відставку, хоча 15 хвилинами раніше проголосували за визнання
роботи уряду незадовільною —
Ливик, Макар’ян, Паламарчук,
Романюк, Ткачук, Белькова.
Окрім групи «УДАР», голосів за відставку не дали депутати, близькі особисто до Президента, а також бізнес-крило
фракції, яке орієнтується теж
на нього.
Найбільш обурливе — поведінка тих депутатів, які скріпили
власним підписом вимогу відставки Яценюка, але потім не
проголосували за неї. У фракції БПП таких тринадцять депутатів: Агафонова, Горват, Козаченко, Куличенко, Ливик, Лубинець, Макар’ян, Романюк, Савченко, Ткачук, Вусів, Чепинога,
Яринич. Якихось виразних пояснень такої поведінки на засіданні фракції БПП вони не
озвучили.
Проте головним об’єктом
критики з вуст Президента Порошенка на останньому засіданні фракції стали не ці депутати, а ми з Мустафою Найємом —
через те, що наважилися сказати про змову вголос.
Провальне
голосування,
зрежисоване ззовні парламенту, стало ще одним підтвердженням, що ніякої системи стримувань і противаг на верхівці українського керівництва не
існує. Президент Порошенко і
Прем’єр-міністр Яценюк у моделі США повинні були контролювати один одного, конкуруючи
за успіх і обмежуючи державну
корупцію. Замість цього вони
просто розподілили сфери впливу і грошові потоки, вступивши
в змову, ще одним повноцінним учасником якої тепер стали
олігархи.
(«Розібрати змову
по молекулах. Нові подробиці
порятунку Яценюка»,
«Українська правда», 20.02.2016)
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Про газету, український
інформаційний простір
«СВІТ-інфо» —
шляхом правди

Очевидний факт, що «Світінфо» — одна з найцікавіших,
найзмістовніших газет в Україні. Її популярність у читачів підтверджується постійним зростанням числа передплатників.
А незмінний правдивий шлях
цього часопису до людей чотири роки поспіль забезпечує його
засновник і редактор Петро Антоненко — правдивий журналіст
і чесний громадянин. Принципова позиція редактора-видавця
— істинне висвітлення нашої оббреханої історії та нашого замороченого сьогодення. Основні
тематичні рубрики свідчать самі
за себе: «Хроніка війни більшовиків з народом на Чернігівщині» та «Про все, що хвилює, що
наболіло». «Світ-інфо» — справді самостійне суспільне видання,
яке несе людям дієве знання завдяки подвижництву редакторавидавця й підтримці читачів. Бажаю цій взірцевій громадській
взаємодопомозі нової сили!

Правда проти
інформаційної отрути
Нині чесні журналісти задумуються, чому українці перестали вірити навіть порядним ЗМІ
й як повернути довіру читачів.
Тому, що в українському інформаційному просторі переважає
омана, підміна понять, а масова інформатизація поширює невігластво, що свідчить про аморальність журналістики. Хоч і
вважається, що журналістика
не корумпована, але вона обслуговує корумповані структури й нав’язує людям віру в «чесність» безчесних.

А журналістика покликана не нав’язувати ніякої віри, а
прояснювати людський розум
істиною, відкривати дієве знання. І починати треба з називання речей своїми іменами. Тобто
необхідно передусім убезпечити наш інформаційний простір
від нагромаджень комунікаційного сміття, вірусів та інформаційної отрути.
Інформаційна отрута — найстрашніша зараза, бо від неї немає вакцини. Проникнувши в
людську свідомість, вона отруює все життя. А з отруєних думок
виростають усі недуги: страх,
безтямність, марновірство, бідність, невдачі. А людина ж від самої появи в білому світі прагне
до здорового життя — до щастя.
Протидіяти інформаційній
отруті можливо тільки правдою.
Нагадаю Франків принцип діяння в ім’я правди: «Пам’ятайте,
мої други, ширіть скрізь і все
Правду і ніщо більше як Правду.
Бо хоча Правда зразу усім гірка,
так все-таки згодом вона скрізь
бере верх й стає солодкою спасителькою людства».
Правда — живильна сила
для гігієни свідомості, для просвітлення розуму. Розум людини
має дві основні функції — активну й пасивну. Пасивна функція —
інстинктивне, автоматичне мислення без виявів самостійної
сили духу — волі. Ця функція як
слухняний виконавець працює з
мінімальним напруженням. У багатьох людей майже все мислення пасивне, тому вони надають
перевагу думкам інших і готові
повірити всьому, що їм скажуть.
Цим вони схожі на безтямну отару, яка покірна своєму пастухові. Активна функція — усвідом-

Бліц-інформ
ГПУ вилучила великий
арсенал зброї,
яку готували для Києва

Від Суспільної служби
Світового конгресу українців
Газеті «Світ-інфо»

Вельмишановний редакторе і засновнику пане Петре Антоненко!
Світова рада Суспільної служби Світового конгресу українців щиро вітає Вас із
чотириліттям від заснування і кропіткої редакторської праці над газетою «Світ-інфо» у
княжому і козацькому місті Чернігові.
Кожне її число привертає увагу читалене, вольове мислення, яке нерозривно пов’язане з вольовою
дією. Активне мислення — ознака самостійних людей.
Біда українського мислення в тому, що в ньому переважає пасивна функція мозку: переважна більшість людей у своїй вірі й покорі покладається на
облудників-пастухів, які ними
маніпулюють.
Для досягнення людьми активного рівня мислення необхідно звільнитись од марновірства й набути моральної зрілості, адже людині за моральним
принципом належить думати істинно, діяти справедливо й висловлюватися правдиво.
Для відновлення розумово-дієвого процесу життя нам
необхідно здійснити прорив у
мисленні — задіяти вольовий
чинник самостійної сили свого
духу. Воля духу — це і є мірило
нашої самостійної сили. Нагадаю моральне веління Пантелеймона Куліша: «Будьте самостійною силою, а не знаряддям
чужої сили!»
Олександер ШОКАЛО,
головний редактор журналу
«Український світ»
м.Київ

ча до сторінок на різну тематику: побутові проблеми, висвітлювання історичної
правди, українська мова, культура і традиції, церква та релігія.
У кожному числі знаходимо болючу
тему, пов’язану з подіями на Сході України,
про поранених українських воїнів, про біженців, заклик про допомогу потерпілим,
про їхні родини, про сиріт.
Контекст газети свідчить багато і чітко про Ваше вболівання стосовно ситуації
в державі, в якій живете, а головно — про
Ваш високий рівень національної зрілості.
Ви не промовчуєте і сміливо критикуєте
дії і нерішучість українського уряду, бо так
ведеться в кожній демократичній державі.
Бажаємо творчої наснаги, розширення і примноження кола читачів, людського
щастя й високих досягнень.
Ірина ВАЩУК,
голова Світової ради Суспільної
служби Світового конгресу українців,
м. Торонто, Канада

Голінський повстанець
Леонід Доброгаєв

Ім’я добровольця армії гетьмана Павла Скоропадського —
Леоніда Доброгаєва, сина священика, представника стародубського роду Доброгаєвих —
залишається маловідомим для
української громади.
Народився Леонід Доброгаєв
у волосному містечку Голінка —
на південному сході Чернігівської
губернії (тепер село Бахмацького району). Його батько був настоятелем козачої парафії СпасоПреображенської церкви. Отець
Костянтин Доброгаєв навчався у
Стародубській духовній семінарії,
потім перейшов до Чернігівської,
яку й закінчив. 1896 року отримав свячення на Конотопський
повіт, до волосного містечка Голінка, де 12 травня 1900 року в
нього народився син Леонід.
Сама Голінка — колишній сотенний центр Гетьманщини, відновлене в цьому достоїнстві гетьманом Кирилом Розумовським.
Він заснував тут пошту й дарував
герб — дві зірки в горішньому полі

з натягнутим луком у нижньому.
За довідниками Російської
імперії ХІХ століття, Голінка згадується як «велике козаче село».
На початок Першої світової війни
населення Голінки сягнуло 4 тисяч осіб — це при тому, що «столипінські реформи» підняли з голінських ґрунтів сотні козачих родів, які заснували аж чотири села
в Азії: Нікольське — на Жовтому
Клину, Тахтобрід і Новосілля — на
Сірому Клину, Гольонку — на Зеленому Клину. Це свідчило про
потужний демографічний та економічний потенціал села.
Сам Леонід Доброгаєв зростав в атмосфері станового козачого патріотизму — тоді, коли
сама Голінка трансформувалася
в модерне українське місто. Бо
вже на початок ХХ століття тут
було три школи, зокрема й чотирикласне міністерське училище,
дві церкви, два дизельні цехи
для обробки зернових, бази збору вторинної сировини, індустрія
«білого ткацтва», тютюнництва,
скотарства, видобутку торфу та
бортництва, лікарня, гамазея —
універсальна ощадна установа
станових козаків, яка гарантувала інвестиції в аграрну індустрію
та будівництво об’єктів соціальної сфери: нової школи, лікарні,
Спасо-Преображенської церкви
(нову ошатну споруду зведено козачим коштом з дуба, офірованого місцевою родиною Скоропадських ще 1888 року), утримання
дівочого церковного училища.
Батько Леоніда Доброгаєва

— отець Костянтин — був високоосвіченою людиною з широким
поглядом на економічні зміни у
світі. Він першим у Голінці заснував дизельний цех обробки зернових — на кутку Конотопський
шлях. Ще один схожий цех із сучасною німецькою технікою засновано на кутку Гузівка — козаком Пархоменком. Тут позначалися зв’язки Голінки з німецькими
селами, заснованими ще в часи
Розумовського на ґрунтах сусіднього Гайворона: промислова
еліта Ґрос Вердера та Рундевезе
напряму постачали німецьку техніку до Конотопського повіту.
1914 року Голінка як один із
найбільших козачих центрів півдня Чернігівської губернії провела
масштабну мобілізацію на фронти
Першої світової війни. Тільки одна
«Спасівська сторона» містечка (в
Голінці був ще один храм — святого Архістратига Михаїла, де настоятелем теж був стародубець —
отець Іоанн Нагорський) дала імператорській армії кілька сотень
професійних кіннотників — уланів, єфрейторів, стрільців піхотних з’єднань. Відомо, що вже на кінець 1915 року Голінка втратила
36 козаків, які билися і на австрійському, і на прусському фронтах.
З огляду на підлітковий вік,
Леонід Доброгаєв не потрапив
на війну, та й очевидно мав би
«бронь» — як син священнослужителя. Проте юнак перебував
у мілітаризованій атмосфері, а
сама Перша світова війна заслужено вважається часом на-

родження модерної української
нації, готової до боротьби за відновлення Української держави.
У березні 1917 року Голінка
стала складовою частиною УНР.
Проте тодішній республіканський
уряд уникав створення війська, що
вже казати про мобілізацію молоді призовного віку — таким був на
той час 17-річний Доброгаєв.
Проте вже 1918 року, після
відзначення повноліття у травні, батько благословляє сина
йти добровольцем до армії Української держави гетьмана Павла Скоропадського — просто з
лави студента Ніжинської гімназії. У самій Голінській волості — на базі голінських козачих
родів та відділку жандармерії
на кутку Хільківка — були сформовані розгалужені органи гетьманської варти, які жорстко ліквідували російські диверсійні
вогнища, проводячи ефективну
ідеологічну роботу.
Також в армії Скоропадського в той час служив і парафіянин
Спасівської церкви, підпоручик
Андрій Борисович Гринаць, добре знайомий отцю Костянтину.
Улітку 1918 року сам Доброгаєв став учасником боїв на російському фронті проти банд ленінців. Історик Роман Коваль
чітко зазначає: «Брав участь у
придушенні большевиків». Після повалення влади гетьмана не
полишає війська, але отримує від
органів Директорії відпустку — для завершення навчання в Ніжині.
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Генеральна прокуратура знайшла і вилучила один із найбільших арсеналів зброї
та боєприпасів, які планували вивезти
із зони АТО в Київ. У прокуратурі заявляють, що вилучену зброю хотіли перевезти
до столиці «з метою її подальшої реалізації незаконним військовим формуванням,
злочинним угрупованням та іншим кримінальним елементам».
У незаконному арсеналі вилучили 65 кг
тротилу, сотні
ящиків патронів калібром
від 7,62 до 30
мм, 7 пускових установок ПТУР, 43 протитанкові міни,
6 протипіхотних мін, 480 гранатометних гранат, 20 кг пластиду та 98 пострілів до РПГ.
Слідчі шукають, кому належав склад.

Джанні Інфантіно —
новий президент ФІФА.
Чи відберуть у Росії
чемпіонат світу?
26 лютого на позачерговому конгресі Всесвітньої федерації футболу (ФІФА)
в Цюріху обрали нового президента федерації. Ним став 45-річний швейцарець
Джанні Інфантіно.
У виборах брали участь п’ять кандидатів. У другому турі за Інфантіно проголосувало 115 національних федерацій з 207-и,
президент Азіатської конфедерації футболу шейх Салман бін Ібрагім Аль-Халіфа набрав 88 голосів. Серед тих, хто проголосував за Інфантіно, була і Федерація футболу України. Інфантіно пропонував ряд реформ, серед яких — збільшення кількості
збірних на чемпіонаті світу з 32 до 40.
Багаторічний президент ФІФА Йозеф
Блаттер відсторонений від футбольної діяльності на 6 років через корупційний скандал.
Свого часу у футбольному світі вибухнув скандал також через те, що з’явилися
повідомлення про корупцію при визначенні ФІФА господарів наступних чемпіонатів світу: Росії — у 2018 році, Катару — у
2022-ому. Обговорюється пропозиція про
позбавлення цих країн права на проведення чемпіонатів. Ряд європейських країн уже заявили про готовність організувати в себе ЧС-2018. Попередній президент
ФІФА Блаттер виступав проти цього і заявляв, що чемпіонати мають пройти в Росії і
Катарі. Якою буде позиція щодо цього нового президента ФІФА?

Дует Шевченко – Ребров
— серед кращих
в історії футболу
Дует українських форвардів — один із
шістнадцяти атакуючих дуетів світового
футболу, які увійшли до рейтингу порталу
Skuawka.

У складі київського «Динамо» Шевченко
і Ребров разом грали в 1994 – 1999 роках.
На двох за «Динамо» вони забили 287 голів.
У 1999 році Шевченко перейшов до
італійського «Мілана», а Ребров 2000 року
став гравцем англійського «Тоттенхема».
Також до списку потрапили інші легендарні дуети світового футболу: Ромаріо і
Христо Стоїчков («Барселона»), Алессандро Дель П’єро і Давід Трезеге («Ювентус»),
Альфредо ді Стефано і Ференц Пушкаш
(«Реал»), Енді Коул і Дуайт Йорк («Манчестер Юнайтед»), Рауль і Фернандо Морієнтес
(«Реал»), Рууд Гулліт і Марко ван Бастен («Мілан»), Тьєррі Анрі й Денніс Бергкамп («Арсенал»), Алан Ширер і Тедді Шерінгем (збірна
Англії), Ромаріо і Бебето (збірна Бразилії).
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Україна і світ

Повідомляє Українська всесвітня координаційна рада

Білоруському об’єднанню українців

«Центр української культури «Січ» — 20 років
Ювілейний захід відбувся в Білорусі, де діаспоряни-українці приймали діаспорян-українців із Москви.
Захід пройшов за підтримки Алли
Кендзери (товариство «Україна», Київ),
Білоруського республіканського центру національних культур, районної адміністрації м. Молодечно та Посольства України в Республіці Білорусь. Молодечно призначене культурною столицею Білорусі на 2016 рік, і наш концерт
був першим заходом, що відбувся там у
рамках цієї програми.
Громадське об’єднання «Центр
української культури «Січ», що на честь

20-річчя своєї діяльності запросило Українську народну хорову капелу
м. Москви (художній керівник — заслужений діяч мистецтв України та Росії
Вікторія Скопенко), організувало її перебування й виступи. Концерти в повних залах пройшли в Молодечно та
в Центрі національних культур м. Мінська.
У обох концертах брали участь також творчі колективи «Краяни» з Молодечно та «Ватра» з Мінська.
Валентина ЛОГВИН,
член президії УВКР,
голова ГО «Січ»

Білоруському
об’єднанню українців «Ватра» — 25 років!

Делегація УВКР у складі голови Михайла Ратушного й депутата Верховної Ради України Сергія Рудика відвідала Республіку
Білорусь, де взяла участь у відзначенні 25-ої річниці створення
найстарішого й найчисельнішого об’єднання українців Білорусі
«Ватра».
Урочистості відбувалися в
Державному центрі національних культур Білорусі в присутності членів українських громад
з усієї республіки, працівників
Посольства України в Республіці Білорусь, керівництва апарату уповноваженого у справах релігій та національностей
Кабінету Міністрів Республіки
Білорусь.
Було зачитано вітального
листа «Ватрі» від Голови Верховної Ради України Володимира
Гройсмана.
Делегація УВКР передала
українцям Білорусі численні подарунки, а кращих представників українських громад (Віктора
Гутовського — голову «Ватри»,
Галину Калюжну — голову Мінського громадського об’єднання
«Заповіт», Валентину Логвин —

голову Громадського об’єднання
«Центр української культури
«Січ» та Геннадія Гузія — голову
Культурно-просвітницького громадського об’єднання українців у місті Могилів «Дніпро») нагороджено ювілейною медаллю
УВКР.
Українці Білорусі — третя за
чисельністю національна меншина цієї країни, налічує 160 тисяч
осіб, демонструє послідовність у
збереженні своєї національної
ідентичності.

Зустрічі зі співвітчизниками в Білорусі засвідчили необхідність інтенсифікації співпраці між Україною і українськими
товариствами Білорусі, необхідність створення інформаційного
каналу для української громади в
отриманні достовірної інформації про Україну (про що було торік
заявлено на зустрічі президентів
обох держав), відновлення роботи українських недільних шкіл,
класів при українських товариствах Білорусі.

Федір ГАБЕЛКО:

«Радянський концтабір порівняно з німецьким був пеклом»

— Пане Габелко, Ви народилися в Північному Казахстані, а коли
приїхали в Україну, стали свідком
одного з найстрашніших лих — Голодомору 1932 – 1933 років…
— Спершу я розповім, як опинився в Казахстані. Моїх батьків
ще за царату вислали до Казахстану 1905 року, бо батько розбудував
своє господарство до рівня поміщика. Нас розкуркулили 1926 року, а за
два роки Сталін приїхав в Алма-Ату
і оголосив, що є потреба допомоги
державі харчами — хлібом і м’ясом.
Киргизи (киргизами в ті часи іноді ще називали казахів — ред.) його
висміяли. Згодом прийшов наказ, і
нас вивезли в тайгу. Ми тоді за допомогою киргизів з міста Кустаная
зорганізували так, щоб нас викрали, і виїхали на Кубань. Побувши там
десь рік, вернулися в Україну, в рідне
село, де батько народився. Оскільки він був покараний царями, йому
дали привілей — став лісником. Але
ми приховали все своє минуле.

Федір Габелко, 1951 рік.
Коли почався голод, єдине, що
нас врятувало, — там, де сходяться
річки Сула і Удай, хоча це були місця
для державної риболовлі, батько ловив рибу й так рятував і нас, і родичів, і сусідів.
Як я бачу голод? Пам’ятаю, як у
школі нам в обідню перерву давали
суп (сама вода, дві квасолини) і маленький шматочок хліба. Проте я ще
міг риби від батька отримати, а люди,
наприклад, Бабенки — сьогодні ми
прийшли зі школи, а на другий день я
до них приходжу, а вони вже мертві.
Було й таке, що зі школи йдемо, а тут
сморід, у траві під тином гниє люди-

Рідкісне фото: малий Федір
(у центрі) з матір’ю, сестрою
та її дітьми.
на. Казали, що був канібалізм. Одна
Гапка пристала до одного шевця. Він
інвалід, каліка. За нормальних часів було все в порядку. А тут вона з
сином задушила його, порізала на
шматки, засолила, і так їли. Якось
люди це донесли владі, міліції, і те
все знайшли, але її не покарали.
А от хлібоздача відбувалась так:
був один працівник із району, а решта
5 – 6 людей з ним — з місцевих активістів, комсомольців. Ходити до людей
вони не хотіли, посилали школярів-піонерів. Дали картку, кажуть, піди віддай Дмитру Ткаченку, щоб він прийшов
на допит. Перевіряли, приходили зі
шпицями, штрикали, чи там чого нема.
На тому хуторі, де було 70 дворів,
10 повністю вимерли, в решті — половина родини, а в деяких одна особа залишилася. Ось так я пережив
цей голод.
— Проте випробування Ваші голодом не закінчилися. За декілька
років Ви застали початок війни, будучи на Львівщині на службі. Одразу в перші дні Ви були поранені. Що
можете згадати про той період?
— Нас привезли в місто Яворів,
біля нього були якісь польські військові частини. То був 135-ий артилерійський полк резерву головного
командування. Здавалося б, нас застосують, хіба коли влада впаде, але
виявилося не так. Ми перебували на
шляху Любачів – Рава-Руська. Перед третьою годиною почали розриватися снаряди. Подумали, що то сусідній полк мав заняття, але не знав,
що ми тут. Ми в дивізію звернулися,
в центр, у Москву — нічого не знають. О 7-ій годині ранку ми вже зайняли бойову позицію. Я був у ДД

(артилерія дальньої дії), і ми стріляли
до 25 кілометрів.
У перші дні ми прийняли бій, німці прорвали фронт, нас відтиснули. Але вночі командування піхотних військ вирішило зробити контратаку, і німці втекли в бункери. Наші
солдати прийшли і дивуються. Німці ж покидали свої рюкзаки, а там:
цукерки, мило, пляшечка вина… На
наступний ранок нам не сказали,
що наш командир зайняв ті бункери,
і о четвертій годині ранку мусили їх
розгромити фугасними снарядами.
А там наші піхотинці були. Потім ми
ще прийняли один бій і відступили до
Рави-Руської. Там теж один бій прийняли, через одну річечку, а далі мобілізувалися і повернули на Красне.
Оскільки там ми були в оточенні, то
зброю лишили і по лісах розбіглися.
Коли я переходив дорогу, то переді мною розірвався снаряд... Це
було в перші дні війни, і німці подумали, що це молодий офіцер: «Може,
ми в нього щось випитаємо». Вони
взяли мене в польовий госпіталь. Як
робили операцію, не пам’ятаю. Одного ранку я прокинувся, чую, інша
мова. Ось так вони мене лікували,
годували тиждень, а потім викликали в канцелярію на допит до офіцера. Я розказав, що знаю. А мене відіслали назад. Ще тиждень відгодовували. Після того вони мене — в полон. Я тоді 35 кілограмів важив.
— По закінченні війни Ви дістали документи на ім’я Ілька Малетича. Згодом використовуватимете
це ім’я як псевдонім у своїх публіцистичних, художніх творах…
— Коли закінчилася війна, я поїхав за сестрою в Ганновер, але совіти їх уже звідти забрали. І от я йшов
вулицею, а тут три поліцейські: німецький, окупаційної влади англійський і окупаційної влади радянський. Вони почали перевіряти мої
документи, і радянський став наполягати: «Це наша людина. Він бреше».
І вони віддали мене, силою віддали
в Будвайс у Чехії в радянський табір,
де також тисячі людей були, звідки
їх відправляли в Радянський Союз. І
там я побачив те страхіття. Якщо порівняти німецький концтабір і те, що я
за два дні в радянському побачив, то
є пекло. Вирішив ще й звідти втекти.
Уночі там, де вода підходить під траву, я її вирвав, попід низ проліз і втік.
Після того знову був у Німеччині, де
почалося моє таборове життя, де я
потрапив до редакції. При тому, що ні

Федір Габелко з дружиною Фелонілою.
журналістики не вчив, ні української
мови не знав. Згодом праця на лінотипі мені дуже знадобилася в еміграції, де я тисячі книжок надрукував.
— Ви займалися видавництвом?
— Так, я видавав патріотичні
книжки: Франка, Лесю Українку, тритомник Шевченка десятитисячним накладом. А тоді прийшов час, німецька
влада отримала право держави, замінила гроші, і ті гроші, що я на цьому видавничому бізнесі мав, десятки тисяч
марок, — усе пропало. Мені залишили лише сто марок. І тут почалась акція вивозу в Америку, Канаду, Англію
і Австралію, Аргентину, Бразилію… Я
радився, але мій друг Карен, який працював зі мною у видавництві, раніше
поїхав в Австралію, надіслав мені листа, що їдь сюди, тут гарна країна. І я
поїхав, в Австралії живу й дотепер.
Ірина Стельмах
23.06.2013.
м. Київ, Радіо Свобода

Портрет Тараса Шевченка.
Автор — Федір Габелко, 1987 рік.

З біографії

Федір Павлович Габелко народився 1 березня 1918 року в селі
Садникове Кустанайської області
в Казахстані, де його батьки Павло і Явдоха Габелки були на засланні. Родом вони з хутора Гуляївка села Березоточі Лубенського
району Полтавської області.
Федорові Габелку, який від народження любив малярство, не
пощастило навчатися в художніх
школах. Він здобув технічну освіту, закінчив інститут кінематографії, військову школу запасу середнього командного складу артилерії, а на еміграції здобув диплом кресляра-електроніка.
Після закінчення Другої світової війни в Німеччині займався видавничими справами у спілці «Універсальна бібліотека» та
власних видавництвах «Дніпро» і
«Промінь».
В Австралії намагався розбудувати видавництво «Дніпро».
Переважно поза працею присвятив себе діяльності на громадсько-політичній і театральномистецькій нивах. Був ініціатором
і засновником української театральної студії в Аделаїді, адміністратором театру ім. Леся Курбаса в Канберрі, співзасновником
українського театру ім. Лисенка.
У Мельбурні заснував Мистецьке об’єднання Вікторії. 1994 року
став ініціатором створення Товариства українських театралів.
Був активним членом громадських і військових організацій. З
виходом на пенсію активно зайнявся улюбленим малярством.
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Україна і світ

Закарбувався у пам’яті народній

95-річчя від дня народження Флоріана Коцюбинського
24 лютого виповнилося
95 років від дня народження знаного скульптора, онука класика української літератури Михайла Коцюбинського, заслуженого діяча
мистецтв України Флоріана
Абрамовича Коцюбинського, а 25 березня — 25 років,
як він пішов із життя.
Син молодшої доньки письменника Ірини Коцюбинської та
Абрама Метрика-Данішевського Флоріан народився в Казані 1921 року, куди після кількох
років тяжких поневірянь під час
громадянської війни доля занесла Ірину Михайлівну з чоловіком, їхнього маленького синочка
Юрія, якому тоді ледве виповнилося два роки, та матір Ірини Михайлівни — Віру Устимівну.
Як згадувала Ірина Коцюбинська, життя в Казані було важким. У будинку місцевих рад, де
мешкала родина, дах протікав, і
вона щодня змушена була виносити з хати по 10 відер води, що
текла по стінах зі стелі. Усе в кімнатах вкрилося цвіллю. До того
ж це був рік голоду, коли на Поволжі (як і в Україні) вмирали сотні тисяч людей. Унаслідок цього діти тяжко захворіли: старший
Юрко — на сухоти, а маленький
Флоріан — на рахіт. Юрко згодом
помер у трирічному віці.
1922 року родина нарешті повернулася в Україну. Дитячі роки Флоріка, як його пестливо називали домашні, минали на Поділлі. Поступово в нього з’явився потяг до мистецтва.
Мати всебічно розвивала художні здібності сина.
У 1930-ому родина переїхала
до Полтави, а звідти — до Кобеляк, де батько Флоріана працював у районній прокуратурі. Як
згадував пізніше Ф. Коцюбинський, найбільше, що його тоді
вразило в цьому провінційному
містечку, — об’їдені кінські трупи, які лежали на узбіччях доріг
та в рівчаках. Повсюди ударними
темпами створювалися ТОЗи (товариства спільної обробки землі), а життя, незважаючи на так
звану колективізацію, ставало
все голоднішим і важчим.
Згодом родина переїхала до
Харкова, а потім — до Києва. Ще
хлопчиком Флоріан цікавився
життям і творчістю Михайла Коцюбинського. Коли родина мешкала в Харкові, гостював у свого
дядька Юрія Михайловича, який
тоді обіймав високу посаду в
українському уряді, товаришував

з його дітьми Олегом та Ольгою.
Але поступово маховик сталінських репресій захопив Юрія
Михайловича, а також його молодшого брата Романа. Їм було
висунуто абсурдні звинувачення
у троцькізмі й підготовці терористичних актів.
У 1937 році Юрія та Романа
знищили. Не обминула ця доля й
Віталія Примакова, що був одружений на старшій доньці Михайла Коцюбинського Оксані (вона
померла в Москві ще на початку
1920-го), а в останні роки життя
обіймав високі військові посади.
Ці жахливі репресії відбилися й на Флоріановій родині. Вже
після першого арешту Юрія Коцюбинського батьків вигнали з роботи як «родичів ворога народу». Флоріан Абрамович пізніше згадував:
«Батьки довго не могли знайти роботу. Я навчався в школі та художній студії, бо мав потяг до малювання. Батьки мого однокласника
— лікарі — організували мені роботу: виготовляти наочні посібники
— таблиці для курсів удосконалення лікарів. На ці скромні заробітки
й жили. Пізніше батько влаштувався в артіль, яка виготовляла кнопки. Ходив із закривавленими руками, заробляв копійки. Трохи легше
стало, коли мамі вдалося влаштуватися касиром у фотоательє». Ось
такі були часи «остаточної перемоги соціалізму в СРСР».
1939 року по закінченні школи з відзнакою Флоріан мав надію вступити до художнього інституту, але мрії про навчання залишилися нездійсненними у зв’язку
з наказом наркома оборони Климента Ворошилова про призов
до армії випускників шкіл. Усе ж,
маючи півроку до часу відправки
в армію, Флоріан вступив до 11го класу художньої школи. А зго-

дом була служба в армії. У січні
1940 року потрапив на фінський
фронт, проте військова кампанія
невдовзі скінчилася.
Німецько-радянська війна застала його в Білорусі, де служив
зв’язківцем. З початком ворожої навали члени родини загубили один одного. Ірина Михайлівна
евакуювалася до Чкалова (нині
Оренбург, Росія), Абрам Данішевський разом зі штабом Київського військового округу потрапив
в оточення десь під Лохвицею на
Полтавщині. Востаннє його бачили 20 вересня 1941 року. До кінця
наступного року мати не знала, де
знаходиться Флоріан. Західна Білорусія, Брянський фронт, Калінінський, 2-ий Прибалтійський...
Сержант, потім замполіт, війну закінчив у званні лейтенанта.
На початку літа 1945 року
Флоріан демобілізувався і приїхав до матері в Київ, де готувався вступити до художнього інституту. Згодом ця давня мрія молодої людини здійснилася. Його
товаришами по навчанню були
Анатолій Белостоцький, Галина
Кальченко, Семен Андрійченко
та інші майбутні відомі українські
скульптори.
Жили тоді з матір’ю важко,
тим більше, що війна підірвала
здоров’я Флоріана.
Після закінчення інституту
Флоріан Коцюбинський деякий
час викладав скульптуру в Київській художній школі. Але покликання скульптора, практична творча праця значно більше
цікавила молодого творця, і він,
не закінчивши аспірантури, повернувся до своєї основної творчої роботи — скульптури. Цей час
був піком його натхнення. Творіння Ф.Коцюбинського можна бачити в багатьох містах України.

У 1955 році на могилі Михайла Коцюбинського на Болдиній
горі в Чернігові встановили монумент із бронзи й граніту (у співавторстві Флоріана з колегами
С.Андрійченком та Я.Ковбасою).
Скульптурна композиція «Мир»
(монументальна фігура жінки з
голубами), що прикрашає міст через Дніпро поблизу станції метро
в Києві, теж є творінням Ф. Коцюбинського. У столичному музеї
Т. Шевченка приваблює відвідувачів робота Флоріана Абрамовича «Думи молодії». За цей прекрасний портрет молодого Кобзаря Ф. Коцюбинському присвоїли звання заслуженого діяча
мистецтв. У 1970 році скульптор
викарбував із граніту цілу галерею видатних військових діячів
українських визвольних змагань
ХVІІ століття: Петра Сагайдачного, Тараса Трясила, Максима
Кривоноса, Івана Богуна та Івана Сірка.
А згодом до 110-річчя від дня
народження Михайла Коцюбинського Флоріан створив натурну
скульптуру видатного письменника з карбованої міді. Задумливий сидить Михайло Михайлович
під вітами блакитної ялинки і ніби
запрошує гостей до свого саду.
Відтоді, як у Чернігівському музеї М.Коцюбинського було
збудоване нове приміщення літературної експозиції, відвідувачів зустрічає велична декоративна статуя борця за народну волю,
що її створив Ф. А. Коцюбинський за мотивами повісті «Fata
Могgаnа» свого великого предка.
Але зв’язок і єдність онука з
дідом — не тільки в пам’ятниках,
портретах, ілюстраціях. Скульптор не раз брався за перо: написав лібрето балету «Тіні забутих
предків», узяв участь у створенні
лібрето опери за мотивами «Fata
Могgаnа» композитора В. Кирейка. Відтворив фронтові спогади,
сповнені драматизму, спостережливого гумору.
Флоріан Абрамович був надзвичайно скромною людиною.
25 березня 1991 року Флоріан Коцюбинськийч пішов із життя.
На чернігівському цвинтарі «Яцеве» могила Ірини Михайлівни Коцюбинської прийняла урну з прахом сина. Це була остання воля
покійного. Усім своїм життям, потужним талантом Митець викарбував собі монумент на довгі роки
в пам’яті народній.
Ігор КОЦЮБИНСЬКИЙ,
директор Чернігівського літературно-меморіального музею-

Найскладніші мови світу
Усього на планеті існує близько шести тисяч різних мов. Деякі з них вивчити досить
просто, інші вивчити неймовірно складно.

Баскська

Ця мова є засобом спілкування для семисот тисяч європейців, що населяють берегову
лінію від Більбао (Іспанія) до Байонна (Франція). Багато слів дійшли до наших днів у своєму
первозданному вигляді завдяки мові, що знаходиться в ізоляції, — баскська не має нічого
спільного з якою-небудь з відомих на сьогодні
мовних груп. У мові басків — близько 500 тисяч
слів. Це одна з тих мов, де нові слова утворюються шляхом приєднання суфіксів і префіксів.
Складність і мала поширеність мови прислужилася шифрувальникам американської
армії — в середині минулого століття саме
вона лягла в основу роботи радистів.

Навахо

Радисти також передавали повідомлення мовою навахо. Користуватися цією мовою
було зручно, бо достатньо носіїв навахо разом з тим розуміли англійську.
На значення вимовленого слова впливає
тональність — висока або низька, висхідна
або низхідна. Велике утруднення може викликати вивчення дієслівних форм.

Табасаранська

Цією мовою говорить певна кількість жителів Дагестану. Складність табасаранської
полягає у величезній (близько п’ятдесяти)
кількості відмінків і в десятці частин мови. А
ще в цій мові — три діалекти.

Ескімоська

Тут більш як шість десятків форм теперішнього часу. У розмові ескімоси вживають
більше двохсот п’ятдесяти флексій — видозмін слів.

Чиппева

Це мова індіанців чиппева, які живуть в
Америці. Деякі її слова, напевно, багатьом
знайомі — «вігвам» і «тотем». Фахівці з мовознавства з’ясували: в чиппева міститься
близько шести тисяч дієслівних форм.

Китайська

У недавно складеному словнику китайської мови міститься вісімдесят п’ять тисяч
ієрогліфів! Проте переважна більшість давно
не використовується — їх можна знайти хіба
що в літературних пам’ятках.
Щоб зобразити ієрогліф, який означає балакучу людину, доведеться провес-

ти шістдесят чотири риски, а написати, що
у вас «закладений ніс», можна за допомогою тридцяти шести рисок. Якщо нам, аби
навчитися читати, достатньо вивчити кілька десятків букв, то юному жителю Китаю
необхідно визубрити бодай півтори тисячі
ієрогліфів.
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Повідомляє Українська
всесвітня координаційна рада

VI Всесвітній
форум українців
пройде 19 – 20 серпня
У Києві відбулося засідання президії УВКР,
на якому голова УВКР Михайло Ратушний звітував про діяльність очолюваної ним організації у 2015 році, представив план заходів УВКР
на 2016 рік. УВКР скликає VI Всесвітній форум українців на 19 – 20 серпня цього року.
Тому велику увагу учасники засідання приділили обговоренню підготовки та проведення
форуму.
Також обговорювалося питання про аварійний стан будинку-музею Лесі Українки в смт
Сурамі (Грузія). Музей потребує значних коштів
на ремонт. Посольство України в Грузії та Асоціація українців Грузії звернулися до УВКР із проханням сприяти у фінансуванні побудови нового музею Лесі Українки в Грузії, оскільки нинішня будівля руйнується і не підлягає ремонту. Вирішено запропонувати українським громадам у
світі взяти участь у відновленні музею.

Трудові мігранти
переказали коштів більше
за міжнародних інвесторів
У 2014 році українські трудові мігранти переказали 2,8 мільярда доларів як формальними, так і неформальними каналами. Ще 100
мільйонів доларів надійшли в Україну в натуральній формі у вигляді продуктів, речей, техніки тощо.
Це свідчить, що трудова міграція та капітал,
який вона генерує, можуть сприяти розвитку
України.
Кожен п’ятий мігрант готовий інвестувати у
продуктивну діяльність у своїй місцевій громаді. Найпривабливішими сферами для потенційних інвестицій є будівництво, туризм і роздрібна торгівля.
Найбільше українських заробітчан залишається в Росії (30%), трохи менше мігрантів з
України працює в Польщі, Чехії, Італії.

Віктор Рудевич отримав
Орден Австралії
Український меценат Віктор Рудевич отримав Орден Австралії за служіння українській
громаді Австралії. Він є засновником і керівником Української кредитної спілки «Дністер» і
центру з догляду за старими людьми «Калина».
Протягом останніх десятиліть Віктор Рудевич і його дружина Марія жертвували великі кошти на підтримку української громади Австралії, зокрема створили Фонд з підтримки
українських студій при університеті Монаш у
Мельбурні.
Нагородження відбулося в рамках проекту
«Людина року».
Звання «Австралієць року» присуджується
громадянам Австралії на День Австралії 26 січня за внесок у суспільне життя. Започатковано
традицію 1960 року. Нині це одна з найпопулярніших ініціатив уряду.

Студенти переглядатимуть
«Тіні забутих предків»
і «Колір граната»
Гарвардський університет вніс дві стрічки
Сергія Параджанова до списку обов’язкових
для перегляду претендентам на кандидатський
ступінь у кінознавстві.

Фінська

Труднощі виникають через заучування
п’ятнадцяти відмінків, безлічі дієвідмін та
особистих форм дієслова. Зате немає проблем із граматикою: всі слова пишуться
так, як чуються, і читаються так, як пишуться. У наголосі теж не заплутаєшся — він завжди падає на початковий склад. І ще: фіни
не знають майбутнього часу, зате минулим
можуть оперувати майстерно. Кажуть, секрет у міцному фінському слові: якщо вже
фін пообіцяв що-небудь, він це обов’язково
виконає.

Койсанська

Цією незвичайною мовою говорить трохи
більше трьохсот тисяч осіб, що населяють південь Африки. У мові вони вживають звуки, які
клацають, — своєрідна манера вимовляння
приголосних букв.

Загальний список складається з 800 найкращих в історії світового кіно художніх і документальних стрічок.
«Тіні забутих предків» — український художній фільм режисера Сергія Параджанова,
відзнятий 1964 року на студії ім. О. Довженка, екранізація однойменної повісті Михайла
Коцюбинського.
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Самвидав

тоталітарного суспільства
Самвидав — способи неофінеофі
ційного і тому непідцензурного виробництва і поширення літературних творів, релігійних і публіцистичних текстів у СРСР. Копії текстів виготовлялися автором або читачами
без відома і дозволу офіційних органів влади, як правило, машинописним, фотографічним або рукописним
способами, а до кінця епохи СРСР
— ще й за допомогою ЕОМ. «Самвидавом» поширювалися також магнітофонні записи пісень В. Висоцького, О. Галича, Ю. Візбора, Б. Окуджави, О. Розенбаума, О. Вертинського,
М. Ножкіна, Л. Утьосова, О. Новикова, Ю. Кіма, А. Сєвєрного, К. Бєляєва, інструментального ансамблю
«Брати Жемчужні», виконавців-емігрантів В. Токарєва, М. Шуфутинського, Д. Верні, П. Лещенка; різних
невідомих виконавців численних
«блатних», «дворових» пісень, міського фольклору, пародій, куплетів, частівок і т. д. Подібне явище часто носило окрему назву — «магнітвидав».

Історія самвидаву
Хоча саме слово «самвидав»
з’явилося лише в середині XX століття, від прадавніх часів заборонені твори передавалися один одному
рукописним способом. У XVIII столітті саме так по Росії поширювалися
сатири О. Сумарокова.
У першій половині XIX століття,
коли Російська імперія кишіла таємними товариствами, так поширювалися відозви майбутніх декабристів,
а пізніше «народників». Наступного
дня після смерті О. Пушкіна 28 січня
(9 лютого) 1837 року весь Петербург
(а за ним і Москва) читав ті, що ходили
по руках, багато разів переписувані,
рядки вірша М. Лермонтова «Смерть
поета». У той час це називалося «ходінням у списках»: слово «список»
означало рукописну копію. Так, «у
списках» ходила комедія О. Грибоєдова «Лихо з розуму», заборонена цензурою на довгий час. Лише через два
роки після смерті автора постановка
повного тексту комедії, без купюр,
була дозволена 1831 року спочатку в
Петербурзі, потім у Москві (поза столицями п’єсу офіційно заборонили до
6 липня 1863 р.; перша публікація комедії без спотворень з’явилася в Москві тільки 1875 р.).
У другій половині XIX століття
всю Росію заполонили папірці з їдкими поемами вологодського опального священика Василя Сиротіна
(понад усе відомого як автора пісні
«Улица, улица, ты, брат, пьяна»). Також у рукописних «виданнях» ходили
твори М. Некрасова, І. Баркова (внаслідок нібито їхньої непристойності),
а заодно й дійсно паскудні тексти,
приписувані Баркову, але такі, що не
мали до нього жодного стосунку.

У в
игляді «самвидаву»
самвидаву був відовідо
вигляді
мий також знаменитий пригодницький роман Роберта Штільмарка «Наследник из Калькутты» (двостороння
ксерокопія з єдиного видання 1958
року). Цей «самвидав» міг переслідуватися не за зміст, а за «розкрадання соціалістичної власності», тобто паперу, ресурсу копіювання (всі
були тільки в держвласності), матеріалу палітурки (був відсутній у вільному продажу).
Згідно з Олександром Даніелем,
самвидав — це специфічний спосіб
побутування суспільно значимих непідцензурних текстів, коли тиражування відбувається самими читачами поза авторським контролем.
Володимир Буковський в автобіографічному романі «И возвращается ветер» дав таке визначення «самвидаву»: «Самвидав: сам вигадую, сам редагую, сам цензурую,
сам видаю, сам поширюю, сам і відсиджую за нього».
У вигляді самвидавських копій
(«списків») уперше отримали ходіння:
тексти пісень В. Висоцького і приписуваних йому, повість В. Висоцького «Дельфины і психи», незакінчений
«Роман о девочках» В.Висоцького;
машинописна стаття Яна Майзельса «Мы» (про прихильників В. Висоцького); праці, книги і матеріали
про йогу — наприклад, Рамачарака, «Хатха-йога» (ксерокопія машинопису); багато знаменитих прозових творів, зокрема: «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Архипелаг
ГУЛАГ», «Раковый корпус», «В круге первом» Олександра Солженіцина; «Зияющие высоты», «Светлое будущее», «Жёлтый дом» Олександра
Зінов’єва; «Жизнь и необычайные
приключения солдата Ивана Чонкина» Володимира Войновича, «Опустевший дом» Лідії Чуковської; вірші
Бродського, Мандельштама, Галича; книги авторів, які формально не
були заборонені (чи заборона формально була скасована), але видавалися украй мало і не могли потрапити до багатьох читачів, наприклад:
вірші і проза Марини Цвєтаєвої, Андрія Бєлого, Саші Чорного, Анни Ахматової, Bарлама Шаламова, Данила
Хармса; деякі твори братів Стругаць-

Маргарита» Михайла
ких; «Мастер
ких;
Мастер і Маргарита
Булгакова й інші книги автора; фантастика — «Наследие звёзд» Кліффорда Саймака; детективи — «Тварь»
Міккі Спіллейна (у 2-х томах).
Слово «тамвидав» часто траплялося поряд зі словом «самвидав»,
іноді як протиставлення. «Тамвидавом» називалися заборонені книги і
журнали, видані «там», тобто за кордоном. Приміром, 4 збірки текстів
«Песни российских бардов» (Paris:
YMCA - Press, 1977 – 1978); видання в 2-х томах «В. Высоцкий. Песни
и стихи» (Нью-Йорк: Видавництво
«Литературное зарубежье», 1981 –
1983).
Ці книги також копіювалися або
перезнімалися і незаконно поширювалися.
У 1970-их роках самвидав був
так поширений, що про нього навіть
вигадали анекдот: «Бабуся для онука передруковує на машинці «Війну і
мир» — онук нічого, окрім самвидаву, не читає».
Євген Попов намагався, разом
із «сам-» і «тамвидавом», говорити
про «тутвидав» — неофіційно і нелегально опублікував у СРСР альманах
«Метрополь».

Періодичні
самвидавські видання
і репресії
Розповсюджувачів самвидаву
переслідували через прокуратуру і
КДБ. Антологія переслідувань (як і
інших репресій) називалася «Хроника текущих событий» і теж поширювалася в самвидаві. Поширення інформації про репресії пригнічувалося особливо жорстоко і теж потрапляло до «хроніки».
Переслідування самвидаву суперечило міжнародним угодам, підписаним Радянським Союзом у Хельсінкі. Були організовані групи сприяння виконанню Хельсінських угод у
СРСР. Документи груп виходили як у
«сам-», так і в «тамвидаві». Виготовлення і поширення цих документів
переслідувалося владою; учасників
груп виганяли з роботи, заарештовували і відправляли на примусове
лікування (каральна психіатрія).

Виникнення термінів
Назва «самвидав» з’явилася в
народі як природна пародія на назви радянських державних видавничих організацій на зразок «Держкомвидав», «Політвидав» і т. п. Ймовірно, першим близьким за змістом і
формою слово «самсебяиздат» вжив
поет Микола Глазков, котрий уже в
1940-і роки ставив це слово на виготовленій ним розфарбованій і палітурній машинописній збірці своїх
віршів.
Також «самвидавом» у 1970 –
1980-их роках називалися саморобні «книги», зібрані з копій сторінок журналів популярної літератури
(які через малі наклади не потрапляли на прилавок), наприклад: «В августе 44-го» В. Богомолова, «Царьрыба» В. Астаф’єва, «Белая гвардия»
М. Булгакова, романи Джеймса Чейза «Сильніші за гроші», «Свідків не
буде», «Пастка» та ін.

Український самвидавський журнал рок-музики

Незважаючи на репресії, потік самвидаву поширювався. Голова КДБ Ю. Андропов 1970
року в секретному повідомленні ЦК КПРС зазначав: «За период
с 1965 года появилось свыше 400
различных исследований и статей
по экономическим, политическим и
философским вопросам, в которых
с разных сторон критикуется исторический опыт социалистического
строительства в Советском Союзе,
ревизуется внешняя и внутренняя
политика КПСС, выдвигаются различного рода программы оппозиционной деятельности».

Не лише дисиденти
Виникнення радянського самвидаву післясталінської епохи було
значною мірою пов’язане з художньою літературою, забороненою в
СРСР не з політичних, а з естетичних
або світоглядних причин. Так, Ліліана
Лунгіна згадує: «Поскольку книги величайших русских поэтов двадцатого столетия не переиздавались и их
имена были вычеркнуты из истории
культуры, Леонид Ефимович Пинский
взял на себя инициативу разыскать
старые книжки или заграничные
факсимильные переиздания, чтобы
сделать копии. Стихи Цветаевой,
Мандельштама, Гумилёва, Ходасевича перепечатывали на машинке в четырёх экземплярах, а то и
переписывали от руки, переплетали в маленькие брошюрки и их передавали друг другу. Многие из наших друзей последовали этому примеру».
Надалі разом із відверто дисидентськими працями в самвидаві
поширювалися і політично нешкідливі твори, але такі, що з тих чи інших
причин не увійшли до офіційної «обойми», наприклад переклади книг
Туві Янсон і Джона Толкієна.
У самвидаві поширювалися також кулінарні рецепти й рецепти
алкогольних коктейлів і самогоноваріння. Копіювалися топографічні карти, порнографічні матеріали,
модельні лекала і викрійки із західних журналів (наприклад, «Плейбой»,
«Бурда-моден») та інших.
Були досить відомі також самвидавські матеріали і праці (наприклад, В. Г. Ажажі, Фелікса Зігеля) на
засекречену тоді в СРСР тему НЛО й
уфології.
Особлива тема — рок-самвидав:
журнали «Рокси», «Ухо», «Зеркало» й
інші, що розповідали про вітчизняну й зарубіжну рок-музику. Журнали
виготовлялися на друкарській машинці.
Існував дрібний комерційний
самвидав із продажу (особливо в
потягах, на ринках) рецептів, викрійок, а також календариків — наприклад, із фотопортретами В. Висоцького, Й. Сталіна, Брюса Лі, із зображенням еротики, тварин.
Спочатку самвидав виник як дешева і доступна альтернатива масового друку і поширювався в рукописному варіанті й у вигляді машинописних копій. Для прискорення
процесу розмноження використовувався копіювальний папір. При написанні вручну (кульковою ручкою)
на газетному папері виразно виходили три копії, при використан-

ні друкарської машинки — п’ять. На
цигарковому папері копій виходило
більше, але, зважаючи на її напівпрозорість, можна було використати
тільки один бік аркуша.
У 1970-их роках для розмноження самвидаву працівники великих радянських інститутів стали використовувати принтери — це були
перші алфавітно-цифрові друкувальні пристрої великих обчислювальних машин. У тих же інститутах
стало використовуватися ксерокопіювання. Одним із заходів боротьби з
подібним явищем з боку влади був
суворий облік і контроль використання спецтехніки з боку так званого «Першого відділу».
Ілюстрації перед розмноженням
фотографувалися, друкувалися на
фотопапері як звичайні фотографії і
вклеювалися вручну в готове видання. Іноді фотографувалося (на стандартну 35-мм плівку) все видання
цілком. Негативи використовувалися для передачі матеріалів за кордон і для розмноження.
Методом самвидаву поширювалися не лише літературні твори, публіцистика і зображення, а й музика. Аудіотвори або нарізалися голкою саморобного фонографа на
старих рентгенівських знімках («на
кістках» — 1950 – 1960-ті роки), або
записувалися на магнітофон і згодом копіювалися один в одного.

Перебудова
і звільнення слова
Наприкінці 1980-их років гоніння на самвидав практично припинилися, машинописна і рукописна його форми відійшли в минуле, а
основним інструментом розмноження став алфавітно-цифровий друкувальний пристрій і матричний принтер. Тоді ж до самвидаву прийшла
комерція: роздруковані на принтері
«Штирлиц» П. Асса і Н. Бегемотова,
а також підбірки політичних анекдотів поширювалися поштою післяплатою, копіювалися на дискетах.
Від початку 1990-их років для
виготовлення першої копії видання
використовували лазерний принтер, а потім розмножували на ксероксі або на ризографі. У зв’язку із
загальнодоступністю оргтехніки і
витратних матеріалів на лазерному
принтері міг бути роздрукований і
увесь наклад видання.
Одним із перших зразків радянського самвидаву була знаменита
доповідь М. Хрущова «О культе личности Сталина». Доповідь ця була
закритою, в офіційній радянській
пресі в повному обсязі її опублікували тільки після початку перебудови, проте по країні ходила досить
велика кількість машинописних
копій.
Микита Сергійович Хрущов,
можна сказати, «спровокував» появу самвидаву, і з його ж відома в
СРСР почалися гоніння на самвидавців. Проте 1964 року Хрущова
змістили й відправили в заслання на
дачу, практично ізолювавши від зовнішнього світу. І ось він сам був вимушений стати самвидавцем: писав
мемуари, прекрасно розуміючи, що
в СРСР вони не будуть надруковані,
тому цілеспрямовано готував їх до
видання на Заході.
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«Переяславська рада»: ще один міф

18 січня виповнилося 362
роки так званій «Переяславській
раді» — події, подробиці й наслідки якої набули в історії України,
передусім у радянські часи, надто
значної міфологізації.
Незайве нагадати деякі цитати зі статті доктора історичних
наук Віктора Горобця:
«...Перед
українською
елітою постала трагічна
дилема: або
відмовитися
від досягнутих здобутків
у царині державотворення та визнати владу польського
короля, або спробувати заручитися підтримкою третьої сторони, навіть за рахунок певного обмеження
власного суверенітету.
Для Хмельницького найбільш
вірогідними кандидатурами на
роль протектора України на той час
виступали московський цар і турецький султан. Прийняття протекції як одного, так і другого тягло за
собою як певні переваги, так і певні недоліки.
Москва, як завжди, зволікала
з прийняттям рішення. І першим
обнадійливий сигнал прийшов із
Стамбула...
Здавалося,
що
тактична
мета Хмельницького (абсолютна незалежнiсть) була досягнута.
Утім, гетьман не поспішав із остаточним рішенням.
Що перешкоджало цьому?
Сьогодні важко на це відповісти.
Можливо, негативне сприйняття в Україні султана-магометанина. Можливо, тверезе прорахування Хмельницьким військових дивідендів від цього альянсу,
адже Порта в той час була втягнута у виснажливу війну з Венецією
і навряд чи могла надати серйозну
військову допомогу.
А може, стримувало те, що поголос про українсько-турецьке
зближення змусив московських
політиків урешті-решт припинити зволікання і вже в червні 1653
р. повідомити в Україну про намір
царя взяти їх під своє покровительство.
Прикметно, що в рішеннях Земського собору 1653 р. увага акцентувалася саме на небажанні їх
вiдпустити в пiдданство турецькому султану чи кримському хану...
Але, хоч як би там було, на
осінь 1653 р. сторони визначилися зі своїм напрямом руху до Переяслава. Щоправда, московська
сторона наполягала на тому, аби
проголошення акту взяття України під крило царської протекції
сталося в Києві, біля стін Святої
Софії. Це було б вельми символічно для практики «збирання руських земель» Москвою.
Але гетьман вказав на Переяс-

«Гальма»
знову полетіли?

лав. І тут ми можемо лише будувати
певні здогадки: чи не тому він так
учинив, що розглядав цей акт саме
як тактичний успіх, а не реалізацію
своєї стратегічної мети?»
І ще:
«...Не можна вірити й твердженню відомого козацького літописця Самійла Величка, що на раді
гетьман зачитував статті договору з царем. Цей сюжет пізніше увійшов у праці не менш відомого історика Миколи Костомарова і витворив цілу історіографічну традицію.
Богдан не міг цього зробити
вже хоча б тому, що до цього часу
не лише не було укладено українсько-російського договору, а
й навіть не розпочато переговорів щодо його змісту. Єдине, що
на раді справді відбулося, так це
формальне проголошення доцільності укладення союзу саме з московським царем, а не з якимись
іншими володарями».
«Розмова союзників пiсля повернення із собору та вручення
гетьману царського прапора, булави та символічного одягу — ферезеї була нетривалою. Надто багато
емоцій було витрачено за цей важкий день, а попереду проглядалися
не менш важкі переговори щодо наповнення обіцянок, даних царським
боярином, реальним змістом й їхньої реалізації на практиці».
Власне, «наповнення обіцянок»
і їхня реалізація — предмет окремої
розмови. Ми наразі хочемо торкнутися питання живучості послідовно
насаджуваних радянською владою
стереотипів.
Варто зауважити, що розвінчуванню міфу «всенародного зібрання» і «возз’єднання» присвятили
свої праці чимало фахових істориків, тож у науковому середовищі ця
тема, очевидно, вже мала б перебувати поза полем дискусій. Водночас чи є настільки незашореною
суспільна свідомість?
«День» запитав, як сприймається Переяславська рада сьогодні, з огляду на попередньо виконану істориками роботу.

«Міф із загробного життя»
Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ,
письменник, виконавчий
директор Ліги українських меценатів:
— Міфологія «Переяславської ради»
йде від покоління до
покоління і ніяк не
може вмерти, хоча вже мала б. Про цей історичний апокриф абсолютно точно Віктор
Горобець у «Дні» сказав, що це день, якого не було, а мій молодший син Святослав
говорить так: це міф із загробного життя.
Назвіть мені хоч одного вченого, який
би прочитав цю угоду. Ми знаємо все тільки в різних інтерпретаціях. Юрій Тинянов
сказав парадоксальну фразу: «Документи
брешуть, як люди». А тут основного першодокумента немає, але є довкола нього велика брехня.
Я пам’ятаю підручники з історії СРСР,
за якими навчалися мої дядьки. Вони виходили ще в часи Сталіна. І там ішлося про
те, що «из всех зол Богдан Хмельницкий
выбрал меньшее зло», тобто іго російського царя.
І раптом у часи мого школярування,
1954 року, ми довідуємося, що була «вікопомна, важлива для життя українського народу подія, і відбулося єднання». Тобто такі дві парадигми — на одній людській
біографії!
Я ще пам’ятаю розділи з історії України в старих підручниках з історії СРСР, де
писалося, що повстання Богдана Хмельницького було задля возз’єднання з братнім російським народом. Для цього випадку я не можу не зацитувати відому екстрему Шекспіра: «Історія — це купа анекдотів,
які розповів ідіот».
Якби ми не жили в Радянському Союзі, якби нас не привчили до того, що історія
— це обернена в минуле політика, то ми б
сприймали як божевільне марення Переяславську раду і все, що довкола неї.
Сьогодні це може бути хіба що політичним секонд-хендом, а не історичним, для
політичних лузерів. Навіть на предмет поважної дискусії після всього, що сказали
українські історики, це не дотягує. Соромно за те, що ще хтось в Україні намагається
про це поважно говорити.

«У нас є всі можливості
сказати повну правду»
М и к о л а
Ж УЛИНСЬКИЙ,
академік
НАН
України, директор
Інституту літератури ім. Шевченка
НАН України:
— На жаль,
міфологема, яка
була передусім витворена ще за часів Російської імперії,
а потім нарощена відповідно пропагандивною риторикою за часів комуністичного режиму, до сьогодні не вивітрилася до кінця із суспільних настроїв.
Це викликано насамперед тим,
що сама дата, так звана Переяславська рада, зазнала дуже серйозних
деформувань.
Оскільки до сьогодні ніхто не бачив оригіналу цих угод і остаточно
не визначено, яку процедуру затвердження їх було здійснено, говорити
серйозно, що це було «добровільне
возз’єднання», абсолютно немає підстав. Це була одна із форм військового союзу, якими характеризувалися
на той час відносини багатьох європейських держав.
Україна на той час як козацька
держава шукала шляхів убезпечення своїх прав, і союз із Московією був
на той час для Богдана Хмельницького, можливо, варіантом такого політично-спекулятивного підходу до
розв’язання проблем.
Мені здається, що ми самі в Україні ще багато чого недопрацювали, не
давши чіткого пояснення суспільству,
що ж тоді насправді відбулося.
Ще в 1960-их наші історики робили перші кроки, щоб дати максимально наближену до істини оцінку тим подіям, і ми знаємо, яких репресій вони
зазнали: як-от Брайчевський, Апанович. Не кажучи вже про тих учених,
які на той час були вилучені з наукового і культурного життя — Грушевського, Антоновича, Крип’якевича.
Тепер у нас є всі можливості сказати
повну правду.

Володимир
ПАНЧЕНКО, літературознавець,
професор Національного університету «Києво-Могилянська академія»:
— Тему Переяславської ради
1654 року історики, як на мене,
висвітлили вичерпно. Особливо
багато було зроблено в 2003 –
2004 рр., коли дослідники зуміли
запобігти намірам тодішньої влади в Україні відзначити 350-річчя того, що сталося в Переяславі.
Виходили ґрунтовні наукові праці,
проводилися конференції, багато
було представлено інформації для
широкого загалу в ЗМІ.
Давно спростовано радянські
міфи про те, що українці начебто тільки те й робили, що боролися
за те, щоб позбутися власної незалежності заради «возз’єднання» з
Московією. Для мене свого часу
одкровенням був той факт, що Богдан Хмельницький, який ще встиг із
жахом побачити, що «возз’єднання»
дуже швидко обертається поглинанням козацької держави, намагався
якось вирватися з «братніх обіймів».
Налагоджував контакти і готував
угоди з трансільванським князем,
зі шведським королем — проте було
пізно: цар уже не вважав, що Україна є суб’єктом міжнародного права.
Про цей драматичний момент писав
ще історик Д. Бантиш-Каменський у
далекому 1822 р.!
Олег ОЛЬЖИЧ («Дух руїни»,
1940 р.):
«У нашому суспільстві велася
жорстока боротьба всіх проти всіх.
У нас, коли з’являвся якийсь авторитет — а фактично завдаток на
авторитета, — його негайно стягали на долину й тут мотлошили усіма
способами й засобами, щоб тільки
він не став, не дай Боже, авторитетом для ширших мас громадянства.
У політичному житті повставали щораз то нові партії, групи, фронти тощо. Наше політичне життя за
останнє десятиріччя можна порівняти з робітничою майстернею, в
якій учні навчалися на челядників,
а згодом, опанувавши ремесло,
«визволялися», покидали «майстра»
і відбирали власну «майстерню» або
просто викидали «майстра» й самі
приміщувалися у його «майстерні».
Дві речі (руїна й бунт) йшли завжди у парі й приходили гейби на
замовлення в найкритичніший для
народу момент, перетворюючи на
ніщо всі його надбання, створюючи
для ворогів українського народу вимріяну нагоду поглибити внутрішній
його розклад, використавши його
для своїх ворожих цілей».
Підготувала Ольга ХАРЧЕНКО
(«Історична правда»,18.01.2016)

Голінський повстанець Леонід Доброгаєв
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Здобувши
диплом
Ніжинської гімназії 1919
року, козак Доброгаєв знову
бере до рук зброю. В умовах фактичної окупації краю росіянами вливається до складу Чернігівського
кінно-гонецького полку Дієвої Армії УНР під орудою отамана Ангела
— це було рейдове партизанське
з’єднання, діяльність якого сягала й
Голінки.
Відповідь окупантів не забарилася. У Голінці, на подвір’ї власного
будинку, група російських терористів-більшовиків замордувала його
батька — отця Костянтина Доброгаєва. У ті лихі часи він залишався зі
своєю паствою, ризикуючи, маючи
сина у повстанському війську.
До кінця не зрозумілі обставини,
як повстанець Доброгаєв опинився

у складі рейдових білих військ. Проте 1920 року він уже був у Криму,
того ж року евакуювався з півострова до Туреччини, а потім до Африки
— французького Тунісу. Там перебував у таборі для біженців.
Чи пішов козак Доброгаєв на
ідеологічну співпрацю з білим рухом? Це спростовує один важливий
факт: саме з Тунісу Леонід Доброгаєв подав документи на вступ до
Української господарської академії
в Подєбрадах — центру української
військової еміграції в Європі. Архів
цього чеського вищого навчального
закладу зберіг анкету і якісну світлину Доброгаєва.
Цінну знахідку в цьому архіві
зробили відомі українські історики
— Роман Коваль і Віктор Моренець.
Саме вони люб’язно надали світлину

в розпорядження автора статті.
Щоправда, жодної детальної інформації про цього козака не було
— зрештою, Доброгаєв так і не зарахували до чеської академії, а сліди його після цього губляться. Імовірно, що він міг залишити французьку Африку і оселитися десь у
вільній Європі.
Проте стало зрозуміло, що козак
Леонід Доброгаєв — це і є син голінського пастиря, отця Костянтина Андріановича Доброгаєва, уродженця
Стародуба. Пізніше за списками студентів Стародубської духовної семінарії вдалося встановити імена братів священика, серед яких і добре
відомий у Чернігові історик архітектури та краєзнавець Михайло Андріанович Доброгаєв — рідний дядько
Леоніда.

Рідне волосне містечко Леоніда — Голінка — було місцем тяжіння
низки стародубських родин: священика Іоанна Новинського, підприємця, засновника промислових факторій-хуторів Леонтія Брязкуна, відомої в краї козацької династії Гринаців (розкішний дерев’яний будинок
цього добродія ще стоїть на кутку
Ринок).
Причину цілеспрямованого переселення стародубців до Голінки
Конотопського повіту ще належить
з’ясувати. Але навіть побіжні біографії стародубських родів у колишній
Голінській сотні Прилуцького полку
свідчать про винятковий патріотизм
і свідомість цих людей. Вони знали
про своє призначення — модернізацію і творення нової України ХХ сто-

ліття. На перешкоді став російський
більшовизм.
Цю замітку про Леоніда Доброгаєва присвячую батькові героя Українських визвольних змагань — отцю
Костянтину. Саме цей пастир 2 жовтня 1911 року хрестив мого діда —
Петра Носенка (пізніше — редактор
Роменської районної газети «Прапор
Жовтня»). Саме цей пастир поклав
свою душу за голінську християнську
громаду, яка продовжує й нині молитися Богові. На жаль, не в старій
Спасо-Преображенській церкві, а в
лікарському приміщенні, переобладнаному 1990 року під церкву.
Ростислав МАРТИНЮК,
історик, нащадок
голінських козаків Носенків
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Древній і нинішній Любеч
Любеч — свята українська земля, полита потом і кров’ю, ще дохристиянський державницький, військовий, духовний, культурний, торговий центр.
Тут зміцнювалася в боротьбі й боронилася від ворогів Українська Русь.
Любеч пов’язаний з іменами князів Олега
(882 р.), Святослава, Володимира Святославовича, Ярослава Мудрого. У Любечі народилася
і мати Володимира Святого, й оспіваний у билинах Добриня Микитич — дядько Володимира Великого.
Тут народився засновник чернецтва на
Русі й будівничий Любецьких, Чернігівських
і Київських печер Антоній Печерський (983 –
1073 рр.). Відлюдник Антоній після повернення з Афону жив у печері, виритій ним на Замковій горі.
Деякі історики вважають, що любецькими ченцями боярського походження, які поєднували глибоку духовність і військову майстерність з патріотизмом аж до самопожертви в боротьбі з ворогом, були Пересвіт і Родіон Ослябя. Чернець Пересвіт 8 вересня 1380
року у двобої перед початком Куликовської
битви вбив татарського богатиря Челубея і
сам при цьому загинув.
Назва Любеча має слов’янське походження від слова «любий». Давні греки називали
Любеч «Амадокою» — місцем виготовлення
човнів-однодеревок. Існує декілька легенд про
походження назви міста. Згідно з однією князі
Аскольд і Дір так назвали місто за гарні природу і краєвиди. Згідно з іншою легендою назва міста походить від імені князя Люба, згідно
з третьою — від імені дружини князя Чернігівського Любави.
Протягом ХІ – ХІІ століть Любеч був центром політичного, виробничого, торговельного
і культурного життя. Як визначне місто Любеч
згадується в «Повісті временних літ» (882 р.). У
договорі з греками 907 року Любеч значиться як одне з головних міст України-Русі. Візантійський імператор Костянтин Багрянородний
949 року в трактаті «Про управління державою» відзначає Любеч як великий торговельний центр. 1016 року Ярослав Мудрий у Любечі переміг Святополка Окаянного, після чого
оволодів Києвом. У 1024 році на Любецькій
землі під Лиственом було започатковане незалежне від Києва Чернігово-Сіверське князівство. 1097 року в Любечі зібрався з’їзд князів Київської Русі.
У ХІV столітті Любеч увійшов до складу Ве-

Пам'ятник на честь з'їзду
давньоруських князів у 1097 році.
ликого князівства Литовського. Зі входженням
1569 року Київського воєводства до складу
Речі Посполитої Любеч став центром окремого старостату. У ХVІІ столітті Любеч був поруйнований. Богдан Хмельницький зробив Любеч
ранговою маєтністю полковників. Любечом
володів Іван Мазепа, після Мазепи місто видійшло Павлові Полуботку, а після Полуботка
ним володіли Милорадовичі.
Знаходиться Любеч на лівому березі Дніпра — на древній торговельній дорозі «з варягів у греки». Поруч протікають річки Сож і
Березина. Природа тут дивовижно красива і
багата. Складний рельєф, чарівні пейзажі —
краєвиди Дніпра, лісів, перелісків, лугів. І небо
над цією землею по-особливому величне. Бог
створив тут зразок раю на землі, але диявол
теж не спав, творив горе і страждання людей
на цій землі.
У 2008 році в Любечі був заснований історико-археологічний музейний комплекс
«Древній Любеч» — один із семи визначних
об’єктів археології, архітектури, історії та культури доби Київської Русі.
Основні пам’ятки, що збереглися в Любе-

чі до наших днів, — це Замкова гора, Антонієві печери, джерело-криниця зі святою водою,
кам’яниця Полуботка, Воскресенська церква.
Тут самі природа, рельєф настільки гарні, що
гідні заповідання і бути пам’яткою природи.
Павлові Леонтійовичу Полуботку Петро І надав у власність Любеч і декілька прилеглих сіл
(більше 200 дворів) із великими угіддями земель. 1722 року, після смерті гетьмана Івана
Скоропадського, Павло Полуботок став тимчасовим наказним гетьманом, а 1723 року Полуботка заарештували за зв’язки з Пилипом Орликом. Павло Полуботок помер під час тортур.
Приблизно в 1720 – 1722 роках Павло Полуботок помістив (через свого сина Остапа)
в Лондоні в банк Ост-Індської компанії один
мільйон фунтів стерлінгів золотом під 4% річних. Сьогодні ця сума становить понад 1 трильйон 48 мільярдів 578 мільйонів фунтів стерлін-

Антонієві печери.

Спасо-Преображенський собор.
гів. Ці скарби Павло Полуботок заповідав 80%
незалежній державі Україна і 20% — своїм нащадкам. Про скарби Полуботка народилося
декілька легенд, з деякими з них пов’язані любецька і глухівська землі.
Любеч може бути яскравим прикладом
того, з урахуванням чого наші далекі предки,
ще з дохристиянського періоду, вибирали територію для життя і з чого починали розбудовувати міста. Перш за все це зручність захищати від ворогів своє місто і свою землю. Тому
Любеч, Чернігів, Київ, Новгород-Сіверський
та інші древні міста розташовані на берегах
річок, в оточенні лісів, на територіях із досить
складним рельєфом.
Будівництво самого міста розпочиналося
з облаштування фортеці. У Любечі такою найдавнішою захисною спорудою є Замкова гора
з Антонієвими печерами і святими джерелами.
І в дохристиянський період наші предки
дбали про духовність народу. Тому в Любечі
з'являється чернецтво, будуються храми, Антоній будує печери. Духовність наших предків
тісно поєднується з патріотизмом, людяністю і
порядністю. Тут народжуються легендарні билинні герої, зокрема Добриня Микитич, а на
Чернігівсько-Сіверській землі — Ілля Муромець, Альоша Попович, Пересвіт і Родіон Ослябя — герої Куликовської битви (1380).

При виборі території для розбудови міст
враховували і зручність для торговельних
зв’язків. Любеч розташований на історично
визначному торговельному шляху «із варягів
у греки».
Нині Любеч — селище міського типу, яке
знаходиться за 44 км від обласного центру
Чернігова і за 31 км від районного центру Ріпок. Історична доля Любеча схожа на історичну
долю України. Пам’ять про славне минуле древнього Любеча зберігає одна з найдавніших вулиць сучасного Чернігова — Любецька.
Любецький краєвид із Замкової гори: над
тобою блакитне і божественне небо; навкруги
аж до горизонту — зелені ліси, переліски, красиві й вабливі луги; вдалині на захід — синь
Дніпра; під тобою — Антонієва печера, що й донині відлунює святим Афоном; з гори веде доріжка до життєдайного джерела, а трошки далі
— став. Із Замкової гори садиби, садки здаються казковими.
У садибах селища ростуть високі яблуні,
груші, сливи, головним чином давніх сортів.
Біля кожної оселі є городи, де вирощують картоплю, буряки, соняшник, кукурудзу, капусту,
огірки тощо.
Найбільш масовим транспортом населення є велосипед. Після аварії на Чорнобильській АЕС у Любечі збудували хорошу сучасну
лікарню, однак сьогодні її чомусь прагнуть за-

Чудовий краєвид із Замкової гори.

крити. Радують облаштовані подвір’я школи і
дитячого садочка. А те, ще поруч із Замковою
горою стоїть запущена, без вікон, в оточенні
красивої природи будівля бібліотеки, навіває
сум.
Любеч заслуговує мати багату і досконалу
туристичну мережу, яка б створювала економічну базу для розвитку селища і сусідніх сіл.
Любецька благословенна і багатостраждальна земля заслуговує на шану. Її історія має
бути гордістю, широко відомою світу й виховувати нинішнє і майбутні покоління українців.
Вона має бути легко доступною і комфортною
для туристів усього світу. Тому болить душа,
що дороги до Любеча далеко не європейські,
узбіччя поросли осотом, будяками, пирієм, чужоземним борщовиком, реп’яхами. Родючі
лани забули про повноцінні сівозміни і перебувають у неналежному стані, багато сільських
хат і садиб свідчать, що селяни живуть бідно,
хоча працюють напружено і тяжко. Рівень соціального обслуговування сіл низький. Наприклад, заболів зуб, то треба зранку їхати до лікарні, а додому повертатися ввечері.
Важливу проблему для збереження любецької землі створює Дніпро. Останніми роками, внаслідок вирубування лісів, добування
піску та недосконалої агротехніки річка досить
інтенсивно розмиває лівий беріг.
Дніпро вже з’єднався з верхів’ям озера
Сімполь, тому заплави його розростаються.
Виникла загроза для змиву і руйнування села
Кукари. Оскільки кордон між Україною і Білоруссю проходить по форватеру Дніпра, то, коли
намивається правий берег, досить значні площі прекрасних любецьких земель відходять до
Білорусі. Тому необхідно активно і якісно здійснювати берегоукріплювальні роботи з використанням усіх сучасних засобів. Зокрема, на
окремих ділянках зводити бетонні дамби, на
інших — зводити дамби з каміння, проводити
залісення, не добувати пісок, удосконалювати
технологію сільгоспвиробництва в узбережній
зоні тощо. Тут необхідно створювати оптимальні умови для рибництва, розведення качок і гусей.
Життя мешканців Любеча в минулому і
нині тісно пов’язане з природою, із землею. Це
впливало на традиції, звичаї, побут.
Присадибні ділянки від 15 до 70 соток у
колгоспно-радгоспний період і нині давали і
дають надію, вимагають уваги і сторицею платять за вкладену працю. Тому важливо захистити власність селян на землю.
У наші дні в Любечі народилися визначні
вчені: фізик В.М. Коломієць, механік Л. П. Хорошун, археолог Т .Г. Мовша, педагоги, лікарі.
Любецький край може бути багатим джерелом лікарських рослин і забезпечувати потреби
аптек калиною червоною, цвітом липи, березовим соком, горіхами ліщини, аїром, грибами. Тут
треба розширювати березові, липові, дубові, ліщинові гаї. Тим більше, що Чернігівське управління лісівництва знаходиться в Любечі.
Готуючи і проводячи нову адміністративно-територіальну реформу в Україні й на Чернігівщині, на це слід звернути увагу. Турбота
про Любеч і Любецький край має бути турботою і місцевого населення, і всієї Чернігівщини, України і навіть світу.
Історія Любеча — це історія не лише селища, визначного міста, а й усієї України. Тому
велич древнього Любеча має нас надихати,
зміцнювати, збагачувати духовно.
Володимир ДАВИДЕНКО,
м. Миколаїв
Svoboda FM, 24.02.2016, http://newvv.net
Фото Петра Антоненка.
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Відзначили 160-річчя від дня народження Софії Русової
18 лютого громадськість області відзначила
160-річницю від дня народження Софії Федорівни Русової, яка народилась у с. Олешня Ріпкинського району.
Софія Русова — видатний педагог, історик, письменниця, психолог, громадський діяч України.
Чернігівська обласна рада від 2007 року заснувала щорічну обласну премію імені Софії Русової, яка
вручається кращим працівникам освіти.
В області пройшли пам’ятні заходи до ювілею.
Зокрема, в смт Ріпки було відкрито пам’ятник Софії
Русовій.
У
музеї-заповіднику
М.
Коцюбинського організували і провели круглий стіл про значення постаті Софії Русової в історії української
педагогіки
та
громадському
житті
Чернігова.
В обласному центрі фестивалів та концертних програм відбулися урочистий вечір-концерт «Шлях до Софії» та нагородження переможців другого пісенного
фестивалю «Озброєний піснею». Організатори фестивалю — управління освіти та науки обласної адміністрації
і благодійний фонд імені Софії Русової. Гран-прі виборола Анастасія Гніда з Козелецького будинку творчості та
юнацтва. Першу премію отримав ансамбль «Гармонія»
Чернігівського колегіуму № 11. Катерина Олешко, учениця Чернігівського ліцею № 22, здобула другу премію,
третя премія дісталася юній виконавиці Христини Полуян з обласного палацу дітей та юнацтва.

Селянська сага

Ще один фрагмент зі спогадів Михайла Васильовича Спутая (1920 –
2007) із села Ковчина Куликівського району. Це мій дядько, рідний брат моєї
матері Оксани Василівни Спутай. Спогади підготував до друку його син, мій
двоюрідний брат Сергій.
У попередньому фрагменті, в минулому номері газети, йшлося про
1920-ті роки, життя нашої родини в селі Ковчині. Велика й дружна сім’я нашого діда Василя Свиридовича і баби Єфросинії Антонівни невтомно працювала, але й мала міцне господарство, не бідувала. Але 1930 року несподівано, 58-річним, помер глава родини. Настали важкі часи. Почалася колективізація, коли сім’ю просто обібрали, особливо податками. А невдовзі
прийшов страшний голод…
Спогади дядько Михайло писав уже після 60-ти, добре пам’ятаючи все
пережите. Тут — доля звичайної української родини.
Петро Антоненко

1931 рік. Рік організації колгоспу. Рік розкуркулення куркулів. Ішла
боротьба за знищення куркуля як
класу.
У селі були створені спеціальні
бригади з розкуркулення, що складалися з активу села та найбідніших селян. У селі дворів 25 чи 30 підлягало
розкуркуленню. Спочатку чоловіків
забрали на висилку в Архангельську
область, а потім у них відібрали все
майно, худобу, одяг і повиганяли сім’ї
з хат. І розкуркулені порозходилися
хто куди, найбільше — в міста на підприємства, на виробництво. Хати куркулів зайняли під суспільні побудови:
під контору колгоспу, під бригади, решту віддали біднякам. Одяг, хліб пороздавали біднякам.
Наша сім’я вважалася на той
час «заможними середняками». Ми
не підлягали розкуркуленню, однак
нас до 1934 року в колгосп не приймали, хоча ми й подавали заяви в
колгосп. Причини, чому не приймали, я не знаю. Може, тому, що велика
сім’я і малі ми ще були, а може, тому,
що хтось вважав нас за куркулів. І в
1931 та 1932 роках ми ще обробляли
землю: орали, сіяли, убирали та майже все здавали державі як одноосібники. Нас із хати не вигнали, мабуть,
тому, що батько помер, нас багато дітей, і основне — хата була негодна, не
знайшлося охочого в ній жити.
У нас забрали в колгосп тільки
сарай рублений та комору для будівництва приміщень для ферм. Худоби
й одягу в нас не брали, та нічого було
й брати. Ми жили дуже бідно, але на
здачу хліба нам доводили тверде завдання і не раз. Клуня була стара і падала, то брати в 1931 році переробили на меншу. Нам дали з колгоспу
плетнів і трохи клоччя, то зробили сарай невеликий під солому. І клуня, і сарай цей 1932 року згоріли від пожежі.
1931 року я часто пас чужих корів:
хто мене просив по черзі. Я був задоволений, хоча мені й не платили: давали в шаньку на день півхліба, шматок
сала, півлітра молока, і я цілий день їв,
а ввечері ходив ще вечеряти.
У 1931 році зняли з церкви дзвони і всю металеву огорожу. Коли прийшли знімати дзвони, піднялося жі-

ноче повстання. Жінки з усього села
посходилися і хотіли не дати, але поїхньому нічого не вийшло. Дзвони
зняли, і церкву перетворили в комору: зсипали зерно колгоспне до 1935
року, а в 1935 році почали розкидати
церкву, вона була з цегли.

1932 рік. У цьому році ми ще
орали і сіяли навесні свою землю, але
вже останній рік. Я ціле літо пас дві корови в місті Чернігові. Пам’ятаю, мене
старший брат Павло відвіз до Літушки
Кузьми. Він з нашого села, але жив у
Чернігові, був помічником начальника станції залізниці м. Чернігова, а
жив на вул. Селюка, 23 від Стрижня.
І я ціле літо ганяв через усе місто від
Стрижня і на вокзал дві корови, там
пас по путях і за містом. Характерно
те, що тоді в місті рідко коли можна
було побачити автомашину чи мотоцикл. Увесь транспорт був кінний.
Старші брати і мати працювали в
полі й на різних заробітках по людях.
Коли настала осінь, нам і багатьом у селі, хто не був у колгоспі, доводили великі податки щодо здачі хліба
державі, називалося це «тверде завдання». Коли виконали перший план,
доводили другий план. Словом, доводили такий план, щоб здали увесь
хліб. Ніби робила влада так, щоб ми
померли з голоду.
У таких умовах доводилося під
час обмолоту частину хліба ховати в
землю. Копали ями по городу, по хлівах, у хаті й ховали по мішку – по два
хліб і картоплю, щоб не померти з голоду. Пізньою осінню та зимою ходили
штурмові бригади з активу села і шукали хліб, де хто ховав. І це не тільки в
нас, а у всіх, хто не був у колгоспі. Вони
ходили з металевими «кручками» і шукали всюди на городі, в хлівах, у хаті.
Де знаходили — забирали. Навіть
якщо було де в горщику яке зерно чи
крупа — теж забирали. Словом, живи,
як хочеш. Сіяти озиме жито і пшеницю вже не дозволили. Землю всю відібрали в колгосп. Залишився один город біля хати.
Настав тяжкий час — голодний
1933 рік. Грозив він не тільки нам, а
багатьом людям у селі. Старший брат
Павло і сестра Марфа їздили місяців

Михайло СПУТАЙ

Спогади

на два на заробітки в Полтавську область на будівництво дороги. Але на
зиму приїхали додому, будівництво
припинилося. Крутили гужви з лози
для плетіння лісу. У селі Миколаївка
йшла заготівля лісу і сплав по Десні.
То треба були гужви для зв’язки лісу.
Крутили їх із лози й здавали в Миколаївку. І за них платили гроші й отоварювали борошном, крупою, цукром.
То наша сім’я крутила, і багато людей
крутили в селі.
Потім заробляли в школі — молотили просо. Школа сіяла багато проса
для харчування школярів. Варили сніданки в школі з пшона. То ми заробили на обмолоті два мішки проса, потім
його товкли в ступі й варили суп.
Коли замерзла Десна, ходили за
Десну збирати квасолю. Колгосп садив за Десною квасолю, але осінь
була дощова, і її не убрали повністю.
Вона хоч і була гнила, збирали вже по
снігу, варили і їли.
У зимовий період таємно вночі
відкривали ями, де був схований хліб,
потім мололи на жорнах і пекли хліб.
Усі млини-вітряки 1932 року були відібрані в людей, бо вважали: хто має
млин — той був куркуль. Усе розкидали, звезли в школу і за зиму спалили в
топках. У селі лишилося три вітряки, і
мололи за довідками сільради. Але довідок нам не давали. У колгоспі був побудований млин із двигуном, називався «парова». Усі, хто не був у колгоспі,
мололи на жорнах, крутили вручну. За
годину можна кілограмів 5 змолоти.
Жорна були кам’яні та дерев’яні.
Так ми пережили зиму 1932 – 33
року. Настав найтяжчий 1933 рік.

1933 рік. Весною ми таки посадили на городі картоплю і посіяли латку ячменю. Але їсти було нічого. Велика була сім’я — 7 душ. З худоби в нас
уже не було нічого, навіть кота. Мати і
сестра Марфа ходили по людях, допомагали садити городи, полоти. Заробляли: хто дасть корзину картоплі, хто
кілограмів 5 пшона.
Ми, брати, крутили гужви для
сплаву. У матері й Марфи були сережки золоті, то Павло відвіз у Чернігів у
торгсин. Там приймали за крупу і борошно, привіз кілограмів десять.
Товкли полову льонову і гречану.
Жменю борошна й полову — і пекли
хліб. Коли збула вода, рвали кінський
щавель на лузі, цілими мішками носили, і мати пекла по три чавуни щавлю. Потім місила хліб із щавлю, полови, трохи борошна і пекла хліб. Він був
такий, як коров’ячий кізяк, але їли. А
коли зацвіла акація, пам’ятаю, як наїв-

ся цвіту, то дуже боліла голова, я опух.
Були пухлі днів 10 лице, ноги, живіт. А
коли діждалися, що ячмінь на городі
став наливатися і вже був по півзернятка, мати різала колоски, сушила,
молола і пекла оладки. Вони були хоч
зелені, але вже хлібні. Дуже смачні.
Ось так, за допомогою щавлю, полови
вижили, не померли, хоча були й пухлі.
А в селі дуже багато людей померло з голоду. І коли діждали осені й уродили картопля, гарбузи та стали заробляти і хліб, то дуже побагато їли —
виснажені були.
Заробляли в школі на підсобному
господарстві й багато крутили гужов.
Це нас і врятувало від голоду.

1934 рік. Настав 1934 рік. Нас
прийняли в колгосп. Життя потроху
почало покращуватися. Мати, Марфа,
Павло і Василь робили в колгоспі. Я,
Оксана і Маня ходили до школи. Навесні хліба не вистачало, то колгосп
потроху допомагав. Я з весни став
пасти людський скот на другій бригаді. За літо заробив 30 пудів хліба. Пуд
хліба за корову, в пуді — 16 кг.
Сім’я заробила в колгоспі багато хліба. У травні в нас згоріли клуня
і сарай. Була велика пожежа: почалася від Харка Кості з хати, і згоріло 7 –
8 дворів.
Залишилася в нас одна хата стара. Навесні Павло купив порося в колгоспі, приніс таке дохле, воно жило в
хаті під піччю і вижило. До зими виріс
кабан. Уже на зиму було своє сало,
хоч на затовчку.
Біля нас жив голова колгоспу Момот Іван Свиридович. У нього було чотири хлопці, то Павло пошив старшому Івану чоботи. Тоді Момотка дала
дві курки. Так ми завели курей.
Літом я пас скот, а Павло був конюхом у бригаді № 1. Ми часто ловили
рибу волоком. Тоді риби було більше в
озерах, і рибінспекції видно не було.
Ловили відкрито вдень і вночі.
Так, 1934 рік був кращим, можна
жити. Осінню брати сплели хлівець з
лози і зробили під солому. Він був невеликий, але простояв до 1971 року.
Незважаючи на те, що в 1941 році
снаряд влучив у хлів, убив корову, але
хлів не загорівся.
1935 рік. Я знову став пасти
скот удвох із Лутаєм Мойсеєм на першій бригаді. Часто мене підміняв старший брат Василь, бо я ходив до школи.
У 1935 році я і сестра Оксана разом
закінчили школу, 7 класів. У нас уже
була семирічна школа. Ходив я в школу через день, бо пас скот, хоча нас і

сварили за пропуски школи. Але таке
було життя, потрібно було заробляти
хліб.
У класі я був серед кращих учнів.
Любив математику, фізику, історію,
географію. Але не любив мови, української і російської літератури. Проте закінчив школу непогано. Сестра
Оксана вступила до Чернігівського
медичного технікуму на акушерку. А я
зостався дома, треба було пасти скот.
Хоча тоді було легко вступити вчитися.
1935 року ми вже купили теля,
щоб виростити корову.
Старші брати, мати і сестра Марфа працювали в колгоспі на різних
ручних роботах. Брат Павло косив по
30 днів без вихідних.
Запам’ятався мені ще один епізод
у 1935 році. Оксана ладналася вступати в медичний технікум у Чернігові,
то жила в однієї жидівки за домробітницю. Накупила там крупи, борошна,
а ми з матір’ю ходили забирати.
Час був перед жнивами, день великий, теплий. Вийшли ми з села до
схід сонця — і через Горбів, Виблі, Підгірне, Піски та й на пором. Тоді через
Десну ходив пором. На поромі були об
11-ій годині. Прийшли в Чернігів на базар, я купив буханку білого хліба —
кругла, ще тепла. А мати пішла купити
камси і ще чогось. Я сів біля якогось
ларка і почав їсти цю буханку, а вона
така смачна, тепла і м’яка. Я й не вгадав, як з’їв усю. Мені було 15 років, а
буханка важила 3 кг. Коли прийшла
мати, я кажу, що з’їв усю хлібину. Вона
мене не лаяла, але каже: «Дивись,
щоб живіт не болів». Потім ми зайшли
до Оксани, забрали все, що вона купила. Мати ще пообідала там. Я не став
їсти, побоявся. І пішли помалу додому,
знову через пором. У нас в обох було
речей кілограмів по 8, і ми помаленьку дійшли додому, коли вже стемніло.
Ходили ми босі, без взуття, туди і назад 70 км пішки. Днів три в мене щеміли підошви. Це запам’яталося на все
життя.
У 1935 році розкидали церкву, а
цеглу перевезли в Куликівку на школу.
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Презентація книг Віктора Моренця

про Українську революцію
і чернігівців

У великому читальному залі Чернігівської
обласної бібліотеки імені В. Короленка історик
і краєзнавець із Прилук
Віктор Моренець представив свої нові книги
про Українську революцію 1918 – 1921 рр. Це
«Сім спогадів визвольної
війни» та перший том енциклопедії «Подєбрадський
полк» Армії УНР». Книги підготовлено у співавторстві з
відомим істориком Романом
Ковалем.
Представляючи нові видання, В. Моренець наголосив: якби суспільство знало свою
історію, насамперед про Українську революцію 1917 – 1921 рр. і
тогочасну війну з російсько-більшовицьким загарбником, то нинішньої
російської агресії могло б не бути.
Ворог, його стратегія і тактика, підступність і нелюдська жорстокість
ані трохи не змінилися. І рецепти
української перемоги залишилися
ті ж самі. Головне — засвоїти уроки історії…
Віктор Моренець підкреслив,
що в книзі «Сім спогадів визвольної
війни» чимало військовослужбовців Армії УНР та інших українських
формувань є уродженцями Чернігівщини або були з нею пов’язані.
А в першому томі енциклопедії «Подєбрадський полк» Армії УНР», що
містить 400 біографій українських
воїнів, кожений десятий — уродже-
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нець Чернігівщини. Історія
повторюється: наші земляки героїчно воюють із сучасним російським агресором.
Інформацію про героїв Української революції дослідники знайшли в архівному фонді Української господарчої академії в місті
Подєбради тодішньої Чехословаччини.
Історик продемонстрував
учасникам заходу документи і світлини наших земляків — борців за
волю України, наочно довівши, що
комуністичний режим приховав
від кількох наступних поколінь цілу
епоху української історії.
За дорученням Володимира
В’ятровича, голови Українського інституту національної пам’яті, представник Інституту в області Сергій
Бутко подякував Віктору Моренцю за вагомий внесок у дослідження нашої історії. Він нагадав, що 22
січня ц.р. Президент України видав указ «Про заходи з відзначення
100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років», який дає
нові можливості для дослідницької
роботи.
Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут
національної пам’яті

Роман Бжеський повертається до Чернігова
«Я і моя родина хочемо висловити велику подяку чернігівцям за те, що вшанували
пам’ять мого Батька», — написала в своєму листі Маргарита Андраде-Бжеська, отримавши звістку про те, що одна з вулиць Чернігова перейменована на честь її батька Романа Бжеського. Лист надійшов до Сіверського інституту регіональних досліджень.
Пані Маргарита дуже вдячна тим, хто вніс
цю пропозицію, а також Чернігівській міській раді та міському голові Владиславу Атрошенку за ухвалене рішення. Вона зазначила, що Роман Бжеський дуже любив Чернігів і Десну й присвятив усе своє життя будівництву Української незалежної держави.
Вона також пропонує розмістити на сайті
міської ради короткі біографічні довідки про
людей, на честь яких названі вулиці.
Роман Бжеський (1897 – 1982) — ви-

датний український письменник, історик,
публіцист, громадський діяч. Юнацькі роки
провів у Чернігові, де разом із Василем Елланським, Павлом Тичиною, Аркадієм Казкою був членом таємної молодіжної організації «Братство самостійників». У 1917 р. був
одним із організаторів у Чернігові добровольчого українського полку імені гетьмана
Петра Дорошенка. Брав активну участь у політичній та воєнній боротьбі. Після поразки
українських національно-визвольних змагань переїхав до Крем’янця на Волині, потім
жив у Кракові, Празі, Мюнхені. Від 1950-их
рр. і до кінця своїх днів мешкав у м. Детройті (США). Маргарита Андраде-Бжеська нині
живе в м. Сальвадор (Бразилія).
Дмитро КАЗИМІРОВ,
Сіверський інститут
регіональних досліджень

Радянський антирадянський фольклор
Політичний анекдот у СРСР

— Чи життєздатна соціалістична
система? Безумовно. Якби такий безлад був при капіталізмі, він би давно
загинув!

***
Чому в СРСР немає безробіття? Бо
всі зайняті: одні будують, інші — ламають.

***
— Чим займається Рабинович на
засланні?
— Науковою роботою: одружився
на чукчі й виводить морозостійких євреїв.

***
— Що в Радянському Союзі найбільш постійне?
— Тимчасові труднощі.

***
— Щоб поліпшити роботу установи,
переставили меблі за системою НОП
— наукова організація праці. Це нічого не дало.
— Я в молодості працював викидайлом у будинку розпусти, — зізнався
літній співробітник. — Там при зменшенні доходів не ліжка переставляли,
а повій міняли.

***
До вірменського радіо прийшло запитання з-за кордону:
— Чи правда, що в СРСР оплата не
відповідає роботі?
— Неправда. Цілком відповідає.
Вони роблять вигляд, що платять, а ми
робимо вигляд, що працюємо.

***
У колгосп привезли кіножурнал
про Африку.
— Іване, дивись: ходять, у чому
мати народила! Мабуть, у них колгоспи
з’явилися раніше за наші!

***
— Що таке скелет?
— Це колгоспник, який здав державі вовну, сало, м’ясо і яйця.

***
— Які основні перешкоди на шляху
розвитку радянського сільського господарства?
— Їх чотири: весна, літо, осінь і зима.

***
Хрущов приїжджає в колгосп і
дружньо розмовляє з колгоспниками.
— Ну як живете? — жартує Микита
Сергійович.

— Добре живемо! — жартують у
відповідь колгоспники.

***
Колгоспники якось роздобули кілька листів фанери і обговорюють, як її
використати.
— Полагодимо корівник, — пропонує один.
— Побудуємо склад для картоплі,
— пропонує інший.
Слово бере старий дід:
— Давайте зробимо з цієї фанери
аероплан і полетимо на ньому до бісової матері!

***
— Чому при Хрущові було небезпечно мати справу з кукурудзою?
— Її не посадиш — тебе посадять!
Її не збереш — тебе приберуть!

***
— До кінця п’ятирічки в нас буде по
десять кілограмів м’яса на людину, —
говорить лектор обкому партії.
Озивається Рабинович із заднього ряду:
— Пробачте, тут погано чути. Ви
сказали «на людину» чи «на людині»?

1750 — Кирило Розумовський обраний гетьманом України.
1815 — народився Михайло Вербицький, український
композитор, диригент, священик. Автор гімну України «Ще не
вмерла Україна».
1852 — у Москві помер Микола Гоголь.
1877 — американський винахідник Еміль Берлінер створив мікрофон.
1990 — у СРСР відбулися
перші вибори народних депутатів на альтернативній основі.

5 березня
1827 — народився Леонід
Глібов, український поет.
1950 — у бою із силами радянської держбезпеки в с. Білогорща біля Львова загинув
Роман Шухевич (псевдо — Тарас Чупринка) — командир УПА,
крайовий провідник ОУН, голова секретаріату УГВР.

6 березня
Народилися: 1926 — Анджей
Вайда,
польський кінорежисер; 1928
— Габріель Гарсія Маркес, колумбійський
Анджей
письменник,
Вайда
лауреат Нобелівської премії
1982 р.
1951 — у м.
Мужен (Франція) на еміграції
помер Володимир Винниченко, письменник,
колишній глава Володимир
Винниченко
уряду УНР.

7 березня
1573 — Іван Федорович
(Федоров) заснував у Львові
першу в Україні друкарню, про
яку відомо історикам.
1876 — американський винахідник Александр Белл отримав патент на телефон.

8 березня
1946 — псевдособор УГКЦ
у Львові під тиском комуністичного режиму скасував Берестейську унію 1596 р. і приєднався до РПЦ. Початок знищення
Української греко-католицької
церкви.

9 березня
1814 — народився Тарас
Шевченко.
1918 — більшовики перенесли столицю Росії з Петрограда
в Москву.
1918 — у Мінську Всебілоруський з’їзд проголосив створення незалежної Білоруської
Народної Республіки.
1953 — у Москві відбувся
похорон Сталіна, під час якого
сотні людей були задушені в натовпі.

10 березня
1865 — у Перемишлі під
час першого на Західній Україні шевченківського концерту
відбулося перше публічне виконання пісні «Ще не вмерла
Україна» Михайла Вербицького на слова Павла Чубинського,
що згодом стала
національним
гімном.
1940 — у
Москві
помер
Михайло Булгаков, російський
письменник,
Михайло
уродженець КиБулгаков
єва.

11 березня

1702 — вийшла у світ англійська газета «Дейлі курант»,
перша щоденна газета у світі.
1931 — у
СРСР заборонили продаж
і ввезення Біблії.
1985 —
Генеральним
Секретарем
ЦК КПРС обМихайло
раний МихайГорбачов
ло Горбачов.

12 березня
1917 — Лютнева буржуазно-демократична революція в
Росії (27 лютого за старим стилем). Уранці почалося збройне повстання солдатів Петроградського гарнізону. Солдати
ухвалили рішення не стріляти
в демонстрантів і приєднатися
до робітників, які напередодні вийшли на маніфестації та
влаштували загальний страйк.
Державна Дума створила Тимчасовий комітет під головуванням Родзянка. У ніч на 13
березня (28 лютого за старим
стилем) Тимчасовий комітет
оголосив, що бере владу у свої
руки.
1923 — американський радіоінженер Лі Де Форест демонструє «фонофільм» — перше
звукове кіно.
1999 — Польща, Чехія та
Угорщина стали членами НАТО.

13 березня
1961 — більше 1500 мешканців Куренівки в Києві загинули після прориву дамби й
затоплення району потужним
селевим потоком із відходів
виробництва Петровських цегляних заводів.

14 березня
1891 — народився Амвросій Бучма, український актор театру і кіно, режисер і педагог.

15 березня
44 до н. е. — під час засідання сенату змовники вбили римського імператора Гая Юлія Цезаря.
1867 — Австрійська імперія
перетворилася на дуалістичну
монархію Австро-Угорщину.
1892 — у США винахідник
Джесс Рено запатентував ескалатор.

16 березня
1936 — із
конвеєра Горьковського
автозаво ду зійшла
перша радянська легкова автомашина —
лімузин марки «М-1».
1960 — у Нью-Йорку представлено перший автомобіль на
сонячних батареях.

17 березня
1874 — народився Августин Волошин, український громадський і політичний діяч, священик, президент Карпатської
України (1939), перед тим —
прем’єр-міністр (із 1938 р.). Помер у Лефортівській в’язниці в
Москві 1945 р.
1917 — у Києві за участю
українських політичних партій,
військовиків, робітників, духовенства, кооператорів, студентства, громадських і культурних організацій оголошено про утворення Української
Центральної Ради. Головою
УЦР заочно обрано Михайла
Грушевського. Згодом УЦР стане парламентом незалежної
України.
1937 — у СРСР ухвалили закон, що позбавив селян свободи пересування.
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Цікаве про українських письменників
Про Ольгу Кобилянську
Бібліотека Ольги Кобилянської налічувала 350 книг. Як чемна читачка, вона
склала список книг 1909 року. Звичайно,
цифра змінювалася: якісь книги додавалися, якісь письменниця давала читати і дуже
шкодувала потім, якщо їх не повертали.
Бібліотека налічувала українську, російську, німецьку літературу, книги данських, шведських, норвезьких авторів у
перекладі німецькою, твори Чехова в перекладі німецькою мовою.
Книга супроводжувала Ольгу Кобилянську відтоді, як вона навчилася читати.
А читати навчилася навіть не українською
і не німецькою, а польською мовою. Перша прочитана книга була чеською мовою.
Якось письменницю запитали: «Які три
книги, пані Кобилянська, Ви би взяли з собою в тривале ув’язнення?» Вона склала
список. На першому місці — Євангеліє,
оскільки воно живить людський дух, у ньому знаходить розраду й душевну рівновагу. Далі — «Фауст» Ґете, бо в цьому творі —
історія людства, наше життя. І на третьому
місці — Тарас Шевченко, бо не дає забути
про свою народність.
Коли в останні роки життя Ольга Кобилянська вже не могла читати самостійно, все одно просила, аби хтось почитав
улюблених авторів. Прийомна донька Олена Кобилянська-Панчук перечитувала їй
«Анну Кареніну» Л. Толстого.

Про Лесю Українку
Під час Другої світової війни садибу Косачів у Колодяжному зруйнували. Будиночки літературно-меморіального музею Лесі Українки довелося зводити з нуля.
На території України є три найбільш раритетні роялі: Терещенків —
у Національному музеї історії України,
Рубінштейна — в Одеському будинку
вчених, Лесі Українки — в Колодяжному.
На сьогодні всі живі нащадки Лесі
Українки живуть за межами України.
Це Роберто Гааб (внучатий племінник,
онук Лесиної сестри Оксани КосачШимановської), що живе у Швейцарії,
та Ольга Лютон-Петрова зі США (внучата племінниця, онука Лесиної сестри Ізидори Косач-Борисової).
Єдиний родич, що похований на
рідній волинській землі Косачів, —
молодший брат Лесі Українки Микола.
Помер 1937 року. Його могила знаходиться на сільському цвинтарі в Колодяжному.
У Нечимному (урочище біля села
Скулин у Ковельському районі Волинської області) Леся Українка була
лише три дні й дві ночі в 13-річному віці. Тут вона гостювала в дядька

Лева Скулинського, що мав в урочищі
літню хатину, якою користувався, аби
випасати худобу. Дядько Лев знав
дуже багато легенд і переповідав
їх малій Лесі. Цього часу вистачило
письменниці, аби набратися вражень
і згодом відтворити їх у знаменитій
драмі-феєрії «Лісова пісня». Місцеві
жителі подейкують, що у Скулинському лісі живуть привиди і вряди-годи
лякають туристів, які насмілюються
ночувати тут. Тож, можливо, лісовики
і мавки з «Лісової пісні» не такі вже й
вигадані.
Садиба Косачів розташовувалася на окраїні села, де були найкращі
землі. Родина володіла 500 гектарами землі, включно з лісами, ріллею
та чотирма гектарами саду. Аби тримати в порядку садибу, родина Лесі
Українки мала найманих робітників. На території колишніх володінь є
Лесин кадуб — джерело й криниця.
Колись на місці джерела росла прадавня верба, змальована в «Лісовій
пісні».
У Луцьку біля В’їзної вежі замку
Любарта росте дерево, яке іменують
Лесиним ясеном. Це одне з найстаріших дерев міста. Вважається, що саме
під ним маленька Леся написала свого першого вірша.

О. ГЕНРІ

Кімната на горищі

Спочатку місіс Паркер показує вам
квартиру з кабінетом і приймальнею.
Не наважуючись перервати її, ви слухаєте, як вона описує вигоди цієї квартири і високі достоїнства джентльмена,
котрий жив у ній цілих вісім років. Нарешті знаходите в собі сили і, заїкаючись,
признаєтеся, що ви не лікар і не дантист. Місіс Паркер сприймає це ваше
признання так, що ви назавжди перестаєте поважати своїх батьків, які не
дали вам професії, відповідної до кабінету і приймальні місіс Паркер.
Потім ви піднімаєтесь по сходах і
вже на другому поверсі оглядаєте квартиру вікнами у двір за вісім доларів на
тиждень. Пояснення, які дає місіс Паркер на другому поверсі, переконують
вас, що ці кімнати варті всіх дванадцяти
доларів — стільки й платив за них містер Тузенберрі, поки не виїхав у Флориду доглядати апельсинову плантацію
свого брата поблизу Палм-Біч, де проводить кожну зиму і місіс Мак-Інтайр,
яка живе у двох кімнатах з вікнами на
вулицю, з окремою ванною. Ви все це
слухаєте, проте зрештою набираєтеся
мужності пробелькотіти, що хотіли б подивитися щось іще дешевше.
Якщо ви переживете презирство, з
яким сприйняла це бажання місіс Паркер, вас поведуть оглянути велику кімнату містера Скіддера на третьому поверсі. Кімната містера Скіддера не здається внайми. Він просиджує в ній цілі
дні, пише п’єси і курить цигарки. Але
кожного, хто шукає квартиру, приводять сюди помилуватися ламбрекенами. Після таких відвідин містер Скіддер
від страху, що його можуть вигнати, звичайно віддає частину боргу за кімнату.
Тоді — о, тоді! — якщо ви ще тримаєтеся на ногах, стискаючи гарячою рукою в кишені мокрі від поту три долари,
і хрипким голосом оповіщаєте про свою
гидку і гідну осуду бідність, місіс Паркер
перестає супроводжувати вас. Вона голосно гукає: «Кларо!», повертається до
вас спиною і йде вниз. Після цього Клара, служниця-негритянка, веде вас по
вкритих доріжкою вузеньких, крутих,
мов корабельний трап, сходах на четвертий поверх і показує кімнату на горищі. Ця кімната площею сім на вісім футів
міститься посеред будинку. По обидва
боки її розташовано темні комірки.

15

Світ літератури і мистецтва

У кімнаті є залізне ліжко, умивальник і стілець. Полиця править за стіл і
шафу. Чотири голі стіни кімнати сходяться над вами, мов віко труни. Рука у вас
тягнеться до горла, ви задихаєтесь, дивитесь угору, як із колодязя, — і з полегкістю зітхаєте: через невеличке віконце в стелі видніє квадратик безмежної
блакиті.
— Два долари, сер, — каже Клара
напівпрезирливо, напівпривітно.
Якось, шукаючи кімнату, сюди прийшла міс Лісон. Вона тягла на собі друкарську машинку, зроблену з розрахунку на те, що її носитиме набагато
огрядніша жінка. Міс Лісон була дуже
маленька дівчина, а її очі та волосся,
здавалося, ще росли, хоч сама вона
вже й перестала рости, і наче хотіли
сказати: «Ой, дівчино, чому ж ти відстаєш од нас?»
Місіс Паркер показала їй квартиру з
кабінетом і приймальнею.
— У цій шафі, — казала вона, — ви
можете тримати кістяк, або ліки, чи вугілля...
— Та я ж не лікар і не дантист, —
промовила міс Лісон, здригнувшись.
Місіс Паркер окинула її скептичним,
повним презирства крижаним поглядом, який вона зберігала для тих, хто не
мав щастя стати лікарем чи дантистом,
і повела на другий поверх у квартиру з
вікнами на подвір’я.
— Вісім доларів? — спитала міс Лісон.— Ні, нізащо! Я не можу собі цього
дозволити. Я тільки бідна дівчина, яка
сама собі заробляє на хліб. Покажіть
мені що-небудь вище, але щоб ціна була
нижча.
Коли постукали у двері містера Скіддера, він схопився, і недопалки розлетілися по підлозі.
— Вибачайте, містере Скіддер, — з
демонічною посмішкою сказала місіс
Паркер, помітивши, як той зблід. — Я
не знала, що ви вдома. Я запросила цю
жінку подивитися на ваші ламбрекени.
— Вони справді дуже симпатичні,
— сказала міс Лісон, усміхаючись саме
так, як це роблять ангели.
Коли вони пішли, містер Скіддер заходився викреслювати зі своєї останньої (невиданої) п’єси високу чорняву
героїню і вписувати замість неї маленьку й пустотливу, з важкими блискучими
косами і жвавим обличчям.
«Анна Хелд накинеться на цю роль»,
— промовив сам до себе містер Скіддер, задираючи ноги аж до ламбрекенів і зникаючи в цілій хмарі диму, наче
якась повітряна каракатиця.
Незабаром оклик «Кларо!», що пролунав як на сполох, сповістив світ про
стан гаманця міс Лісон. Чорний домовик схопив її, підняв по пекельних сходах, кинув у склеп, куди ледь проникало

десь зверху тьмяне світло, і пробурмотів
грізні кабалістичні слова: «Два долари!»
— Я згодна,— зітхнула міс Лісон, сідаючи на скрипуче залізне ліжко.
Міс Лісон щодня ходила на роботу.
Увечері вона приносила додому списані папери і передруковувала їх на своїй
машинці. Часом ввечері в неї не було роботи, і тоді вона разом з іншими пожильцями сиділа на східцях високого ґанку.
Природа не призначала міс Лісон для
кімнати на горищі. То була весела, повна
ніжності й химерних фантазій дівчина.
Якось вона дозволила містерові Скіддеру прочитати їй три акти своєї великої
(неопублікованої) комедії «Це не дитина,
або Спадкоємець підземки».
Щоразу, коли міс Лісон могла посидіти якусь годинку на східцях, чоловіків, що мешкали в домі, охоплювала радість. Але міс Лонгнекер, висока білявка, яка викладала в міській школі й на
все, що тільки їй казали, відповідала:
«От уже, справді!», сідала на верхньому
східці і презирливо сопіла. А міс Дорн,
яка працювала в універсальному магазині й щонеділі їздила на Коні-Айленд
стріляти в тирі по пливучих качках, сідала на нижньому східці й теж невдоволено сопіла. Міс Лісон сідала на середньому східці, і чоловіки швидко збиралися
навколо неї.
Найперше містер Скіддер, який подумав відвести їй головну роль у романтичній (нікому не розказаній) інтимній
драмі з реального життя. І ще містер Гувер, сорока п’яти років, гладкий, добре
забезпечений і дурний. І ще дуже молодий містер Івенс, який навмисне починав глухо кашляти, щоб вона просила
його покинути курити. Чоловіки дійшли
думки, що вона «дуже весела і компанійська», але сопіння на верхньому й
нижньому східцях було нестерпне.
Дозвольте на якийсь час припинити хід нашої драми, поки хор підійде до
рампи і проллє елегійну сльозу на гладку комплекцію містера Гувера. Труби
сповістять про те, яким згубним є ожиріння, якого прокляття заслуговує неповороткість, яке це лихо — гладкість.
Спробуйте вникнути, і ви зрозумієте,
що Фальстаф міг би мати більше романтики на тонну ваги, ніж хирлявий,
мов обтягнутий шкірою кістяк, Ромео.
Коханець має право зітхати, але він не
повинен пихтіти. Гладкі чоловіки приречені танцювати у почті Момуса. Марно битиметься найвірніше серце над
п’ятдесятидвохдюймовою талією. Геть,
Гувере! Гувер, сорока п’яти років, добре
забезпечений і дурний, міг би полонити
саму Єлену Прекрасну; Гуверові, сорока
п’яти років, добре забезпеченому, дурному і гладкому, судилося пропасти. Ніколи ти не мав жодного
шансу на успіх, Гувере.
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Поезія лауреатів премії
імені Михайла Коцюбинського
Продовжуємо знайомити читачів із поезією лауреатів
обласної літературно-мистецької премії імені Михайла Коцюбинського. Позаторік у Чернігові видана «Антологія творів лауреатів премії імені М. Коцюбинського. Поезія». З неї
і друкуємо ці твори.
Сапон Володимир Миколайович народився 20 липня 1951 року
в селі Рудка Чернігівського району.
Закінчив філологічний факультет
Ніжинського педінституту ім. М. Гоголя. Більше трьох десятиліть працював журналістом у Чернігові.
Автор поетичних збірок «Зірка
на пілотці», «Замкова гора», «Щаслава», дитячої збірки «Лісова аптека», історико-краєзнавчих книг
«Призабуті стежки сіверянської Кліо», «Чернігів древній і сучасний», «Седнів», «Таємниці назв наших сіл і міст», «Вулиці
старого Чернігова», публіцистичної книжки «Дещо із щоденника» та інших.
Живе в Чернігові.

Замглай
До радимичів путь тут вела
Із землі сіверян між лісами.
Як минали Звеничів, казали:
«Що за мглою там? Що там
за мгла...»
Там тумани стелились низами.
Там болотна іржава вода,
Торфовища грузькі, трясовини,
А вночі нечестивого кпини —
Аж хололи в погоничів спини,
Жах ув очі купцям заглядав.
Там купецький товар стерегли
Здирці, таті і всякі заброди.
Ледве місяць над гатями
сходив,
То чимдуж виганяли підводи
Із болота, з туманів, зі мгли...
На Замглай в приміських
поїздах
По гриби, журавлину, суниці
Їдуть нині дядьки й молодиці.
Про місця ці розкажуть
билиці —
Не почуєш у інших краях!

Перунів гай
Пам’яті найтоншу павутинку
Порухом, гляди, не розірви —
Загляда в літописну сторінку
Підліток-дубочок із трави.
Наймолодший в Перуновім гаї
Доторка корінчиком віків,
Де двигтять громи на виднокраї,
Мов лиха орда степовиків.
Обпалило блискавкою дуба,
Впав на крона вогняний
нагай —
«Цеє древо Перунові любо!»
І пішло з тих пір — Перунів гай.
І вклонялись сіверяни горді
Лику громовержця поміж віть.
Сотні літ — як він уже не в моді,
Тільки гай, як і колись, стоїть.
Гай шумує буйноквіто, лунко.
Де Перун? Не наздогнать літа...
Може, його правнучок Перунко
Тут дубочком-підлітком зроста?
Я його красі і юній міці
Поклонюся в древньому гаю,
Мов схилюсь до вічності
криниці —
Чи себе пізнаю? Пізнаю...

Початок осені
1
Вночі почуєш — падають
каштани,
Під вікнами мелодія лунка...
І сну нема, і помисли неждані:
Чи прийде хтось, чи хтось тебе
чека?
Опівночі!? А може, то здалося,
Що хтось іще о цій порі
не спить...

Каштани падають — і знов
заходить осінь,
І клени на майдані золотить.
І знов, думками сповнений
до краю,
Вже не заснеш. Під ранок
голубий
Тобі до вікон з сонцем
заглядають
Тривожні очі стиглих горобин.

2
Вже бригантини куренів
Покинули баштани літа.
Останнім променем зігріта
Дорога в осінь між полів.
По ній ще грім прогуркотить
Й сховається за синю хмару.
Сповите у ріллю рахманну,
В землі зернятко міцно спить.
Йому зелені сняться сни —
Через вітри й дощі крапчасті.
Вже осінь — і поля смугасті
Лежать, мов стиглі кавуни.

***
Корови повертаються із поля —
У захід сонця, ніби золоті,
Мов на музейній скіфській
пекторалі
Історія відкарбувала їх.
Поволеньки заходять у село,
І, наче десь у Делі чи Бомбеї,
Машини і підводи перед ними
Покірно обіч вулиці стають.
Коло дворів їх ждуть вже
господині,
А малюки, не дочекавшись,
сплять.
Запахло матіолами довкола
І теплим з-під корови
молоком —
Його вже п’є за хатою в затінні
З дійниці прямо місяцьмолодик.

На околиці літа
Вже на краєчку серпня теплі
дні —
І скоро за Десною мудрий бусол
Пов’яже туго їх собі у вузол
І крилами змахне удалині.
Вже довше світять бакенів
вогні,
І дід Яким, що Робінзоном Крузо
Все літо жив за річкою у лузі,
Вертає у село в старім човні.
Ще листу не торкнулись холоди,
Ще літу треба в осінь перейти
По райдузі останній після зливи.
А поки що густішають меди,
Високе небо входить у сади,
І так прозоро й синьо стигнуть
сливи.
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Виставка
«Талановиті чернігівці»

Я можу зробити тисячу
кроків назустріч, але я не
зроблю жодного навздогін.
***
Дитинство закінчується
тоді, коли кличуть не їсти, а
готувати.
***
Усі хороші думки завжди приходять із запізненням, і чим краще думка,
тим більше запізнення.
***
Легко бути сміливим,
коли це не твої страхи.

У мистецькій вітальні Чернігівської обласної бібліотеки ім. В. Короленка відкрито виставку «Талановиті чернігівці» народного аматорського об’єднання художників
«Деснянська палітра».
Створена 1982 року, «Деснянська палітра» згуртувала навколо себе обдарованих людей різного віку і професій.
Бібліотека давно співпрацює з «Деснянською
палітрою».
На виставці 12 художників представили 35 робіт.
Бібліотека ім.В.Короленка запрошує чернігівців і гостей
міста відвідати виставку.

Було колись...

Звичаї і традиції народів світу

Лікар сказав французькому письменнику й
філософу Бернарду Фонтенелю, що кава — це отрута.
— Цілком згоден, —
відповів Фонтенель, — але
бачите, ця отрута діє дуже
повільно. Я вживаю її ось
уже 80 років.
Узагалі Фонтенель прожив аж сто років. Звичайно, не тому, що вживав
каву.
***
У день, коли «Еволюція фізики» Ейнштейна
з’явилась у продажу, репортер із «Нью-Йорк таймс»
попросив автора сказати
кілька слів про книгу.
Ейнштейн відповів: «Те,
що я можу сказати про книгу, є в книзі».
***
Власники
американської фірми музичних інструментів попросили славетного співця Вільяма Роджерса з метою реклами
засвідчити якість їхніх роялей.
Роджерс люб’язно відповів на листа: «Панове!
Я зовсім певен у тому, що
ваші роялі найкращі з усіх,
на які я будь-коли спирався
ліктями».

Куточок
гумору
На риболовлі батько
каже сину:
— Синочку, дай мені
хліб для підгодівлі.
— Я його з’їв.
— Тоді дай мені кашу.
— Я її теж з’їв.
— Тоді доїдай черв’яків
і ходімо додому.

***
Пані вдома сідає до
фортепіано і грає якісь мелодії.
— Ви любите музику?
— звертається до гостя.
— Люблю, але ви не
турбуйтеся, грайте далі...

***
Жінки люблять тихих
чоловіків. Вони вважають,
що ті їх слухають.

***
Чоловік скаржиться лікареві:
— Дружина дорікає
мені, що вночі хроплю.
— І чого б ви хотіли позбутися — хропіння чи дружини?

***
— Учора я отримав
листа від жінки на вісім
сторінок.
— Що пише?
— Що не має що
писати.

У світі цікавого

О. ГЕНРІ

Кімната на горищі
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Одного літнього вечора, коли пожильці місіс Паркер сиділи на ґанку, міс
Лісон глянула на небосхил, тихо, весело засміялася і вигукнула:
— О, онде Біллі Джексон! Я його і звідси бачу.
Усі глянули вгору — хто на вікна хмарочосів,
хто на небо, шукаючи повітряний корабель, що
його веде Джексон.
— Це он ота зірка, — пояснила міс Лісон, показуючи своїм маленьким пальчиком. — Не та
велика, що блимає, а ота біля неї, що світить рівним блакитним світлом. Я бачу її щоночі через
вікно в стелі. Я назвала ту зірку Біллі Джексон.
— От уже, справді! — сказала міс Лонгнекер.— Я не знала, що ви астроном, міс Лісон.
— Аякже, — відповідала маленька спостерігачка зірок, — я знаю не гірше, ніж будь-хто
з них, який фасон рукавів буде наступної осені
на Марсі.
— От уже, справді! — сказала міс Лонгнекер. — Зірка, яку ви згадали, це Гамма з сузір’я
Кассіопеї. Вона належить до зірок другої величини і проходить через меридіан у...
— О,— сказав дуже молодий містер Івенс,—
я гадаю, що Біллі Джексон — набагато краще
ім’я для цієї зірки.
— Авжеж, — підтвердив містер Гувер, зневажливо засопівши в сторону міс Лонгнекер. —
Я думаю, міс Лісон має таке саме право давати назви зіркам, як усі ці стародавні астрономи.
— От уже, справді! — сказала міс Лонгнекер.
— Цікаво, чи впаде ця зірка? — зауважила
міс Дорн. — У неділю на Коні-Айленді я влучила у
дев’ять качок і одного кролика з десятьох.
— Звідси, знизу, він не такий гарний, — сказала міс Лісон. — Подивилися б ви на нього з
моєї кімнати. А ви чули, що з дна колодязя навіть удень видно зірки? Уночі моя кімната —
як ствол вугільної шахти, і тому Біллі Джексон,
який дивиться з неї, схожий на велику діамантову шпильку, що нею ніч сколола своє кімоно.
Потім настав час, коли міс Лісон не приносила вже нерозбірливих паперів, щоб передрукувати їх удома. І вранці, виходячи з дому, вона йшла
не на роботу, а ходила з контори до контори, і її
серце краяли холодні відмови, які переказували
їй нахабні молоді посильні. Так тривало довго.
Одного вечора міс Лісон стомлено піднялася на ґанок будинку місіс Паркер — це було
саме в той час, коли вона зазвичай поверталася після обіду в кав’ярні. Але цього разу прийшла, не пообідавши.
У вестибюлі вона зустріла містера Гувера,
який вирішив скористатися з цієї нагоди. Він
спитав міс Лісон, чи не погодиться вона вийти
за нього заміж. Його гладке черево нависало на
перила. Він спробував узяти її за руку, але вона
підняла руку і легенько вдарила його по щоці.
Крок за кроком вона піднімалася вгору, хапаючись за перила.
Пройшла повз кімнату містера Скіддера, де
той червоним чорнилом вписував у свою (неприйняту) комедію ремарку для Мертл Делорм (міс
Лісон), що мала «пройти піруетом з лівої частини сцени до того місця, де стоїть граф». Нарешті
вона доплентала по вкритих доріжкою крутих
сходах до горища і відчинила двері своєї кімнати. У неї не стало сил, щоб засвітити лампу або
роздягнутися. Вона впала на залізне ліжко, і старі пружини навіть не прогнулися під вагою її легенького тіла. У цій кімнаті, яка була схожа на пекло, міс Лісон підняла важкі повіки й усміхнулася.
Бо її вірний, спокійний і яскравий Біллі
Джексон сяяв їй крізь вікно у стелі. Вона була
відірвана від усього світу. Вона поринула у гли-
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боку пітьму, і тільки маленький квадрат блідого
світла облямовував зірку, яку вона так химерно,
але марно назвала. Мабуть, міс Лонгнекер має
слушність: це Гамма у сузір’ї Кассіопеї, а не Біллі
Джексон. Але все-таки не хочеться погоджуватися з тим, що це Гамма.
Лежачи на спині, вона двічі спробувала підняти руку. На третій раз це їй вдалося, вона піднесла два худеньких пальці до вуст і з темної ями
послала Біллі Джексону поцілунок. Потім її рука
безсило впала.
— Прощай, Біллі, — ледве прошепотіла
вона. — Ти за мільйони миль звідси, і ти навіть
не блимнеш мені. Але ти світив, і я тебе бачила
майже весь час, коли навколо не було нічого,
крім пітьми, правда ж?.. Мільйони миль... Прощай, Біллі Джексон!
Наступного ранку о десятій годині служниця-негритянка Клара побачила, що двері міс Лісон замкнені, їх зламали. Ні оцет, ні розтирання
й палені пера не допомогли, і тоді хтось побіг викликати по телефону «швидку допомогу».
В означений час карета зі страшним дзвоном розвернулася біля ґанку, з неї вискочив
енергійний молодий медик у білому халаті, впевнений, готовий діяти, спокійне лице його було
напівжиттерадісне, напівпохмуре.
— У будинок сорок дев’ять викликали карету,— сказав він коротко. — Що трапилося?
— Так, так, лікарю, — зітхнула місіс Паркер,
ніби вона найбільше непокоїлася, що в її домі
трапилося нещастя. — Я не розумію, що з нею
могло статися. Ми зробили все, що могли, але
вона все ще не приходить до тями. Це молода
жінка, міс Елсі — так, якась міс Елсі Лісон. Ніколи раніше в моєму домі...
— Яка кімната? — вигукнув лікар таким
страшним голосом, якого місіс Паркер ніколи
раніше не чула.
— Кімната на горищі. Це...
Мабуть, лікар «швидкої допомоги» добре
знав розташування кімнат на горищі. Він побіг
угору сходами, стрибаючи через чотири східці.
Місіс Паркер поволі, як того вимагала її гідність,
рушила слідом.
На першій площадці сходів вона зустріла
лікаря, який уже повертався, несучи на руках
«астронома». Він зупинився і стиха сказав кілька слів, гострих, як скальпель хірурга. Місіс Паркер повільно зігнулася, мов сукня з цупкої матерії, яка впала з цвяха. Відтоді вона лишилася
назавжди зігнутою і душею, і тілом. Траплялося,
цікаві пожильці питали, що сказав їй тоді лікар.
— А, хай йому, — відповідала вона. — Коли
б мені пощастило вимолити прощення за те, що
я слухала його, я була б задоволена.
Лікар зі своєю ношею пройшов повз натовп
цікавих, яких завжди ваблять усякі видовища,
і навіть вони, ошелешені, розступилися, бо вигляд у лікаря був такий, наче він ховає найдорожчу людину.
Вони помітили, що лікар не поклав тіло,
яке ніс, на носилки, а тільки сказав шоферові:
«Жени щодуху, Уїлсоне!»
Оце й усе. Чи вийшло в мене оповідання? На
другий день у ранковій газеті я побачив маленьку замітку, і її останні слова, можливо, допоможуть вам (як допомогли мені) зв’язати всі події.
У замітці повідомлялося, що з будинку сорок
дев’ять по Східній... вулиці до лікарні Беллвю привезли молоду жінку, надзвичайно виснажену тривалим голодуванням. Замітка кінчалася словами:
«Уїльям Джексон, лікар «швидкої допомоги»,
якого викликали до хворої, твердить, що вона
видужає».

Зареєстрована у Головному управлінні юстиції
Чернігівської області.
Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія ЧГ № 501-150 Р від 26 жовтня 2011 року.

У Греції не рекомендується хвалити в гостях якусь вазу
або картину, інакше господарю доведеться її вам подарувати.
Знак «Великий палець угору» в деяких країнах означає
«От як добре я тебе обдурив».
У Японії сякатися на людях — непристойно.
В Індії в сімейному колі не кажуть «спасибі». Вважається, що члени сім’ї не повинні дякувати один одному.
У Китаї дарувати щось пов’язане з числом 4 — просто
жах. 4 — символ смерті, там навіть поверхи йдуть: 1, 2, 3, 5...
Сидіти нога на ногу, показуючи ступнею на співрозмовника, — в багатьох південно-східних країнах образа співрозмовника. Погладити по голові — теж.
У Японії не йдуть з роботи раніше за начальника.
У Грузії прийнято, щоб склянка в гостя завжди була повна, навіть якщо пити вже не хочеться. Тому, якщо ввічливий
гість щоразу випиває частування до дна, господар буде змушений доливати йому вино.
У Німеччині подекуди збереглася традиція, щоб на Новий рік усі члени сім’ї, незалежно від віку, залазили на стільці,
перед тим як годинник проб’є 12. А з останнім ударом усі «зістрибують» у Новий рік.

Корисні поради
Якщо капусту мити гарячою водою, харчова цінність
її знизиться.
Якщо духовка перегрілася, а її треба швидше охолодити, поставте туди каструлю з холодною водою.
Якщо на кухні неприємно пахне, налийте в сковороду
трошки столового оцту і потримайте сковороду на слабкому
вогні, поки оцет не випарується.
Навіть абсолютно чисту м’ясорубку, перш ніж користуватися нею, слід обдати окропом.
Борошняні вироби, крупи, а також сушені плоди й
овочі при поганому зберіганні пошкоджують жучки-шкідники.
Зовнішня ознаки цього такі: утворюються грудки крупи, павутинові гірлянди. Простий спосіб знищення жучків-шкідників
— просіювання борошна, манки, сортування зерен і круп з
видаленням личинок. Сильно заражені продукти краще викинути. Усі місця, де зберігаються продукти, необхідно протерти розчином оцту. Продукти перекласти в жерстяні, фаянсові
або скляні, щільно закриті банки, на дно яких покласти 2 – 3
зубки очищеного часнику.

Чернігівський культурно-мистецький
центр «Інтермеццо»
14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 9, тел. (0462) 973628, 973-629, (063) 236-18-03 http://intermezzo.org.ua.
e-mail:kmc.intermezzo@gmail.com
ІCQ: 605-110-856
Послуги: в продажу книги, музика, мистецтво, сувеніри,
канцтовари, а також туризм, екскурсії, проведення презентацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності.

Чернігівська міська організація
Суспільної служби України
Види послуг: соціальний патронаж, видавнича діяльність, сприяння вихованню дітей, відродженню духовних і національних традицій. Вул. Шевченка, 9.

Тел. (066) 760-86-83, (0462) 973-628, 973-629.
Вас зацікавила наша газета, її публікації?
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