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Триває  передплата на  
нашу газету на 2016 рік 

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

термін і на будь-яку адресу в області.
Передплатна ціна на нашу газету — незмінна і найнижча. 
Вона, як і раніше, становить усього 6 гривень на місяць. 

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

в кіосках, відділеннях і райвузлах зв’язку. 

Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.
 Політика, соціальні проблеми, екологія.
 Публікації раніше невідомої нам історії України, СРСР.
 Проза і поезія відомих письменників світу.
 Культура, мистецтво, спорт. 
 Корисні поради. 
 У світі цікавого.

«Світ-інфо» — газета для кожного з вас!
Кожному читачеві газети — ще одного-двох читачів 

Прочитавши нашу газету, покажіть її своїм друзям, знайо-
мим, колегам, запропонуйте також передплатити. Чим більше 
буде передплатників, тим міцнішою буде «Світ-інфо» в інфор-
маційному просторі області. 

Не забудьте продовжити 
передплату на другий квартал

У частини наших читачів передплата на газету оформле-
на на перший квартал. Тому не забудьте продовжити її на кві-
тень і далі. Ви можете це зробити сьогодні і  протягом наступ-
ного  тижня. 

 * * * 
Наступний номер газети вийде 7 квітня — для читачів, 

у яких передплата оформлена на квітень (а також квітень 
і подальші місяці). 

Останнє слово Надії Савченко 
в суді, яке їй  так і 

не дозволили промовити
Я не визнаю ні вини, ні вироку, ні ро-

сійського суду.
У разі обвинувачувального вироку — 

апеляції не буде.
Я хочу, щоб весь цивілізований демо-

кратичний світ зрозумів, що Росія — це 
країна третього світу з тоталітарним ре-
жимом і диктатором-самодуром, в якій 
плюють на права людини і міжнародне 
право.

Абсурдною є ситуація, коли ті, хто ви-
крадає людей — піддає їх тортурам, по-
тім ще й роблять вигляд, що мають право 
їх судити. Про який справедливий суд тут 
може бути мова? У Росії суду і слідства 
немає! Тут є фарс лялькових маріонеток 
Кремля, і я вважаю абсолютно зайвим 
витрачати час свого життя на те, щоб 
брати в ньому участь!

Тому апеляції не буде, а буде наступ-
не: після вироку я продовжу голодовку 
ще на десять днів, доки вирок не всту-
пить в силу, і це незалежно від перекладу 
вироку українською мовою, бо перекла-
дом вони вміють довго час тягнути.

Через десять днів я оголошу суху го-
лодовку, і тоді в Росії є не більше десяти 
днів, щоб повернути мене в Україну, звід-
ки викрали! І мене не хвилює, яким чи-
ном вони будуть це обґрунтовувати.

Я чула про досить непогані здібності 
Петра Олексійовича Порошенка в дипло-

матії. Ну що ж, я сподіва-
юсь, що його дипломатичних здібностей 
вистачить на те, щоб у Росії домовитися з 
одним ідіотом... Адже він обіцяв моїй ма-
тері, що ще на травневі свята 2015 року 
я буду вдома.

І поки за мене будуть торгуватися, 
життя мене буде покидати, і Росія мене 
все одно поверне в Україну живою чи 
мертвою! Але поверне!

І всі ці десять днів під воротами СІЗО 
буде день і ніч стояти моя сестра і буде 
чекати — випустять чи винесуть мене. 
Якщо ви її посадите — на її місце приїде і 
стане моя мати, їй 77 років. Ви і її посади-
те? Тоді на її місце стане моя подруга, мій 
друг, а за ними українець за українцем!

І запам’ятайте: всіх вам сюди не за-
пихнути!

А поки мої співвітчізники будуть сто-
яти, прості, чесні й порядні росіяни з на-
вколишніх хат почнуть їм приносити га-
рячий чай, бутерброди і теплі ковдри, бо 
кожен з них розуміє, що на моєму місці 

може опинитися дитина кожного з них у 
цій в’язниці народів під назвою Росія!

Отак починаються Майдани! А воно 
вам потрібно?! Ви ж боїтеся цього як вог-
ню! Тому Кремлю краще повернути мене 
в Україну якнайшвидше і живою!

А всьому світу з демократичними цін-
ностями краще вчасно усвідомити уро-
ки історії і згадати, що свого часу Євро-
па була толерантною з Гітлером, Амери-
ка не була досить рішучою, і це призвело 
до Другої світової війни.

Путін — це тиран з імперським зама-
хом і комплексами Наполеона й Гітлера 
разом узятих. А ведмідь людяної мови 
не розуміє, він розуміє тільки мову сили. 
Тому, якщо ми не станемо більш рішучи-
ми і не визначимо вчасно вірні пріори-
тети, то будемо скоро мати Третю світо-
ву війну.

Я тепер, вже як політик, більше не по-
дам руки Росії на політичній арені. Дуже не 
з руки подавати руки тому, хто тримав тебе 
в наручниках, а твій народ — у кайданах.

Але, приймаючи кожне своє полі-
тичне рішення, я завжди буду думати, як 
воно аукнеться на простому народові як 
України, так і Росії. Бо в Росії, не дивля-
чись ні на що, все ж є багато чесних, по-
рядних, добрих і нещасних людей.

4 березня 2016 р.

Надія Савченко:
«Росія — в’язниця,  
тоталітарна держава»

Знову — бій під Крутами

Меморіальний комплекс 
на місці легендарного бою під 
Крутами було відкрито 2006 
року за ініціативи Президен-
та Віктора Ющенка, а також 
великої кількості політиків, 
громадських діячів і митців. У 
2008 році поруч із централь-
ним монументом меморіалу 
створили музей, який розмі-
щений у 7 залізничних ваго-
нах, 2 відкритих платформах 
із гарматами та унікальному 
паротязі тих часів.

2010 року меморіальний 
комплекс «Пам’яті героїв Крут» 
був переданий до складу Мі-
ністерства оборони України 
і став філією Національного 
військово-історичного музею 
України. Цю передачу здійсни-
ли з метою пожвавлення вій-
ськово-патріотичної роботи у 
Збройних силах України, вша-
нування традицій сучасного 
війська та Армії УНР, яка бо-
ролася за незалежність нашої 
держави у 1917 – 1921 рр.

Узимку 2015 року філію 

поповнили експозицією про 
18 – 19-літніх юнаків, які заги-
нули на війні на Донбасі, захи-
щаючи єдність України. 

Щороку на роковини бою 
під Крутами з’їжджаються 
тисячі людей з усіх куточків 
України. Приміром, цього року 
29 січня було близько трьох 
тисяч гостей, серед них — чи-

мало відомих громадських і 
політичних діячів.

Але останніми роками Мі-
ністерство оборони України 
не цікавиться долею меморіа-
лу, і, наприклад, під час остан-
нього відзначення роковин 
бою під Крутами там не було 
жодного офіційного представ-
ника від МОУ (не рахуючи пра-

цівників Національного вій-
ськово-історичного музею 
України з Києва). Більше того: 
структурні підрозділи МОУ, які 
мають відповідати за військо-
во-патріотичне виховання, 
фактично такої роботи не про-
водять.

За кілька днів до вже тра-
диційного вшанування поле-
глих крутян, а саме — 16 січ-
ня 2016 року, з’явилось окре-
ме доручення міністра обо-
рони України генерала армії 
України С. Полторака про ско-
рочення працівників Зброй-
них сил України на 4170 осіб. 
У тому числі передбачається 
скоротити 36 осіб із підрозді-
лів, підпорядкованих Депар-
таменту соціальної та гумані-
тарної політики МОУ. Саме цій 
установі підпорядковується 
Національний військово-істо-
ричний музей України з усіма 
своїми філіями (і вона, влас-
не, має дбати про вій-
ськово-патріотичне 
виховання).

Тепер — зі «своїми»: бездумними чиновниками
Меморіальний комплекс «Пам’яті героїв Крут» Міністерства оборони  

збиралися  ліквідувати. Як можуть з'являтися такі затії? 

Почався Великий піст
У понеділок у православних та греко-католиків розпо-

чався Великий піст. Це найдовший і найсуворіший із чоти-
рьох багатоденних постів, встановлених церквою. Його три-
валість становить 7 тижнів (40 днів триває підготовка до на-
гадування про страждання Ісуса Христа і останній тиждень 
— Страсний). Завершується цей період утримання від їжі та 
розваг Великоднем — святкуванням Світлого Христового 
Воскресіння, яке цього року припадає на 1 травня.

Згідно з церковним статутом, заборонено вживати під 
час Великого посту м’ясні страви, рибу, молоко, сир та яйця. 
Послаблення щодо режиму харчування допустимі для людей 
похилого віку, хворих, маленьких дітей, вагітних жінок і мо-
лодих матерів. На інший режим харчування можуть розрахо-
вувати також ті, хто вирушить у подорож.

Також священики зазначають, що формальне дотриман-
ня вимог щодо споживання їжі та утримання від розваг не є 
головним сенсом Великого посту. Піст — насамперед період 
покаяння, примирення з Богом і роботи над власним духо-
вним зростанням. Тому церква радить у цей час більше ува-
ги приділяти молитві, читанню Святого Письма, відвідуван-
ню богослужінь і справам милосердя.

В Україні — понад 1 мільйон 700 тисяч 
переселенців, точніше — біженців
Це наслідок окупації Криму і війни на Донбасі. 
За даними Міністерства соціальної політики, його підрозділа-

ми станом на 14 березня взято на облік 1 744 788 переселенців 
із Донбасу та Криму. 762 994 сім’ї звернулися за призначенням 
грошової допомоги, 714 046 з них таку допомогу призначено. Від 
початку року їм виплачено 605 млн 134 тис. гривень. 

27 березня 
переводимо стрілки годинника

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 
13.05.1996 р. на території України було визначено такий по-
рядок переходу на літній і зимовий час: 

– останньої неділі березня — на літній час: годинник о 
3.00 переводиться на 1 годину вперед;

– останньої неділі жовтня — на зимовий час: годинник о 
4.00 переводиться на 1 годину назад.

Отже, нині перехід на літній час — у ніч із суботи на 
неділю, 27 березня.
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Бліц-інформ
Перші вибори 
сільського старости
6 березня відбулися перші в області вибори 

старости села. Це в с. Ганнівка Макіївської сіль-
ської об’єднаної територіальної громади Носів-
ського району. Явка виборців склала 73,1%. 
Перемогла  Левченко Світлана Іванівна, 1973 
р.н., секретар Ганнівської сільської ради. Ста-
роста села представлятиме інтереси його меш-
канців в об’єднаній територіальній громаді, ма-
тиме низку інших обов’язків і повноважень.

Вибори старост відбудуться і в інших 
об’єднаних громадах області. У Козелецькому 
районі 3 квітня обиратимуть старост у селах Ко-
сачівка, Моровськ, Короп’є Деснянської селищ-
ної об’єднаної територіальної громади, в селах 
Вовчок, Підлісне, Прогрес, Олбин і Новий Шлях 
Кіптівської сільської об’єднаної територіальної 
громади. 17 квітня перших старост обирати-
муть у Петрушівці, Іваниці, Мартинівці та Южно-
му Парафіївської об’єднаної селищної територі-
альної громади Ічнянського району.

Як торгуємо із закордоном
У 2015 р. зовнішню торгівлю підприєм-

ства та організації Чернігівщини здійснювали 
з партнерами 128 країн світу.

Експортовано товарів на 552 млн дол. 
США, що на 21% менше, ніж у 2014 р., імпорто-
вано — на 379 млн дол. США (на 28% менше). 

55% експорту — це поставки до Єгипту (на 
51 млн дол.), Росії (50 млн), Туреччини (34 млн), 
Нідерландів (30 млн), Румунії та Білорусі (по 
25 млн), Іспанії (24 млн), Молдови й Польщі (по 
21 млн), Італії (20 млн). 

Значний попит на зовнішньому ринку мали 
зернові культури (43% від загального експор-
ту), з яких дві третини експортовано до Єгип-
ту, Нідерландів, Іспанії, Кореї, Італії, Португалії, 
Ірану. 

Суттєві поставки виробів із паперу й карто-
ну здійснювалися до Росії, деревини та виробів 
із неї — до Туреччини, Китаю та Румунії, харчо-
вих продуктів — до Грузії та Молдови, текстиль-
них матеріалів і виробів — до Білорусі, Польщі, 
Росії, Нідерландів.

Щодо закупівель за кордоном, то дві трети-
ни імпорту забезпечили Білорусь, Росія, Німеч-
чина, Бразилія, Італія, Китай, Польща. 

В асортименті імпорту переважали харчові 
продукти (20%), полімерні матеріали, пластма-
си й вироби з них (18%), текстильні матеріали й 
вироби (13%), папір і картон (12%).

Співробітництво міської 
ради і благодійного фонду 
«Фундація Ательє Єршов»
Чернігівський міський голова Владислав 

Атрошенко зустрівся з представниками бла-
годійного фонду «Фундація Ательє Єршов» 
(Республіка Польща). Геннадій Єршов, прези-
дент фонду, — відомий чернігівський скуль-
птор, який нині живе і працює в польському 
місті Гданськ. Єршов запевнив, що йому не-
байдужа доля та історія Чернігова, висловив 
пропозицію щодо встановлення пам’ятника 
Володимиру Великому у сквері навпроти го-
телю «Україна» (це дозволить облагороди-
ти прилеглу територію). Президент благо-
дійного фонду презентував ескізний проект 
пам’ятника й запевнив, що реалізовувати-
меться він тільки після внесених пропозицій 
від інших скульпторів.

Міський голова наголосив, що всіляко під-
тримуватиме цю ідею, але з громадським обго-
воренням проекту. 

Владислав Атрошенко і Геннадій Єршов під-
писали «Меморандум щодо дружнього співро-
бітництва Чернігівської міської ради та бла-
годійного фонду «Фундація Ательє Єршов». 
Сторони будуть сприяти співробітництву між 
Польщею і Україною, закладами культури й 
мистецтва, освіти, туризму і спорту.

Бабуся загинула, 
спалюючи суху траву
Незважаючи на багаторазові застере-

ження рятувальників, з настанням теплої по-
годи громадяни почали інтенсивно спалюва-
ти суху траву, листя і сміття, тим самим нара-
жаючи на небезпеку не тільки своє майно, а 
й власне життя. В області лише за 11 берез-
ня через це виникло 4 пожежі, одна людина 
загинула. 

Близько 15.00 на присадибній ділянці в 
с. Бутівка Сосницького району виявили тіло 
77-річної жінки. Як з’ясувалося, спричинило 
трагедію порушення правил пожежної без-
пеки при спалюванні залишків сухої рослин-
ності.

20 березня 2016 р. випо-
внюється 377 років від дня на-
родження Івана Степановича 
Мазепи. 

І хоча народне прислів’я недарма 
каже, що від Богдана до Івана не було 
гетьмана, ставлячи його на один ща-
бель із Богданом Хмельницьким, усе 
ж для більшості сучасних українців він 
залишається майже невідомою по-
статтю. Тому що для декого, особливо 
для представників старшого поколін-
ня, ім’я Івана Мазепи все ще вмонто-
ване в концепцію нав’язаного росій-
ською пропагандою міфу про «гетьма-
на-зрадника».

Насправді один лише перелік за-
слуг Івана Степановича Мазепи перед 
Україною та її народом величезний.

Наділений надзвичайно гострим 
природним розумом, Іван Мазепа 
отримав освіту в провідних західноєв-
ропейських навчальних закладах і все 
життя працював над розширенням 
свого кругозору. Він очолив Українську 
державу в надзвичайно скрутні часи. 
Розтерзана братовбивчою війною та 
численними іноземними вторгнення-
ми, українська земля ще тільки почи-
нала виходити з лихоліття. Головним 
завданням гетьмана Мазепи на почат-
ку правління було підтримати благень-
кі паростки миру і стабільності. Іван 
Степанович з цим завданням з честю 
впорався. Давши українським зем-
лям небачено довгий відрізок мирного 

часу, якого вони не знали сорок років 
перед цим, гетьман Мазепа запустив 
колесо економічного піднесення. А це 
призвело і до нечуваного злету україн-
ської культури й мистецтва. 

Завдяки турботам Івана Мазепи 
українська земля прикрасилася вишу-
каними церквами, розквітло книгови-
давництво, навіть з’явилась унікаль-
на в українській історії власна школа 
гарматного лиття. Окрім цього, багато 
ще чого було зроблено гетьманом для 
української культури.

Затиснутий жорсткими умовами 
васальної залежності Української дер-
жави від Москви, Іван Мазепа все ж 
примудрявся завдяки власній харизмі 
зберігати трошки додаткової свободи 
поза цими залізними лещатами.

Усе правління гетьмана Мазепи по 
суті було таємним протистоянням мос-
ковській владі. Сили були надто нерів-
ні, але, коли стало зовсім нестерпно, 
гетьман обрав шлях відкритого про-
тистояння, пожертвувавши спокійною 
старістю заради шансу для України.

Гетьман Іван Мазепа був дійсно 
великим сином української землі. 
Святкуючи його день народження, ма-
ємо на меті не лише віддати шану ве-
ликому гетьману за його непересічні 
заслуги, а перш за все повинні проде-
монструвати самі собі, що відданість 
рідній землі та своєму народу ніколи 
не буде забута нащадками. Розуміння 
цього надзвичайно важливе сьогодні 
для тих, хто йде в бій за Україну.

20 березня  в Батуринському на-
ціональному історико-культурному за-
повіднику «Гетьманська столиця» від-
будеться захід «Від Богдана до Івана 
не було гетьмана», присвячений 377-ій 
річниці від дня народження Івана Сте-
пановича Мазепи. Запрошуємо всіх 
небайдужих узяти участь у вшануван-
ні. Початок — об 11.00 на цитаделі Ба-
туринської фортеці.

Віталій МАМАЛАГА, 
науковий співробітник НІКЗ 

«Гетьманська столиця»

Оновлена експозиція 
історичного музею
У Чернігівському обласному історичному музеї імені В. Тар-

новського представлена нова експозиція історії Чернігівщини 
другої половині XVII ст.

Розташування 1669 року гетьманської резиденції в Бату-
рині підняло значення нашого краю. Сюди потяглися енергійні 
люди, які досягли певного старшинського статусу. Їхні портре-
ти бачимо в експозиції: Дем’ян Многогрішнй, Іван Самойлович, 
Іван Мазепа, Іван Стороженко, Василь Дунін-Борковський. 

У Чернігівському музеї — одна з найбільших колекція геть-
манських універсалів в Україні. Автографи Дем’яна Многогріш-
ного, Івана Самойловича та Івана Мазепи представлені в доку-
ментах, підписаних у Батурині.

До унікальних експонатів, пов’язаних з іменем Мазепи, на-
лежить кухоль роботи відомого українського майстра Івана Ра-
вича. З Мазепою пов’язана і шабля, що за легендою була пода-
рована гетьманом осавулу Савичу.

Наприкінці XVII ст. під час взяття турецької фортеці Азов від-
значився Чернігівський козацький полк під орудою полковни-
ка Якова Лизогуба. У нагороду він отримав 1696 року срібний 
хрест із пам’ятним написом.

Уперше представлений комплекс, пов’язаний із чернігів-
ським полковником та генеральним обозним Війська Запоро-
зького Василем Касперовичем Дуніним-Борковським. У музей-
ному зібранні чимало його меморій, серед яких — коштовні да-
рунки, надані ним до чернігівських храмів: срібні дискос, потир, 
свічник. Поряд — глиняна кахля, знайдена на місці, де розташо-
вувалася його садиба. На всіх предметах зображений родовий 
герб Василя Дуніна-Борковського.

Написом і гербом прикрашений срібний ківш, який належав 
ще одному представнику урядової козацької старшини — сед-
нівському сотнику Стефану Бутовичу.

Вікторія МУДРИЦЬКА, 
завідувачка науково-експозиційного

відділу музею

Активісти проекту «Еко міс-
то» налагодили діалог із пред-
ставниками влади Чернігова та 
внесли пропозиції до «Програми 
поліпшення екологічного стану 
на 2016 – 2017 роки». 

Тож сподіваймося, що про-
блема збирання та утилізації 
елементів живлення (відпрацьо-
ваних батарейок) в обласному 
центрі буде розв’язуватися. 

Про досвід співпраці акти-
вістів із владою йшлося під час 
прес-конференції в медіа-центрі 
«Моє місто». 

«Активісти порахували очіку-
вані обсяги збору відпрацьова-
них елементів живлення й запро-
понували нам збільшити відпо-
відну статтю витрат на транспор-
тування та утилізацію, що і було 
зроблено, — розповів заступник 

міського голови Олександр Ки-
риченко. — Також батарейки, зі-
брані в навчальних закладах, бу-
дуть забирати й вивозити праців-
ники ЖЕКів». 

Депутат міської ради і підпри-

ємець Сергій Воробйов повідо-
мив: «Особисто я, моя родина та 
колектив магазину «Адреналін» 
давно не викидаємо батарейок 
на сміття, тому що усвідомлюємо 
шкоду, яку вони завдають довкіл-

лю. Один із перших пунктів зі збо-
ру батарейок у Чернігові відкрив-
ся саме в магазині «Адреналін». 
Останніми роками ми відправля-
ємо їх на утилізацію за власний 
рахунок, але цю проблему треба 
вирішувати комплексно». 

Представниця проекту «Еко 
місто», громадська діячка Тетяна 
Пекур зазначила: «Наша мета — 
щоб усі жителі Чернігова більш 
свідомо ставилися до проблеми 
утилізації елементів живлення. 
Треба, щоб міська влада уклала 
договір про утилізацію із заво-
дом «Аргентум» (м. Львів). Це єди-
ний переробник відпрацьованих 
елементів живлення в країні». 

За півроку діти і студенти міс-
та назбирали близько 75 тисяч 
відпрацьованих батарейок. 

       Медіа-центр «Моє місто» 

Ось коротка кримінальна хроні-
ка останніх тижнів по одному звичай-
ному району області, Куликівському. 
Подібне — по інших районах і загалом 
Україні. 

Виявлено пропажу двох метрів металевої 
сітки (горожі) біля центру позашкілля в сели-
щі Куликівка.

У селянки з Вершинової Муравійки прямо 
з подвір’я вкрадено 5 курей. 

Із приміщення ферми в селі Дроздівка 
знято 24 листи шиферу. 

Невідомі особи вирубали зелені наса-
дження вздовж дороги між селами Виблі й 
Вершинова Муравійка.

На базовій станції стільникового зв’язку 
в с. Вересоч вкрадено 8 акумуляторних 
батарей. 

З автомобіля на вулиці в Куликівці знято 

компресор для підкачування коліс, колесо, 
злито 8 літрів бензину з бака. Тієї ж ночі з ін-
шого авто в селищі знято акумулятор. 

У с. Горбове вкрадено 6 металевих стовп-
чиків паркану з одного обійстя. 

У с. Хибалівка, зірвавши навісні замки на 
сараї, злодії викрали звідти двох кролів, два 
велосипеди, бензопилку, електроточило, три 
металеві каністри. 

У с. Вересоч обікрадено дачне обійстя 
мешканця Чернігова — з погреба вкрадено 
два мішки картоплі й дві банки сала. 

У мешканця райцентру вкрадено запчас-
тини до тракторного причепа. 

З нежилого будинку в с. Дроздівка викра-
дено батареї опалення, два рулони лінолеу-
му, три алюмінієві бідони по 40 літрів, чавуни, 
сковорідки, миски, казанки, шерстяну хустку, 
килимок, тканину для штор.

З нежилого будинку в с. Ковчин вкраде-
но 6 чавунних батарей опалення, 4 чавунні 
плити. 

Злодії викопали 31 саджанець яблунь на 
садовій ділянці агрофірми «Надія». 

З гаража мешканця с. Ковчин вкрадено 
пральну машину. 

У Куликівці в час відсутності господині з її 
дому вкрадено фотоапарат «Нікон» і планшет 
«Бравіс». 

В обідню перерву хтось зламав двері в 
медпункті с. Жуківка і вкрав з шухляди 100 
гривень. 

І так далі, і тому подібне. Розкриття таких 
злочинів дуже низьке, принаймні районна га-
зета, яка понуро фіксує таку статистику зло-
чинів, нечасто  повідомляє про їх розкриття. 
Очевидно, вважається, що це «дрібні» злочи-
ни. Але з дрібних згодом виростають великі. 

Селян і далі обкрадають

За чисте довкілля Чернігова 

Нехай вічна 
буде слава!
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Бліц-інформ
Реформа газет: 
важко, але просувається
Районні державні адміністрації та районні ради у Прилу-

ках, Талалаївці, Ічні й Варві вже ухвалили рішення про рефор-
мування своїх газет, тобто вони вийдуть із числа їх співза-
сновників.

Як повідомив голова громадської організації «Асоціація 
регіональних ЗМІ» Олександр Назаренко, загалом реформу-
ватися в першому етапі прагнуть колективи щонайменше 10 
газет області. Решта має стати на самостійний шлях до 2019 
року. Саме стільки часу дає Закон України «Про реформуван-
ня державних і комунальних друкованих засобів масової ін-
формації».

Разом з тим часто місцева влада не надто поспішає з ре-
формою ЗМІ, не хоче втратити контроль над газетами і потра-
пити під контроль вільної місцевої преси.

Подекуди прагнуть змінити напередодні реформи редак-
тора, перешкоджають редакціям у бажанні реформуватися. 
До речі, вже від 1 січня 2016 року місцеві ради не мають по-
вноважень призначати або звільняти редакторів друкованих 
ЗМІ, співзасновниками яких вони є. 

Зимовий м’яч
У Куликівському районі останні кілька років активно розі-

груються зимові чемпіонати району з волейболу і міні-футбо-
лу. Про їх масовість свідчить те, що в невеликому районі на 17 
місцевих рад у футбольному турнірі взяли участь 12 команд, у 
волейбольному — 8.

Змагання проходили в райцентрі, у спортзалах аграрного 
ліцею і середньої школи.

Чемпіонат з міні-футблу виграла команда ФК «Куликівка». 
Чемпіоном району з волейболу вперше стала команда 

«Нива» с. Авдіївка (на фото). Активно підтримує команду сіль-
ський голова, великий ентузіаст спорту Валерій Корявець (на 
знімку — стоїть у центрі).  Друге місце в турнірі з волейболу 
виборола команда «Ратибор» (ліцей), третє — «Маяк» (с. Гор-
бове). 

А цієї неділі було розіграно кубок  району  з  волейболу. 
Його також виграла «Нива» (Авдіївка). Другою була команда 
Хибалівки.

Корисні телефони Чернігова
Телефони екстрених викликів
Пожежна охорона — 101.
Швидка медична допомога — 103.
Поліція — 102, 619-255.
Аварійна служба газу — 104, 676-040.
Чергова частина міського відділу поліції — 4-52-71. 
Чергова частина Деснянського відділу поліції — 619-093. 
Чергова частина Новозаводського відділу поліції — 676-544. 
Чергова частина ДАІ області — 5-62-45, 563-02.
Служба оперативного порятунку — 611-107.

Аварійні служби
Комунального підприємства ЖКГ Деснянського району — 
3-40-99, 958-887.
Комунального підприємства ЖКГ Новозаводського району — 
72-34-38. 
Авторемонт СТО — 5-92-07.
Водоканал (диспетчер) — 676-787.
Міське зовнішнє освітлення — 69-83-93.
Ліфти — 1586, 4-30-25.
Ремонт побутових приладів — 4-41-97.
Ремонт газового устаткування — 1559, 676-040.
Ремонт телерадіоапаратури — 1587.
Тепломережа — 622-973.
Електромережі — 655-112, 655-152.

Комунальний сервіс
Будсервіс (експлуатація житлового фонду) — 629-364. 
Залізнична станція Чернігів — 4-53-53.
ЖРЕУ №2 — 675-224,  ЖРЕУ № 3 — 4-01-60, 4-10-63,  ЖРЕУ 
№4 — 3-36-11,  ЖРЕУ №5 — 72-32-96, ЖРЕУ №6 — 3-32-61, 
ЖРЕУ №7 — 5-61-48, ЖРЕУ №8 — 3-41-24, ЖРЕУ №9 — 644-
809, ЖРЕУ №10 — 3-01-62, ЖРЕУ №11 — 5-64-18, ЖРЕУ 
№12 — 7-35-05, ЖРЕУ №13 — 5-80-64.
Облтеплокомуненерго — 622-769, 622-793.
Управління житлово-комунального господарства — 4-31-89.
Управління комунального господарства Новозаводського 
району — 699-576. 
Управління комунального господарства Деснянського 
району — 3-50-32.
Чернігівводоканал — 64-90-91.
Чернігівгаз — 651-822. 

Фестиваль 
«Слов’янські 
театральньні 

зустрічі»
Чернігів, обласний академічний 

український музично-драматичний 
театр імені Т. Шевченка. 17 – 29 
березня. 

17 березня. Полтавський театр 
ім. М. Гоголя. «Остання любов геть-
мана». 

18 березня. Київський Молодий 
театр. «Зачарований». 

19 березня. Херсонський театр 
ім. М. Куліша. «Свіччине весілля». 

20 березня. Ніжинський театр 
ім. М. Коцюбинського. «Останній 
гречкосій». 

21 березня. Кіровоградський 
театр ім. М. Кропивницького. «Соро-
чинський ярмарок». 

22 березня. Київський театр 
оперети. «За двома зайцями». 

23 березня. Дніпропетровський 
молодіжний театр «Віримо!». «Голо-
дна кров».

24 березня. Заслужений колектив 
Республіки Білорусь Гомельський те-
атр. «Він Вона Війна»/«Ён Яна Вайна». 

25 березня. Заслужений колек-
тив Республіки Білорусь Брестський 
театр. «Вечір». 

26 березня. Чернігівський театр 
ім. Т. Шевченка. «Ніч перед Різдвом».

27 березня. Чернігівський театр 
ім. Т. Шевченка. Святкова театралі-
зована програма «Нам — 90». 

28 березня. Варшавський те-
атр «Друга зона» («Teatr Druga Strefa») 
«Ікавка»/«Czkawka». 

29 березня. Волинський театр 
ім. Т.Шевченка. «Приборкання но-
ровливої». 

Тел. каси театру: 77-44-80.

Пам’ять про земляка
На початку липня 2014 року Корюківський район об-

летіла сумна звістка: в зоні АТО був смертельно травмова-
ний наш земляк Павло Висоцький із Рибинська. Павло став 
першим із уродженців Корюківщини, хто загинув на Донба-
сі, захищаючи нашу землю від агресорів. Указом Президен-
та України його було нагороджено орденом «За мужність» 
(посмертно).

А недавно в селі, де Павло народився, вчився, працю-
вав, звідки його проводжали на строкову службу до армії, на 
його честь  відкрили меморіальну дошку. На захід вшануван-
ня пам’яті прибули представники районної й сільської вла-
ди, громадські активісти, мешканці Рибинська. Прийшло ба-
гато школярів, адже саме заради них і тисяч таких, як вони, й 
відстоював Україну Павло Висоцький. Не з чужих слів знав, 
як треба піклуватися про малечу, бо виріс у багатодітній ро-
дині й мав із дружиною двох дітей — доньку Валерію та сина 
Івана.

Свого земляка присутні згадували щирими словами, а 
його пам’ять вшанували покладанням квітів і хвилиною мов-
чання. 

Андрій НАВРОДСЬКИЙ

Долучайтеся 
до благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»

Просимо надати допомогу пальним або коштами на підтрим-
ку діяльності Чернігівського благодійного фонду «Захистимо 
Україну!», який, у свою чергу, допомагає Українській армії, роди-
нам воїнів АТО.

Кошти можна  перераховувати за такими реквізитами:
у гривнях — благодійний фонд ««Захистимо Україну!», ПАТ «КРЕДО-

БАНК», МФО 325365, ЄДРПОУ 39479494, рахунок 2600201586536.
Реквізити для здійснення переказів з-за кордону: в до-

ларах США (USD) Intermediary: BANK OF NEW YORK MELLON, 
New York, USA Банк-посередник SWIFT: IRVTUS3N Beneficiary’s 
bank: JSC «KREDOBANK». Банк одержувача Lviv, Ukraine SWIFT: 
WUCBUA2X.

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

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

Літературно-мистецька панорама

Класик європейської графіки
В обласному художньому музеї ім. Г. Галагана від-

крито виставку графіки з фондів музею Василя Касі-
яна (1896 – 1976).

Перший лауреат Національної премії України ім. 
Т. Шевченка,  неперевершений митець української 
графіки  створив геніальну Шевченкіану, проілюстру-
вавши твори Кобзаря. Касіян перший дослідив, зі-
брав і описав офорти Шевченка. 

«Кобзарська юнь України»
Два дні в Чернігові проходив П’ятий всеукраїнський 

огляд-конкурс юних бандуристів «Кобзарська юнь Укра-
їни». На сцені обласного академічного українського му-
зично-драматичного театру ім. Т. Шевченка виступили 
близько 40 учасників з 11 областей України. 

Шевченківські читання в Седневі
Вони пройшли в садибі Лизогубів, нині це відділ 

обласного історичного музею ім. В. Тарновського. 
Шевченко двічі був у Седневі, гостював у цій старо-
винній українській дворянській родині відомих меце-
натів, охоче зустрічався з селянами.

На читаннях, що стануть традиційними, учні, всі 
охочі читали вірші Шевченка, свої твори, присвячені 
Кобзареві. Також усі оглянули виставку робіт майстри-
ні-вишивальниці Зінаїди Лук’яненко, сестри нашого ви-
датного земляка, Героя України Левка Лук’яненка. 

Фотовиставки в бібліотеці
В обласній універсальній науковій бібліотеці ім. 

В. Короленка відкрито виставки робіт чернігівських фото-
художників Юрія Хромушина та Василя Катімана. Василь 
Віталійович — чернігівець, Юрій Миколайович — пересе-
ленець із Луганська. Роботи обох майстрів торік уже були 
на виставках у бібліотеці. І ось нові 55 фотографій.

Василь Катіман на відкритті виставок вніс цікаву 
пропозицію — створити при бібліотеці клуб «Культур-
на еліта міста Чернігова». Юрій Хромушин розповів, 
що всі фото, які є на виставці, він зробив улітку 2015 
року в селах Локнисте, Гориця і Гусавка, що над Дес-
ною на Менщині. Це не випадково, адже майстер на-
родився й почав фотографувати в селі. 

Канадсько-
український 
бібліотечний 

центр отримав 
нові книги

У бібліотеці-філії Чернігів-
ської центральної міської бібліо-
теки ім. М. Коцюбинського (вул. 
Одинцова, 7-А) друге десятиліт-
тя успішно діє Канадсько-україн-
ський бібліотечний центр. Свого 
часу він був створений старан-
нями відомої діячки української 
громади Канади, покійної пані 
Марії Фішер-Слиж. Вона привез-
ла з Канади цілу бібліотеку книг, 
виданих у діаспорі. Цими цінними 
виданнями постійно користують-
ся читачі бібліотеки, викладачі, 
студенти. І фонд центру постійно 
поповнюється, в тому числі пода-
рунками українців закордону. 

Нещодавно  надійшли кни-
ги з приватної бібліотеки Пав-
ла Дорожинського. Цей відомий 
громадсько-політичний діяч був 
головою міжнародної організа-
ції «Об’єднання Українських На-
ціоналістів (державників)», очо-
лював Організацію державного 
відродження України в США, Сві-
тову координаційну раду ідеоло-
гічно споріднених націоналістич-
них організацій при Світовому 
Конгресі Вільних Українців, 1962 
року був обраний членом Прово-
ду Українських Націоналістів.

Подаровані книги висвітлю-
ють  вітчизняну історію 1933 — 
1950 років.

У третьому класі Батуринської школи 
(класний керівник Валентина Іванівна Яки-
мець) проведено заняття історичного гуртка 
«Батуринський курінь», організоване заступ-
ником відділу історії гетьманства Національ-
ного заповідника «Гетьманська столиця» 
Мариною Герасько. Зібралися учні третьо-
го і старших класів та педагоги, небайду-
жі до українського рукоділля. Тема занят-
тя — «Український оберіг — лялька-мотан-
ка». Майстер-клас із виготовлення давнього 
оберегу провела відома народна майстриня 
з Бахмача Марія Василівна Ткаченко.

Діти заздалегідь підготували матеріали: 

клаптики тканини, нитки, тасьму, зерно пше-
ниці, солому, монетки тощо. Марина Герасько 
розповіла про давні традиції виготовлення са-
кральної ляльки, про те, що на Батуринщині за-
звичай основою ляльки-мотанки був очищений 
від зерна кукурудзяний качан. Усередину го-
лівки ляльки за дохристиянськими традиціями 
клали зерно, щоб у родині завжди був урожай, 
монети — на багатство, шпильку — від пристрі-
ту й поганих очей. В очікуванні або при бажан-
ні поповнення в родині — майстрували ляльку-
матір із немовлям, при бажанні шлюбу — парні 
ляльки-мотанки. Про все це діти не просто ді-
зналися, вони й виготовили такі обереги.

Міжнародний 
фестиваль 
«Сіверські 

музичні вечори»
Шістнадцятий рік поспіль у Чер-

нігові проходить міжнародний фести-
валь класичної музики. На ньому ви-
ступали відомі музиканти і колекти-
ви Європи, Азії, Америки. Фестиваль 
у філармонії почався 11 березня. Ось 
програма наступних днів: 

18 березня, 19.00. Академічний 
симфонічний оркестр «Філармонія» 
(Чернігів). Вадим Руденко (фортепіа-
но, Москва), Максим Дєдков (віолон-
чель, Одеса), Юрій Корнілов (труба, 
Київ).

У програмі: твори Е. Елгара, 
Д. Шостаковича. 

20 березня, 17.00. Вечір скрип-
кової музики. Квартет ім. М. Лисен-
ка (Київ). 

У програмі: твори Д. Шостакови-
ча, А. Шнітке, П. Чайковського. 

23 березня. 19.00. Академічний 
симфонічний оркестр «Філармонія» 
(Чернігів). Вадим Руденко (фортепіа-
но, Москва).

У програмі: твори С. Рахманінова. 

Оберіг — дитячими руками
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Бліц-інформ

Д у рДекоомунізація тривває

Про все, що хвилює, що наболіло
Чверть мільйона 
додатково виділено на 
протидію туберкульозу
Рішенням Чернігівської міської ради виді-

лено додатково 260 тис. гривень для протидії 
захворюванню на туберкульоз. 200 тис. грн 
планується на придбання туберкуліну, 60 тис. 
грн — на флюороплівку.

Питання протидії туберкульозу неодно-
разово порушувала громадська організація 
«Центр політичних студій та аналітики», з іні-
ціативи якої міськрада й ухвалила згадане рі-
шення. 

Знову горить суха трава. 
Скільки ж  можна
 умовляти паліїв? 
Ледве закінчилася зима, як на території 

області почастішали випадки загорянь сухої 
трави. Уже за перший тиждень березня вини-
кло 8 таких пожеж. Основною причиною є зло-
чинна необережність громадян у поводженні 
з вогнем.

7 березня в Бахмацькому районі трапило-
ся загоряння сухої трави на площі 2 га на від-
критій території біля с. Красилівка.

Пожежу ліквідували вогнеборці 14-ої дер-
жавної пожежно-рятувальної частини м. Бах-
мача. 

Невже знову повториться торішнє, коли в 
області трапилися сотні таких пожеж при май-
же повній безкарності винних.

Троє загинули 
в палаючій хаті
Повідомлення про пожежу хати в с. Жуків-

ка, що за 5 км від райцентру Куликівки, наді-
йшло 11 березня до Служби порятунку району 
о 8.45. На місце події негайно прибув підроз-
діл державного пожежно-рятувального посту 
з райцентру. На той час у будівлі спостеріга-
лося сильне задимлення, а в одній із кімнат 
відбувалося інтенсивне горіння. Вогнеборці 
швидко ліквідували пожежу, не допустили по-
ширення полум’я на інші кімнати.

В одній із кімнат пожежники виявили тіла 
79-річної господарки і двох її синів — 1961 та 
1964 р. н. Надихавшись їдкого диму, вони за-
гинули.

Ймовірною причиною пожежі стала необе-
режність під час куріння в ліжку одного із синів 
господарки.

Трагічна риболовля 
на останньому льоду
8 березня о 16.30 до Служби порятун-

ку «101» у Ріпкинському районі надійшло по-
відомлення, що поблизу с. Нові Яриловичі на 
р. Сож під час риболовлі провалилися під тон-
ку кригу й потонули  місцеві жителі 37-ми й 30 
років. 

На місце події оперативно прибули ряту-
вальники 6-ої державної пожежно-рятуваль-
ної частини. До їх прибуття родичі разом із 
місцевими жителями підняли з водойми тіло 
одного із загиблих. Тіло іншого потопельника 
того дня знайти не вдалося. 

9 березня для пошукових робіт були залу-
чені водолазне відділення загону спецпризна-
чення Управління Держслужби з надзвичай-
них ситуацій в області та рятувальники облас-
ної водолазно-рятувальної станції. О 9.30 тіло 
рибалки виявили на дні водойми за 50 м від 
берега. 

Київський апеляційний адмі-
ністративний суд визнав незакон-
ною розпочату забудову на вул. 
Князя Чорного, 4А в Чернігові. 

Прокуратура області контро-
лює стан кримінального прова-
дження, розпочатого прокурату-
рою міста Чернігова, за фактом по-
рушень при передачі та забудові 
земельної ділянки навпроти Єлець-
кого монастиря. 

Встановлено, що рішення-
ми Чернігівської міськради від 
31.07.2014 р. та 04.06.2015 р. КП 
«Чернігівбудінвест» надано дозвіл 
на розробку, а потім і затверджено 
проект землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки площею 
0,22 га на вул. Князя Чорного, 4А 
для будівництва багатоповерхівки. 

Однак передана під забудо-

ву земля знаходиться в охорон-
ній археологічній зоні №2, затвер-
дженій рішенням міськради від 
28.12.2011 р., і містить частину 
пам’ятки археології місцевого зна-
чення ІХ – ХVІІІ ст. 

Надалі КП «Чернігівбудінвест» 
як замовник уклало договір про 
спільну діяльність із приватною бу-
дівельною компанією, яка стала 
безпосереднім виконавцем робіт 
з будівництва багатоповерхового 
житлового будинку. 

Перевіркою Державної ар-
хітектурної будівельної інспек-
ції встановлена невідповідність 
даних, поданих до декларації, 
що стало підставою для видання 
30.10.2015 р. припису про зупи-
нення підготовчих і будівельних ро-
біт на об’єкті. 

Забудова навпроти Єлецького монастиря — 
незаконна

Третя підряд малосніжна 
зима вже викликала законну три-
вогу: чи буде цієї весни нормаль-
на повінь? Дві попередні весни 
такої не було. А торік рівень води 
в Десні, інших річках області впав 
до рекордно низького за більш як 
сто років спостережень. 

Нині на велику повінь теж 
сподіватися не варто. Правда, 
вона очікується таки ж більшою, 
ніж 2015 року. Наприклад, по 
Чернігову торік максимальний 
рівень повені над нулем поста 
був 305 сантиметрів, 2016 року 
може бути від 370 до 400 санти-
метрів — такий прогноз синоп-
тиків. 

І повінь цього року більш ран-
ня. На півночі області (Новгород-
Сіверський, Коропський райони) 
максимум настає вже зараз, у 
другій половині березня, в Мен-
ському районі — наприкінці бе-
резня. Нижче по течії — на почат-
ку квітня. 

Чи вистачить цієї води, щоб 
Десна вийшла з берегів і нарешті 

напоїла, освіжила луки? Сказати 
важко. 

Торік наша газета вже пору-
шувала цю серйозну проблему 
— маловодних повеней. Окрім 
причин природного характеру, 
чи не впливає на це й інше? Є 
версія, що під час повені на Дні-
прі біля Києва «скидають» униз 
воду через систему водосхо-
вищ, щоб вода не затопила «пан-
ських» маєтків, побудованих не-
законно по берегах ріки. Якщо 
дійсно так, це забиратиме й воду 
з Десни. 

Другою причиною називають 
те, що в Росії у верхів’ях Десни, 
котра, як відомо, тече по Смолен-
ській і Брянській областях, якраз 
весною забирають багато води 
у водосховища, для промисло-
вих потреб. Особливо в сусідній 
Брянщині.

Чи внесе нарешті в це ясність 
наше Міністерство екології? 
Адже це стосується десятків чи й 
сотень тисяч мешканців області з 
придеснянських районів. 

Разом зі зручністю й доступ-
ністю газ при недбалому ставлен-
ні може стати небезпечним воро-
гом.

Сумна статистика свідчить, 
що кількість трагедій в Україні під 
час використання газу в побуті не 
зменшується. На жаль, такі ситуа-
ції не обходять і Чернігівську об-
ласть. Протягом 2015 – 2016 ро-
ків сталося три нещасних випад-
ки, внаслідок яких дві особи заги-
нули й одна людина травмована.

Причинами трагедій може 
бути самовільне встановлення 
газових приладів, відсутність тяги 
в димових і вентиляційних кана-
лах, несправність газового об-
ладнання і звичайна необереж-
ність. ПАМ’ЯТАЙТЕ:

Приміщення, де встановлені 
газові прилади, повинні постійно 
провітрюватися.

Перед розпалюванням, після 
ввімкнення і періодично під час 
роботи газових приладів, підклю-
чених до димоходів, обов’язково 
перевіряйте наявність тяги.

У приміщеннях, які обладнані 
приладами й апаратами з відве-
денням продуктів згоряння в ди-
мохід (водонагрівач, опалюваль-
ний котел), не допускається вста-
новлення електричної витяж-
ної вентиляції. Електровитяжка, 
створюючи зворотну тягу, приму-
сово спонукає чадний газ надхо-
дити до приміщення.

Не залишайте без нагляду га-
зові прилади, що працюють.

Не виявляйте витік газу за до-
помогою сірників, запальничок 
або інших джерел вогню.

Використовуйте газові прила-
ди тільки за призначенням.

Не допускайте до користуван-
ня газовими приладами дітей до-
шкільного віку, осіб, які не конт-
ролюють своїх дій, які не пройшли 
інструктажу та не знають правил 
безпеки користування газовими 
приладами.

Не дозволяється самовільно 
переміщувати, ремонтувати газо-
ві прилади, відключати діючі га-
зові прилади або підключати нові 
газові прилади. Роботи з усунен-
ня витоку газу, ремонту й заміни 
газових приладів повинні викону-
вати виключно фахівці організа-
цій, які мають необхідні дозволи 
державних органів.

При появі в приміщенні за-
паху газу негайно закрийте газо-
ві крани і провітріть приміщення, 
не запалюйте вогню, не вмикай-
те і не вимикайте освітлення та 
електроприладів, викличте ава-
рійну службу газу за телефоном 
104. За цим же номером негайно 
телефонуйте, якщо відчули запах 
газу в підвалі, на подвір’ї житло-
вого будинку.

Наталія СВИРИДЕНКО, 
«Чернігівгаз»

Тепер — рішенням 
голови обласної 

адміністрації
Завершився ще один етап ви-

конання Закону України «Про за-
судження комуністичного та на-
ціонал-соціалістичного (нацист-
ського) тоталітарних режимів в 
Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки», коли рішення 
про демонтаж пам’ятників і пере-
йменування об’єктів мали ухвали-
ти місцеві органи влади, голови 
громад. 

А від 21 лютого до 21 травня 
2016 року це все здійснюється 
розпорядженням голови обласної 
державної адміністрації.

У райцентрах області зали-
шилося ще три пам’ятники Лені-
ну — в м. Семенівці, смт Талала-
ївці (рішення міська і селищна 
ради ухвалили, але демонтаж ще 
не здійснено) й у м. Новгороді-Сі-
верському, де місцева влада чо-
мусь так і не ухвалила відповідно-
го рішення. Тепер цей пам’ятник 
буде демонтовано рішенням голо-
ви ОДА. 

Обережно з газом!Яка ж буде 
повінь на Десні?

Ще не так швид-
ко мешканці Черні-
гова та інших насе-
лених пунктів звик-
нуть до нових назв 
вулиць замість ста-
рих, перейменова-
них. Тим паче, якщо у 
громадському тран-

спорті й далі лунатимуть старі комуністичні назви.
У Чернігові в тролейбусах назви зупинок давно вже не 

оголошують — очевидно, не працює озвучення салонів че-
рез бідність тролейбусників, або ліньки оголошувати. А от в 
автобусах, маршрутках, там, де є кондуктори, вони, нехай 
і не всі, але назви зупинок оголошують. І що ж ми маємо? 

Ось центральна магістраль міста — проспект Миру. Піс-
ля готелю «Градецький» ідуть майже підряд зупинки Божен-
ка, Борисенка, Пархоменка. Зупинки прийнято для зруч-
ності називати за назвами вулиць, які виходять на магі-
страль, по якій курсує транспорт. Так і в цьому випадку: це 
старі назви вулиць, прилеглих до проспекту. І ось у десятках 
одиниць транспорту сотні чи й тисячі разів щодня лунають 
старі комуністичні назви вулиць, і далі чіпляючись у пам’яті. 
Як бути? Нові назви ще мало що говорять пасажирам, осо-
бливо приїжджим. То, може, варто, оголошуючи поки що 
стару назву, називати й нову? 

Жертви й кати 
водночас

У Ніжині перейменовано 59 вулиць і про-
вулків. Їм повернуто історичні назви або на-
звано іменами достойних представників міс-
та й України.

Виникли дискусії щодо перейменування 
вулиці імені Миколи Крапив’янського. Деякі 
ветерани заявляли, що він, мовляв, був жерт-
вою тоталітарного режиму. Але це справжнє 
лукавство. Адже, перш ніж стати жертвою, такі 
діячі віддано служили цьому ж режиму. А по-
тім, коли пожирали одне одного, самі ставали 
жертвами режиму, який створили і підтримува-
ли. Це не лише Крапив’янський, а й ті ж Прима-
ков, Антонов-Овсієнко, Юрій Коцюбинський. 
Саме їхні пам’ятники, як і Крапив’янському, 
стояли десятиліттями на Алеї Героїв у Черніго-
ві й були знесені патріотами після Майдану, ще 
до декомунізації (крім пам’ятника Примакову, 
який поки що чомусь не знесений).

Щодо Крапив’янського (1889 – 1948), 
уродженця с. Володькова Дівиця Носівсько-
го району, то він не лише затято боровся з 
Українською Народною Республікою. Пізніше 
був начальником військ Всеукраїнської над-
звичайної комісії, згодом став на чолі військ 
ВЧК України та Криму, мав високу посаду в 
НКВС. А потім, попри таку вірну службу, був 
засуджений до ув’язнення. 

Комуністичні 
зупинки
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Бліц-інформ
Міністр оборони Польщі 
назвав авіакатастрофу 
під Смоленськом терактом
Міністр оборони Польщі Антоній Мацеревич 

назвав «терористичним актом» авіакатастрофу 
під Смоленськом у квітні 2010 року, в якій загинув 
президент Лех Качинський.

Мацеревич заявив, що ця акція була спрямо-
вана на те, щоб позбавити Польщу людей, які, за 
його словами, вели країну до незалежності.

Він згадав цю авіакатастрофу в одному ряду 
з діями, вина за які покладається багатьма спо-
стерігачами на Росію, наприклад, загострення 
ситуації на південному сході України, однак пря-
мо не заявив, що за падіння літака відповідаль-
на Москва.

Слідча комісія з розслідування Смоленської 
авіакатастрофи заявила, що її причиною була по-
милка пілота.

Як відомо, 10 квітня 2010 року в катастрофі 
літака Ту-154 під Смоленськом загинуло 96 осіб, 
серед яких президент Польщі Лех Качиньський із 
дружиною, керівники всіх родів військ, начальник 
генерального штабу, представники Сейму і Сенату, 
канцелярії президента, останній президент Поль-
щі у вигнанні Ришард Качаровський, представни-
ки вищого військового командування, політичних 
партій, громадські та релігійні діячі.

Гуляє зброя, 
розхиталися нерви
Хроніка по країні протягом лише 
кількох днів березня

У Києві невідомий кинув вибухівку 
в магазин дитячого одягу 
Продавці та охоронці ринку поблизу станції 

метро «Лісова» побачили чоловіка, який підпа-
лив продовгуватий предмет і жбурнув його в ма-
газин дитячого одягу. Чоловік зник із місця по-
дії, а пристрій — згас. На місце прибули слідчо-
оперативна група та працівники вибухотехнічно-
го відділу. Пристрій був саморобний, але цілком 
міг вибухнути і травмувати людей. Його обереж-
но знешкодили. 

У Мукачевому — стрілянина 
На Закарпатті в одному з мікрорайонів міста 

Мукачеве 12 березня близько 13-ої години про-
лунали постріли. Як на місці з’ясували правоохо-
ронці, мешканець цього ж мікрорайону, 1984 р.н., 
одержав вогнепальне поранення в ногу. Поряд із 
ним лежала граната із запалом. Наступного дня 
чоловік помер від поранення. 

У Миколаєві п’яний чоловік 
у магазині вистрілив підлітку в голову 
9 березня близько 19.00 36-річний нетве-

резий місцевий житель зайшов до магазину і, ді-
ставши пістолет, почав демонструвати людям на-
вколо. Двоє підлітків зробили чоловікові заува-
ження. Під час сварки незнайомець вистрілив у 
голову 15-річному хлопцю. Постраждалого допра-
вили до медичного закладу. Правоохоронці вилу-
чили предмет, схожий на газовий пістолет, який 
був перероблений під стрільбу патронами калібру 
5,6 мм.

На Донеччині п’яний ніс у мішку 
протитанкові міни 
У селі Красне Красноармійського району 11 

березня на центральній площі співробітники полі-
ції затримали п’яного чоловіка з мішком, у якому 
він переносив три протитанкові міни і снаряд калі-
бром 152 мм. Чоловік заявив, що планував здати 
боєприпаси до пункту прийому металобрухту.

Ще одного чоловіка правоохоронці зупинили 
в Торецьку, в нього вилучили гранатомет РПГ-22. 
Того ж дня у 22-річного жителя Торецька поліцей-
ські вилучили гранату Ф-1, три запали до гранат і 
понад 130 патронів.

У Вугледарі біля магазину затримали жінку, 
яка несла в сумці гранату Ф-1. Вона пояснила, що 
знайшла її у сміттєвому баку й носить із собою вже 

понад тиждень.

Директор Департа-
менту полковник В. Федічев 

у той час знаходився у відпустці 
(з якої він повернувся лише 14 люто-

го), але саме за його підписом 26 січ-
ня 2016 року з’явився документ із про-
позиціями розформувати чотири філії 
Національного військово-історичного 
музею України, скоротивши при цьо-
му 24 посади. Одна з філій, яку плану-
ється скоротити, — Центральний мор-
ський музей України — поки що існує 
на папері. Попри численні обіцянки 
багатьох представників влади надати 
в Одесі приміщення під такий музей, 
вони так і залишилися невиконаними. 
Ще одна філія — музей Повітряних сил 
— це майданчик просто неба у Вінни-
ці з великою кількістю різноманітних 
зразків літальних апаратів та іншого 
озброєння. Якщо цю філію ліквідува-
ти, експонати переважно будуть при-
речені перетворитися на металобрухт. 
Але найбільш приголомшливою була 
пропозиція щодо розформування ме-
моріального комплексу «Пам’яті геро-
їв Крут». Бо під словом «розформуван-
ня» мається на увазі не лише скорочен-
ня людей, які там працюють, а й вилу-
чення звідти всього, що знаходиться в 
комплексі та перебуває на балансі вій-
ськового відомства: паротяга, вагонів, 
гармат та інших зразків зброї… Тобто 
йдеться про повне знищення музею.

План із розформування музейних 
філій Національного військово-істо-
ричного музею України готувався, коли 
т.в.о. директора Департаменту соціаль-
ної та гуманітарної політики МОУ був 
О. Щербінін. Узгодив план заступник мі-
ністра оборони з питань європейської 
інтеграції І. Долгов. Спроби керівни-
цтва Національного військово-історич-
ного музею України пояснити вищезаз-
наченим особам, що об’єкт національ-
ного значення просто так розформову-
вати не можна, виявилися марними.

29 лютого 2016 року в Департа-
менті соціальної та гуманітарної полі-
тики МОУ було усно (а пізніше — й пись-
мово) повідомлено керівництву музею 
про витяг із директиви Міністерства 
оборони України та Генерального шта-
бу Збройних сил України від 20.02.2016 
№ Д-322/1/2 «Про проведення додатко-
вих організаційних заходів у 2016 році». 
Цією директивою, підписаною всіма ви-
щими військовими керівниками, до 31 
травня 2016 року слід ліквідувати три 
філії Національного військово-історич-
ного музею України, звільнивши при 
цьому з роботи 24 працівники музей-
них установ. Згідно з цією директивою, 
під ліквідацію потрапляє і меморіальний 
комплекс «Пам’яті героїв Крут».

Вочевидь, слідом за цим у Мініс-
терстві оборони України може бути 
поставлено питання про повну лікві-
дацію Національного військово-істо-
ричного музею України, оскільки, як 
висловився один із високопосадовців 
відомства, «ви ж не бігаєте з автомата-
ми». І це попри те, що працівники саме 

Національного військово-історично-
го музею України від 3 вересня 2014 
року беруть безпосередню участь у по-
шуку й вивезенні тіл бійців, загиблих 
на Сході України. Станом на сьогодні 
за участі працівників музею і друзів-
волонтерів у межах проекту «Евакуа-
ція-200» («Чорний тюльпан») знайдено 
й вивезено понад 600 тіл українських 
бійців. Паралельно з тим було зібра-
но унікальні експонати з полів боїв під 
Іловайськом, Донецьким аеропортом, 
у районі Дебальцевого та інших знако-
вих місць, які стали основою постійно 
діючої експозиції, присвяченої війні на 
Донбасі.

Саме працівники музею в райо-
ні т.зв. Іловайського котла в розбитій 
колоні ЗСУ знайшли понівечений пра-
пор, який експонувався на Софійській 
та Михайлівській площах у Києві, й цим 
прапором делегація України «зустріча-
ла» президента РФ Путіна на засіданні 
Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Експозицію, присвячену війні на 
Донбасі, постійно відвідує чимало віт-
чизняних і зарубіжних гостей. При-
міром, посол США в Україні Джеффрі 
Р. Пайєтт був у Національному військо-
во-історичному музеї України тричі. 
Кілька тижнів тому в музеї спільно з 
посольством Бельгії в Україні відкрили 
міжнародну виставку, присвячену Пер-
шій світовій війні. Зазвичай у керівни-
цтва Міністерства оборони України, на 
відміну від міжнародних дипломатів, 
немає часу відвідувати подібні заходи.

Нещодавно керівником Департа-
менту соціальної та гуманітарної полі-
тики МОУ був призначений полковник 
В. Федічев, який до того був заступни-
ком керівника штабу АТО і під час бойо-
вих дій зарекомендував себе з найкра-
щого боку. Він єдиний з усього керівни-
цтва МОУ не лише неодноразово від-
відував музей, а ще й щиро допомагає 
йому. Розпорядження про ліквідацію 
філій музею готувалося під час пере-
бування В. Федічева у відпустці. Ті, хто 
готував розпорядження про розфор-
мування меморіального комплексу 
«Пам’яті героїв Крут», чудово розуміли, 
що це викличе неабиякий резонанс у 
країні. Складається враження, що Фе-
дічева вирішили підставити. Разом із 
міністром оборони України та началь-
ником Генерального штабу Збройних 
сил України, які, підписуючи директиву, 
що має сотні сторінок, навіть не звер-
нули уваги на якісь філії музею.

Сьогодні керівництву Національно-
го військово-історичного музею Украї-
ни у письмовому вигляді поставили чіт-
ке завдання про ліквідацію меморіаль-
ного комплексу «Пам’яті героїв Крут» до 
31 травня 2016 року. Що означає ско-
рочення співробітників цієї філії та ви-
лучення всіх експонатів, передусім — 
паротяга, вагонів і зразків озброєння. 
Тобто — цілковите руйнування музей-
но-меморіального комплексу.

Ярослав ТИНЧЕНКО,
«Тиждень.ua», 12.03.2016

Ми, українські емігранти з України, згур-
товані при журналі «Прозріння» (редакція, 
адміністрація, передплатники та прихиль-
ники журналу), стурбовані небажаними по-
діями в сьогоденній Україні. Ми тут збира-
ємо тяжко зароблені долари для допомоги 
жертовно відданим воїнам в обороні Украї-
ни проти державного агресора — терориста 
Путіна, царя варварської, націонал-шовініс-
тичної Московської імперії.

Є багато проблем в Україні, але хочемо 
звернути увагу на теми, які майже не диску-
туються в ЗМІ.

Президент України двічі телефоном 
звертався до московського президента-ца-
ря, агресора на землі України. Про що вони 
говорили чи домовлялися — нам в еміграції 
й до сьогодні невідомо. 

Чому поборення корупції не ведеться за-
планованим заходом? Злочинців не покара-
но, членів уряду Януковича й актив Партії ре-
гіонів і Компартії не притягають до відпові-
дальності за вчинені ними злочини і за їхнє 
українофобство.

У нас вкрадається така підозра, що Путін 
із Порошенком мають домовленості: україн-
ські бізнеси існують у Московщині, а москов-
ські бізнеси існують в Україні, поза тим, що 
московська армія окупувала дві індустріаль-
ні області, запроваджує там путінську імпер-
ську систему й задумує окупацію нової тери-
торії по лінії Харків – Одеса.

Путіну не бажано, щоб Українська унітар-
на національна держава вступила в члени 
ЄС та НАТО. Українські Президент і уряд ви-
голошують промови про вступ до ЄС і НАТО, 
а роблять протилежне. Президент витворює 
теорію, що ми не готові до вступу. Те саме го-
ворить і голова уряду. Певно, президенти до-
мовились, що і як робити.

Дивним є, що Порошенко призначив 
Л. Кучму відповідальним за Мінські домов-
леності. Бо ж москвофіл, зрадник україн-
ської нації, прямий слуга Кремля, той, хто 
прагнув Майдан — Помаранчеву революцію 
ліквідувати мілітарно, провів реєстрацію 
УПЦ Московського патріархату від Києва до 
найменшого хутора, — за все це не покара-

ний, а ще й призначений на державну працю. 
Путіну такі особи потрібні. Та й лютий украї-
нофоб Медведчук у Порошенка респектова-
на особа...

Майдан, Революція Гідності, її поперед-
ниця — Помаранчева революція нале-
жать до найважливіших державницьких по-
дій історії України. Але чомусь обіцяні гас-
ла — покарати злочинців, замінити стару 
систему на нову, суто українську, демокра-
тичну систему урядування — нинішні про-
відники, майже без ідейно-національної 
душі й відданості Українській державі, ігно-
рують. Подібне в цих урядових зверхників 
— щодо визволення Надії Савченко. Поро-
шенко, Яценюк та інші говорять сердечно-
відчутливі слівця, але жодної дії з їхнього 
боку. 

За дорученням наради 
українців — 

Федір ГАБЕЛКО, 
Австралія

Листи читачів нашшої газети

Почуйте нас з Австралії

Знову — бій під Крутами

Вшанування героїв Крут 29 січня 2016 року. 

Полторак відреагував 
на інформацію про закриття 

меморіалу «Пам’яті героїв Крут» 
За рішенням міністра оборони комплекс продо-

вжить працювати. 
Міністр оборони Степан Полторак ухвалив рішен-

ня зберегти меморіальний комплекс на місці бою 1918 
року між силами Армії УНР та армією Радянської Росії в 
нинішній Чернігівській області. Про це повідомили у прес-
службі Міністерства оборони.

«Згідно з рішенням глави вітчизняного оборонного 
відомства, з метою збереження історичної спадщини та 
військово-патріотичного виховання молоді меморіаль-
ний комплекс «Пам’яті героїв Крут» і надалі залишати-
меться в сфері відповідальності Міністерства оборони 
України», — йдеться в тексті повідомлення.

Нагадаємо: раніше заступник директора Національ-
ного військово-історичного музею Ярослав Тинченко у 
статті для «Українського тижня» оприлюднив інформацію 
про документ Міноборони від 26 січня 2016 року з про-
позиціями розформувати чотири філії Національного вій-
ськово-історичного музею України. Серед цих філій — ме-
моріальний комплекс «Пам’яті героїв Крут».

*   *   * 
Отже, все гаразд? Але як у такий тяжкий для Украї-

ни час війни на нашій землі можуть з’являтися подібні 
затії? Хто відповість за це?
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«Вогонь Майдану. 
Щоденник революції» 
презентували польською 
та українською
Книгу видав центр «Карта» з Польщі. 

Серед інших матеріалів тут містяться спо-
гади, зібрані в рамках проекту «Майдан: 
усна історія» Українського інституту націо-
нальної пам’яті. 

Голова УІНП Володимир В’ятрович за-
значив: «Ми маємо якнайчастіше зверта-
тися до пам’яті про Майдан, особливо те-
пер, коли серед сірих буднів нам бракує 
речей, які б нас надихали». 

Він нагадав, що досі не споруджено 
пам’ятника героям Небесної Сотні. 

Збіґнєв Ґлюза, президент центру «Кар-
та», розповів, що ідея книжки народила-
ся із запитання: що ми, осередок «Карта», 
можемо зробити для Майдану. Спершу по-
чали збирати гроші для поранених, але на 
той час уже було достатньо організацій, які 
робили це. І польські колеги взялися допо-
магати в тому, що вони добре вміють: дали 
свою методику збирання спогадів. Так на-
родилася ця книжка, спершу польською, а 
тепер і українською мовою. 

Олена ШАРГОВСЬКА,
УІНП 

В Архангельську 
хочуть встановити 
Сталіна поруч 
із жертвами репресій
В Архангельську місцева влада планує 

встановити пам’ятник радянському дикта-
тору і комуністичному вождю Йосипу Ста-
ліну в Ломоносовському міському парку, 
де розташований пам’ятник жертвам по-
літичних репресій «Соловецький камінь».

У грудні 2015 року в Пензі (Росія) від-
крили «Сталінський культурний центр», 
який займеться «вивченням і модерніза-
цією досвіду побудови соціалізму» в СРСР.

У червні 2014 року міністерство куль-
тури РФ визнало програму «Про увічнення 
пам’яті жертв політичних репресій», підго-
товка якої ведеться з 2011 року, недоціль-
ною.

Тоді ж російські чиновники розпоча-
ли ліквідацію меморіального музею істо-
рії політичних репресій «Перм-36», який 
є одним із найвідоміших пам’ятних місць 
жертв ГУЛАГу. Саме в цьому таборі кату-
вали Василя Стуса, який помер там 1985 
року, звідти ж пішли на смерть ще троє 
політв’язнів-членів Української Гельсін-
ської групи — Олекса Тихий (1984), Юрій 
Литвин (1984), Валерій Марченко (1984).

Автори підручника з історії для росій-
ських шкіл уникають говорити про політич-
ні репресії в СРСР. 

Засуха і війни 
вбили могутню 
цивілізацію майя 
Учені уточнили причини занепаду циві-

лізації майя. Це — кліматичні зміни і між-
усобиці. Могутня древня цивілізація майя, 
що зародилася ще в 2000 р. до н. е., дося-
гла розквіту в період 250 – 900 рр. на те-
риторії нинішніх Мексики, Гватемали, ряду 
інших країн і продовжувала існувати аж до 
прибуття конкістадорів у ХV столітті. 

Основним заняттям стародавніх майя 
було землеробство. Населення постійно 
збільшувалося, міста розвивалися. Осно-
вним поясненням падіння цивілізації майя 
називалася сильна засуха в IX столітті. Але 
нині археологи зробили висновок, що в X 
столітті в північних містах починалося по-
жвавлення. Засуха дуже негативно впли-
нула на південні території, а північним вда-
лося пережити кліматичну катастрофу.

Та ще до настання засухи держава 
майя було соціально й політично неста-
більною, відбувалися перші спроби вій-
ськових зіткнень. А після настання засу-
хи ситуація різко погіршилася. Населення 
південних міст почало боротися з північ-
ними за продовольчі ресурси, що призве-
ло до серйозної роздробленості стародав-
ньої держави.

Забезпечення продовольством ве-
личезного населення вимагало постійно-
го збільшення орних земель. Вирубуван-
ня лісів і осушення ґрунтів призводили до 
локальних засух, які спричинили подальшу 

масштабну сушу. 

Бліц-інформ

Спостережливі мислителі під-
мітили, що людство у своєму ево-
люційному розвитку пройшло кіль-
ка видів правління: від одноосіб-
ного до групового-представниць-
кого — парламентського.

А що ж далі? Далі — час для 
прямої демократії! Основа прямої 
демократії — місцеве самоуправ-
ління. Центральній владі при цьо-
му делегуються лише окремі за-
гальнодержавні функції, вирішу-
вати які народ не компетентний, 
та це й неможливо організаційно, 
технічно.

У світі вже є приклади пророс-
тання прямої демократії в суспіль-
стві: в Норвегії, повідомляється, 
«держава пронизана громадськи-
ми організаціями, як тіло крово-
носними судинами. Це їх держа-
ва…».

За яких же умов стає можли-
вою реалізація прямої демократії, 
прямого самоуправління народу? 
Лише тоді, коли рівень самосвідо-
мості — освіченості, самоповаги, 
рішучості й відповідальності пере-
січної людини перед суспільством 
— досягне достатньої для цього 
висоти. Китайський філософ Ван 
Ямін казав: «Справжнє знання є 
те, що проявляється в дії. Якщо не-
має дії, то немає і підстави говори-
ти про наявність знання».

Так чого ж не вистачає в нашій 
самосвідомості?

Не вистачає, можливо, знан-
ня, що життя людини складається 
не тільки з паркана, будинку, стола 
і наїдків. Людська істота, за твер-
дженням не тільки деяких духо-
вних учень, а вже й за висновками 
передової науки, складається не 
лише з видимого фізичного тіла, а 
й із кількох тонких, невидимих зви-

чайним оком тіл. Не вистачає усві-
домлення, що все у Всесвіті поєд-
нане одним енерго-інформацій-
ним полем, котре і є творцем усьо-
го існуючого; що творчою силою 
в цьому полі є інформація, ідея; 
що основоположною ідеєю Цен-
трального енерго-інформаційного 
поля — Бога — є Любов. Любов до 
Бога, до ближнього, до себе…

Проблема, ймовірно, в тому, 
що значна частина населення не 
може погодитися з тим, що мате-
рія — не є лише її видима части-
на, матерія — не гній, матерія — 
це згусток енергії, енергії сяючої, 
всюдисущої, божественної, яка 
підкорена Закону Всесвіту, котрий 
є обов’язковим для виконання всі-
ма без винятків; що велике багат-
ство не буває праведним; що «не-
можливо служити обом: і Мамо-
ні, і Богу…» , «… хто друг миру, той 
ворог Богу…»; що не існує нічого 
більш ідеалістичного, ніж вульга-
ризований (спрощений) матеріа-
лізм…

Тут буде доречним згадати ві-
домий вислів представника фран-
цузького просвітництва Дені Ді-
дро (1713 – 1784): «Говоріть скіль-
ки вам завгодно про кращі фор-
ми правління, але ви нічого не 
доб’єтеся, поки не подолаєте ЖА-
ДІБНОСТІ і ЧЕСТОЛЮБСТВА».

В.А. Чумаченко у книзі «Шлях 
у невимовне» пише: «Розуміння 
змістовності тих шляхів, котрими 
йшли люди Знання в Україні, по-
требує висвітлення одного важ-
ливого боку людського життя. Ця 
сторона торкається висоти тих 
чеснот, які виробляє той чи інший 
етнос протягом своєї багатовіко-
вої історії.

Чому в незруйнованому етно-

сі так глибоко вшановуються чес-
ність, духовна щирість, працьови-
тість та гідність? …Що є та правди-
вість, навіть тоді, коли це не в осо-
бистих інтересах? Який є в людини 
вищий інтерес у цьому?

Тим інтересом є слідування іс-
тині, тій Правді життя, що є самою 
основою буття і завжди існує в на-
вколишньому світі, незважаючи ні 
на що («Бог в усьому» — один із го-
ловних принципів усіх релігійних 
традицій світу). Звірення своїх дій 
із довколишнім робить шлях люди-
ни в житті полишеним тих негараз-
дів, які одразу ж чекають її вже на 
порозі дому, коли вона робить не-
гідні вчинки.

…Тобто йдеться про те, що в 
основу українського етносу від 
прадавніх часів закладалася мета 
досягнення мистецтва керуван-
ня своєю долею. Творчість людей 
Знання в Україні, серед яких ха-
рактерники Запорозької Січі за-
ймають чільне місце, сягала тої ви-
соти пробудженого духу, коли лю-
дина опановувала самі закони ор-
ганізації довколишнього світу…». 
(В. Чумаченко, «Шлях у невимов-
не», с.13, 14).

Елітним духовним шаром 
України-Руси були, гадаю, не сла-
ветні князі з їх сотнями налож-
ниць, а люди Знання, люди Правди 
— кріри (за княжої доби) й козаки-
характерники (за доби козаччини). 
Ці люди жили, діяли в руслі Прав-
ди життя. Чому ж кріри, вони ж — 
характерники, не відіграли потуж-
ної ролі в житті держави? Бо вони 
занадто випередили у своєму ду-
ховному розвитку людність кра-
їни: суспільство не було готовим 
сприйняти їх; і їх, Людей Правди, 
було дуже мало — одиниці…

У теперішні часи умови для іс-
нування, для розвитку українства, 
людства в цілому змінилися на 
краще. Духовна інформація з езо-
теричної (таємної, призначеної 
тільки для посвячених) перетво-
рилася на екзотеричну (доступну 
для всіх і для непосвячених) і че-
кає на своїх прихильників та по-
движників.

Людина не має більш цінної 
властивості, ніж піднесений ідеал. 
Мета існування людини — пізна-
ти глибинну сутність життя і взя-
ти якнайповнішу участь у цьому 
справжньому житті, тобто досяг-
ти достоїнства осмисленості сво-
го існування. 

Отже, для відродження і то-
тального поповнення когорти лю-
дей Знання в Україні, для докорін-
ної, радикальної зміни способу і 
якості нашого життя першим за-
вданням є просвітництво, ще раз 
просвітництво і труд, особистий 
приклад.

*   *   * 
Одні елітою називають тих, 

кот рі займають керівні посади у 
суспільстві, — «начальничество» 
за А.Кропоткіним.

Інші елітою вважають тих, хто 
має більш високий інтелект, — ін-
телектуальна еліта за Парето.

Етнічна  еліта — частина етніч-
ної групи, яка взяла на себе роль її 
лідера і політичного керівника.

Духовна ж еліта — це ті, хто 
живе у потоці Духа Святого. Ті, чиї 
індивідуальні якості досягли рівня, 
що дозволяє їм пере-
бувати у руслі Духа, а, 
отже, Правди Життя.

Олександр ШТАНЬ,
м. Чернігів

Про газету, 
український 

інформаційний простір
Маю втіху ось 

уже другий рік чи-
тати чернігівську 
газету «Світ-інфо». 
І ця втіха не лише 
від того, що газе-
та, яка робиться в 
обласному центрі, 
не в столиці, неве-
ликим власним ко-
штом, не за гроші 

корисливих власників численних ЗМІ, 
має на сьогодні такий високий фаховий 
рівень — за інформаційною насиченіс-
тю, різноманітністю рубрик, які охоплю-
ють найрізноманітніші сфери життя, за-
лученням відомих і невідомих авторів, 
журналістів, спеціалістів із різних галу-
зей, письменників, цікавістю подачі ма-
теріалів, продуманістю верстки, гарною, 
чистою українською мовою. Як колишній 
головний редактор журналу, добре знаю, 
як цього складно і за сьогоднішніх умов 
важко добиватися. І «Світ» досягне ще 
більшого, він приречений на широкий чи-
тацький успіх.

У сказаному мною про високі суто 
фахові, журналістські достойності газе-
ти ще не названо головного, визначаль-
ного, що робить «Світ» виданням загаль-
нодержавницьким, важливим, вагомим, 
актуальним у наші дні. Це його принципо-
ва, чітка, не зраджувана ніде й ні в чому 
ідеологічна позиція, національно-демо-
кратичний зміст, український дух.

Сьогодні, коли поступ нашої держав-
ності хоче зруйнувати Путін і путінці, коли 
важко домагатися спокійного будівни-
цтва в країні ще й через внутрішніх во-
рогів, «п’яту колону», яка на всіх ділянках 
веде підступну корозійну роботу, коли іс-
тотно занепала на силі національна де-
мократія, такі видання украй потрібні 
українству. Робімо все для цього!

Віталій ДОНЧИК, 
академік Національної академії наук 

України, доктор філологічних наук, 
професор, 

м. Київ 

«Світ-інфо» лікує душу, дає 
надію на майбутнє і спонукає 
до дії. Особливо люблю мате-
ріали про історію Чернігівщи-
ни. Скільки забутого або й не-
знаного відкривається сьо-
годні для читачів. Спілкування 
з газетою «Світ-інфо» і з його 
головним редактором дає по-
живу для нових ідей і розду-
мів. Мріємо й про подальшу 
співпрацю.

З роси і води, Вам, шанов-
ний Петре! А Вашій газеті — 
довгих років життя і багато 
вдумливих читачів.

Галина КРИВОРЧУК,
продюсер серіалу «Гра долі»,

м.Київ 

Листии читачів нашої газети

У чому наша проблема? 

Польща, Перемишль, березень 2012 р. Зліва направо: Галина Криворчук, Василь Вітер, незмінна 
ведуча серіалу «Гра долі» Наталія Сопіт, тодішній ректор університету Перемишля Ян Драус. 

Фото Петра Антоненка 

Щирі 
вітання

Від редактора. З пані Гали-
ною і її чоловіком Василем Ві-
тром ми товаришуємо і співпра-
цюємо вже кілька років. Василь 
Петрович Вітер — заслужений 
діяч мистецтв України, відомий 
сценарист, режисер, продюсер, 
грав також як актор театру і кіно. 
Він очолює інститут телережису-
ри Національного університету 
театру, кіно і телебачення імені 
І. Карпенка-Карого, як педагог 
готує молодих українських кіне-
матографістів. 

22 роки тому Василь Ві-
тер заснував студію «ВІАТЕЛ», 
в активі якої багато цікавих 
робіт. Наймасштабніший про-
ект студії — серіал «Гра долі», 
цикл документальних фільмів 
про видатних українців. Студія 
зняла вже близько 90 таких 
чудових фільмів, заснованих 
на матеріалах архівів, музеїв. 
До речі, серед героїв фільмів 
— чимало наших земляків: До-

вженко, Коцюбинський, Тичи-
на та інші. 

Ми разом із Василем Петро-
вичем і Галиною Іванівною вже 
кілька разів побували у твор-
чих поїздках до Польщі, в міс-
то Перемишль. Зараз обгово-
рюємо ідею створення на студії 
«ВІАТЕЛ» нових фільмів, героя-
ми яких будуть видатні українці, 
чия доля пов’язана з Польщею. 
Зокрема, це автор Гімну Укра-
їни Михайло Вербицький (він і 
похований неподалік Перемиш-
ля), Симон Петлюра. У цій справі 
буде повне сприяння Південно-
Східного наукового інституту Пе-
ремишля і його директора, мого 
давнього товариша, відомого іс-
торика Станіслава Стемпня.

Також налагоджено на-
вчальні контакти між двома ви-
шами — університетом Пере-
мишля і нашим Національним 
університетом ім. Карпенка-
Карого.
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— Олександре Володимиро-
вичу, Ви дослідник життя і твор-
чості Івана Багряного. Що в ді-
яльності цього талановитого 
письменника примушує нас ще 
й ще звертатися до його творчої 
спадщини?

— В іпостасі голови Укра-
їнської Національної Ради, яка 
була створена і діяла в екзилі, 
Іван Багряний є державним му-
жем, що написав незабутню сто-
рінку в історії української полі-
тичної боротьби. Отже, суспіль-
ний інтерес до нашого видатного 
письменника і громадсько-по-
літичного діяча Івана Багряно-
го в рік його 110-річного ювілею 
буде привернено до того, що вже 
стало історією, але її вдячні уро-
ки для нас існують і актуальні. 
Так, понад півстоліття проісну-
вавши у вимушеній еміграції, в 
Німеччині, виконала свою над-
звичайно важливу місію засно-
вана І. Багряним та його одно-
думцями УРДП (Українська ре-
волюційно-демократична пар-
тія) з газетою «Українські вісті». 
Одначе нам цікаві пророчі на-
креслення й передбачення Ве-
ликого українця. Нагадаємо, 
що за основу партійної ідеології 
І. Багряний узяв ідею соціальної 
справедливості. Крім того, най-
головнішим завданням ставило-
ся з усією наполегливістю й далі 
боротися за українську людину, 
за збереження її від денаціона-
лізації та духовного занепаду, за 
політичне виховання й залучен-
ня її до дієвого національного 
активу в різних формах тієї дії (І 
це в умовах еміграції).

Або ось — вельми важли-
вий пункт, що стосувався моло-
ді: «Тож із нашої демократичної 
(наголошуємо: демократичної — 
О. Ш.) необхідно виховувати не 
покоління безідейних і політич-
них міщухів, не касту філософ-
ствуючих резонерів і ледачих ба-
лакунів про «високі матерії» (що 
дуже часто, на жаль, трапляєть-
ся нині в незалежній Україні — 
О. Ш.), а покоління суворих, здис-
циплінованих під національ-
ним, суспільним і організаційним 
оглядом високоідейних і високо-
моральних борців за долю нашо-
го народу».

А щодо російського фашизму, 
то зацитуємо кілька рядків:

«Так, це російський фашизм, 
з усіма його атрибутами: тоталі-
таризмом, жорстоким терором, 
антидемократизмом, насиль-
ною асиміляцією і денаціона-
лізацією всіх національностей, 
насильним щепленням росій-
ської культури і російської історії 
всім націям, що входять у склад 
СРСР, культом російського наро-
ду, його «вищості», «вибраності» і 
т. ін. Сьогодні ніхто вже не запе-

речує мерзенності цієї імперіа-
лістичної антилюдської системи».

Хіба ж не актуально звучить, 
коли анексовано Крим, а на пів-
денному сході, на Донбасі, в бо-
ротьбі з московськими окупан-
тами полягло близько трьох ти-
сяч українців, ще більше скаліче-
но? Але читаймо далі:

«Ми свідомі того, що україн-
ська боротьба виходить в затяж-
ний період, і до цього затяжно-
го періоду приготовлені. Ми не 
прагнемо політичних феєрвер-
ків і ефектних блисків і свідомо 
підкреслюємо жирною рискою, 
що справжні борці за українську 
свободу мусять бути настанов-
лені не на моментальний ефект, 
а на довшу мету».

Тож чи знаємо ми Івана Ба-
гряного так, як повинні знати? 
Незважаючи на те, що його ху-
дожні й публіцистичні твори за 
роки незалежності нашої держа-
ви видано не раз і не двічі. Осо-
бливо памфлет «Чому я не хочу 
вертатись до СРСР?», популярні, 
блискучі, перекладені й інозем-
ними мовами романи «Сад Гет-
симанський», «Тигролови».

— Так, і проза, і публіцисти-
ка Івана Багряного дуже пере-
конливо звучать сьогодні, час їх 
не знівелював. Та чи вповні по-
вернено його літературний спа-
док в Україну? Чи все можливе 
зробили громадськість і пись-
менство для цього?

— Заради справедливості 
треба сказати, що наша громад-
ськість гідно вшанувала всі по-
передні ювілеї письменника: 85, 
90 і 100-річчя. Нагадаємо: за 
цей час було випущено ювілей-
ний поштовий конверт (щоправ-
да, малося на меті видати й мар-
ку, але чиновники, бачте, вчи-
нили на свій розсуд). З’явилась 
і пам’ятна багрянівська монета. 
На батьківській хаті в Охтирці 
(тут молодий 22-річний поет на-
писав роман у віршах «Скелька»), 
а також на місцевому театрі, де 
він свого часу працював худож-
ником-декоратором, відповід-
но встановлено пам’ятні дошки. 
Крім того, ім’ям Багряного на-
звано провулок, який прилягає 
до його родинного обійстя.

І це ще не все. Земляки по-
дбали про те, щоб у Сумах була 
вулиця, названа на честь їхньо-
го славетного письменника. Ву-
лиця імені Івана Багряного є і в 
Чернігові. Та апофеозом поша-
нування Великого українця ста-
ло занесення його імені до Ка-
лендаря пам’ятних дат такої ав-
торитетної міжнародної органі-
зації, як ЮНЕСКО.

— Тим часом на порозі — 
110-та річниця від дня наро-
дження І. Багряного.

— Отож, не чекаючи, поки 
до справи візьмуться держав-
ні мужі (іноді з неабияким запіз-
ненням), в Україні створено юві-
лейний громадський оргкомітет, 
до якого увійшли письменники, 
науковці, журналісти, лауреати 
премії імені І. Багряного, пред-
ставники української діаспори, 
шанувальники творчості пись-
менника. Серед них насамперед 
прізвища тих, хто і попередніми 
роками брав активну участь у 
ювілейних урочистостях. Це го-
лова Фундації імені І. Багряного 
Галина Воскобійник і член упра-
ви Олексій Коновал (США), син 
письменника Нестор Багряний 
(ФРН), Герої України Іван Дзю-
ба, Борис Олійник, Юрій Мушке-
тик, Іван Драч, голова правлін-
ня Всеукраїнського товариства 
«Просвіта» імені Тараса Шевчен-
ка Павло Мовчан, головний ре-
дактор газети «Слово Просвіти» 
Любов Голота, директор Інсти-
туту літератури ім. Т. Шевченка 
НАНУ Микола Жулинський.

На їхні пропозиції будуть 
проведені круглі столи науков-
ців, політологів, організовані ви-
ступи в пресі, по радіо і телеба-
ченню на актуальні теми: «Іван 
Багряний і шлях України з ХХ 
у ХХІ століття», «Багряний і Ли-
пинський: пошук майбутнього». 
У цьому ж переліку — тематич-
ні вечори й виставки в закладах 
культури, освіти, науки на тему 
«Іван Багряний — борець за не-
залежну Україну». (Саме такою 
нещодавно була зустріч лауреа-
та премії ім. І. Багряного, заступ-
ника редактора газети «Літера-
турна Україна» Сергія Козака з 
читачами Лубенської централь-
ної районної бібліотеки Полтав-
ської області).

Ще один важливий пункт на-
креслених заходів — встанов-
лення пам’ятної дошки на Наці-
ональній академії образотвор-
чого мистецтва і архітектури 
(колишній Київський художній ін-
ститут), де навчався І. Багряний, 
маючи неабиякий малярський 
хист. Власне, цю дошку збирали-
ся встановити за кілька років до 
того, як назвати в столиці й вули-
цю іменем Багряного. Але попе-
редня влада обіцянок не вико-
нала. Сподіваємося, насиченим 
і цікавим буде відкриття ювілей-
ної експозиції в Центральному 
державному музеї-архіві літера-
тури і мистецтва в Києві, де збе-
рігаються домашні речі письмен-
ника, та в Державному музеї лі-
тератури.

Неабиякою допомогою в ор-
ганізації читацьких зустрічей, 
вечорів, у поглибленні вивчен-
ня життя і творчості славетного 
ювіляра стане двокнижжя «Іван 
Багряний: нове й маловідоме» 
та книга «Фундація імені Івана 
Багряного», що побачили світ у 
видавництві «Смолоскип» і при-
урочені саме цій знаменній даті. 
Названі видання коштом Фун-
дації цілеспрямовано надсила-
ють у бібліотеки України (варто 
лишень дати відповідне замов-
лення). Крім того, рекомендова-

но також традиційний черговий 
міжнародний конкурс знавців 
української мови імені Петра 
Яцика, яким опікується відомий 
громадський діяч, лауреат премії 
ім. І. Багряного Михайло Слабо-
шпицький, провести із залучен-
ням до нього текстів із художніх 
творів Івана Багряного та біогра-
фічного матеріалу письменника. 
Тут є над чим попрацювати і на-
шим професійним та самодіяль-
ним акторам, щоб у столиці та в 
інших містах, зокрема в Охтирці, 
влаштувати Багрянівське літера-
турно-мистецьке свято.

— Чи будуть заходи Багря-
нівського ювілейного року по-
ширені на закордоння?

— На думку членів оргкоміте-
ту, вельми доцільно звернутися 
до посла України у Федератив-
ній Республіці Німеччина з про-
ханням посприяти в організа-
ції відповідних ювілейних публі-
кацій у німецькій пресі, а саме 
в Новому Ульмі, де поховано 
І. Багряного. Такі публікації свого 
часу були, мали позитивний ре-
зонанс. Не випадково ж надмо-
гильний пам’ятник І. Багряному 
роботи відомого скульптора Ле-
оніда Молодожанина взяла під 
свою опіку місцева влада. Усе 
це, безумовно, сприятиме зміц-
ненню зв’язків України з Німеч-
чиною, що дуже потрібно і вигід-
но обом європейським країнам і 
народам, особливо нині, коли за-
гострилася безкомпромісна бит-
ва за Україну, її майбутнє.

Те, що названо й перелічено, 
— тільки початок роботи. Нага-
даємо рядки з поеми І. Багряно-
го «Мечоносці»:

Ми народилися якраз
І знаєм, чиї діти.
Благословен цей день і час, —
Тут є нам що робити.

 
Думаю, варто згадати й про 

наш спільний конкурс «Золотий 
бумеранг».

Узяти участь у конкурсі за-
прошуємо шанувальників твор-
чості Івана Багряного, зокрема 
старшокласників, студентів, ас-
пірантів, молодих науковців і по-
літиків.

Пропонуємо відповісти 
на такі запитання:

1. Де народився письмен-
ник, яке його справжнє батьків-
ське прі звище, і в якому часопи-
сі, чому, з чийого благословен-
ня поет уперше вжив псевдонім 
«Багряний»? Що, на Вашу думку, 
означав для нього цей псевдо-
нім, завдавши в еміграції стіль-
ки нападок і кривотлумачень?

2. Що стало поштовхом зама-
ніфестувати гасло: «Ходи тільки 
по лінії найбільшого опору — і ти 
пізнаєш світ»? Що означають ці 
слова, і чи можете особисто Ви 
дотримуватися, як Іван Багря-
ний, цього полум’яного гасла в 
наш неспокійний час?

3. За що заарештували мо-
лодого поета, змусивши його че-
кати вироку в камері смертни-
ків? Які поезії, всупереч нелюд-

ським, жорстоким умовам, були 
створені в той період?

4. Коли написано роман «Ти-
гролови», де опубліковано впер-
ше, і чим захопили читачів герої 
твору, що його було перекладено 
й видано іншими мовами світу 
(якими саме і під якою назвою)?

5. Що змусило Івана Багряно-
го (і де саме) написати памфлет 
«Чому я не хочу вертатись до 
СРСР?» Значення памфлету для 
українців у тодішніх умовах, після 
закінчення Другої світової війни, 
і нині, під час Вітчизняної війни з 
імперфашистською Росією.

6. Які трагічні події відобра-
жено в романі «Сад Гетсиман-
ський»? Що, на Вашу думку, тре-
ба зробити, щоб вони більше ні-
коли не повторилися на нашій 
українській землі?

7. Як Ви розумієте метафо-
ричний вираз у назві книжки 
«Людина біжить над прірвою»? 
Що слід зробити нам, нині су-
щим, аби уникнути цієї прірви?

8. Чи здійснилися політичні 
передбачення Івана Багряного? 
Які саме? Що заважає втіленню 
в життя інших ідей письменника-
мислителя?

9. «Не стремімось момен-
тально доконати грандіозні речі 
й моментально досягти нашої 
мети. Це неможливо. Наша мета 
така велика, що осягти її момен-
тально неможливо (зразу! мов-
ляв, а як ні, то й забавки поли-
шім). Робім речі малі. Але робім 
уперто, системно й наполегливо. 
Кожен один крок є малий, але 
ним проходять землею люди». 
Звідки взято ці рядки? І чи згідні 
Ви з викладеними тут думками?

10. Де поховано Івана Багря-
ного? Коли і ким, з якою метою 
було засновано Фундацію його 
імені? Що Ви знаєте про діяль-
ність Фундації?

Бажано, щоб відповіді на 
ці запитання не перевищува-
ли десяти стандартних арку-
шів (можна й менше), набраних 
на комп’ютері в 1,5 інтервалу 
14 кеглем (гарнітура Times New 
Roman); за браком комп’ютера 
— надруковані на машинці чи 
навіть написані від руки (розбір-
ливим почерком).

За найкращі — вичерпні, 
переконливі — відповіді буде 
присуджено п’ять премій: 200 
ам. доларів, 150 ам. доларів, 
100 ам. доларів, 100 ам. дола-
рів, 100 ам. доларів.

На пропозицію журі, окре-
мі відповіді друкуватимуться 
на сторінках «Слова Просвіти». 
Крім того, як заохочення, п’ятеро 
учасників конкурсу отримають 
безкоштовну річну передплату 
на газету «Слово Просвіти».

Відповіді, пропозиції, поба-
жання щодо організації та про-
ведення ювілейних заходів, при-
свячених 110-річчю від дня на-
родження Івана Багряного, 
просимо надсилати на адресу: 
редакція газети «Слово Просвіти» 
(Багрянівський оргкомітет), вул. 
Хрещатик, 10-Б, Київ, 01001.

 
Спілкувалася Любов ГОЛОТА

(«Слово Просвіти», № 9, 2016 р.)

Рік Івана Багряного
Олександр ШУГАЙ: 

«Тут є нам що робити!»
Щойно створено громад-

ський оргкомітет із відзначен-
ня 110-річчя від дня народження 
Івана Багряного. Ми запросили 
до розмови відповідального се-
кретаря оргкомітету, відомого 
письменника, лауреата премії 
імені І. Багряного Олександра 
Шугая.
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Повідомляє Українська 
всесвітня координаційна рада

Українці Італії: 
хода проти російської агресії в Україні 

У Римі відбулася 
національна хода про-
ти російської агресії в 
Україні. Маніфестація 
стала частиною євро-
пейської акції, котра 
відбулася в багатьох 
столицях: Парижі, Лі-
сабоні, Афінах, Ма-
дриді.

Близько тисячі українців із Рима, Мілана, Брешії, Анкони, Пе-
заро, Неаполя, Казерти, Авеліно, Барі, Вітербо, Латини, Терні, Рі-
єті,  Пескари,  інших міст пройшли центральними вулицями міста 
з плакатами й національною символікою. Основні вимоги протес-
тувальників: збереження європейських санкцій проти Росії до по-
вного виведення російських військ з України та повернення Кри-
му, збільшення гуманітарної допомоги для українського народу,  
правдиве висвітлення подій в Україні в європейських ЗМІ та про-
тидія пропаганді Кремля.

Акція розпочалася молебнем за Україну, який відслужили вла-
дики Іриней (Білик) та Борис Гудзяк разом зі священиками УГКЦ. 
Під час ходи виступили голова Європейського конгресу україн-
ців Ярослава Хортяні, народний депутат України Віктор Рома-
нюк, учасник АТО, старший солдат Іван Яхван, президент «Євро-
пейської асоціації Італія – Україна – Майдан» Фабіо Преведелло, 
представники українських громад Італії. 

Тарас Демкура презентував 
українську вишивку в Аргентині 

Тернопільський підприємець, меценат Тарас Демкура побу-
вав в Аргентині, де встановлював контакти з аргентинською діа-
спорою і представниками ділових кіл. Він зустрівся з головою То-
вариства «Просвіта» Аргентини Юрієм Данилишиним і секретарем 
організації Романом Назариком. «Вони запросили мене на пер-
ший дзвоник до української школи товариства «Просвіта», в якій 
вже п’яте покоління українців береже нашу культуру і мову. Чо-

тири класи були на-
повнені людьми різ-
ного віку, які наро-
джені в Аргентині, 
але вчать українську 
мову й літературу, іс-
торію України, освою-
ють писанкарство та 
вишивання», — зазна-
чив пан Тарас. 

Підприємець по-
їхав до Аргентини з 
частиною своєї колек-

ції українських вишиваних сорочок, добіркою українських книг, 
зокрема «Митрополит Андрей Шептицький», «Українці в Аргенти-
ні», «Маляткам і батькам» Дарії Цвєк, альбом «Борщівська виши-
ванка» та інші. Усі ці книги він подарував Товариству «Просвіта» 
і голові Української центральної репрезентації в Аргентині Петру 
Лилику.

У Буенос-Айресі в товаристві «Просвіта» відбувся показ ста-
рожитніх українських строїв із колекції  Демкури та прикрас відо-
мої майстрині Роксоляни Шимчук, а також презентація альбому 
«Таїна Пінзеля» і документального фільму «Таїна Пінзеля — від Бу-
чача до Лувру». На захід приїхали і українці з Бразилії, Перу, Чилі, 
Парагваю.

У Норвегії — нова українська школа 
У норвезькій комуні Ставанґер відкрилася українська школа 

для дітей віком від 4 до 8 років.
«Акцент  — українські традиції та культура. Заняття будуть раз 

на тиждень. Нині школа працює як пілотний проект, але, якщо все 
піде нормально, зробимо школу на постійній основі», — розповів 
співорганізатор школи й батько одного з учнів Володимир Литви-
нов.

У Норвегії вже є подібні заклади. В Осло кілька років працює 
українська школа. 

Перший місяць навчання в школі безкоштовне. Витрати взяла 
на себе Українська спілка Ругаланду. У подальшому, оскільки  іс-
нують певні витрати на школу,  планують брати близько 150 нор-
везьких крон (або 450 гривень) на місяць — для Норвегії це суто 
символічна платня.

Українські танцюристи 
на фестивалі в Австралії 

Український танцюваль-
ний ансамбль «Ленеда» з 
Мельбурна виступив на по-
пулярному фестивалі Pako 
Festa в австралійському 
місті Джилонг.

Разом із представника-
ми інших національних гро-
мад українці презентували 
свою культуру. Хлопці й ді-
вчата одяглися в національ-
ний стрій, дівчата у віночках 
несли короваї та всі разом 
танцювали.

Pako Festa — найбіль-
ший мультикультурний фестиваль у штаті Вікторія. Щороку він при-
ваблює увагу 100 тисяч відвідувачів.

Варто з нагоди 80-річ-
чя художника пригадати, що 
Іван Марчук 2007 року потра-
пив до рейтингу 100 найви-
значніших геніїв сyчасності, 
який уклала британська газе-
та «The Daily Telegraph».

Видатний художник наро-
дився 12 травня 1936 р. у с. 
Москалівка Волинського во-
єводства (нині Тернопільщи-
на) в родині відомого на всю 
округу ткача. За часів радян-
ської окупації Іван Марчук був 
під постійним наглядом спец-
служб КДБ, які стежили за 
його мистецькою творчістю і 
вважали її антирадянською. 

З дитячих років Іван мав 
надзвичайно великий нахил 
до мистецтва і творив карти-
ни, які дивували високою ху-
дожньою якістю. На десятому 
році життя хлопець у часи за-
борони всього, що суто укра-
їнське, намалював україн-
ський прапор. Біля хати рос-
ли довгі жовті півонії, які Іван 
тер у руках і отримав жовтий 

колір,  подібним способом 
здобув синій, і таким чином 
уже синьо-жовтий прапор був 
готовий, за який неодноразо-
во доводилося йому згодом 
терпіти. 

Після школи навчав-
ся у Львівському училищі 
прикладного мистецтва ім. 
І.Труша, відділ декоративно-
го розпису. Був призваний 
до армії, після повернення з 
армії продовжував навчання 
у Львівському інституті при-
кладного мистецтва (у відді-
лі кераміки), який закінчив 
1965 року. Протягом 1965 – 
1968 років працював в Інсти-
туті надтвердих матеріалів 
НАН України. У 1968 – 1984 
роках працював на Київсько-
му комбінаті монументально-
декоративного мистецтва. 

Від 1984 року займав-
ся творчою працею, але ра-
дянщина якось паралізува-
ла творчу ініціативу творця. 
Наприкінці 1980-их років 
йому вдалося емігрувати до 
Австралії, потім коротко пе-
ребував у Канаді та США, де 

зав’язував контакти з україн-
ською діаспорою. Але де б не 
був, завжди його тягнуло на 
рідну землю в Україну. Серед 
своїх на еміграції говорив: 
«Український побут, історія і 
природа якось мене кличуть і 
манять навіть у снах». 

Повернувшись в Україну, 
митець зіткнувся з іншою дій-
сністю, ніж мріяв: малярство 
було підпорядковане пропа-
гандистсько-агітаційним ці-
лям, його було шаблонізова-
но, здушуючи прояви індиві-
дуальності. «Новий стиль», так 
званий «соціалістичний реа-
лізм», наказував прославляти 
заходи Компартії. І тут почина-
ється трагедія взагалі в куль-
турі українській. Треба було 
надзвичайно маніпулювати, 
щоб не піти під розстріл або 
десь на невільничі праці в да-
леку тайгу чи тундру. У тому пе-
ріоді багато талановитих мит-
ців, письменників занепадали 
духом, заломлювалися, пішли 
на службу окупантові або на-

віть погасили свій творчий та-
лант. На подив, Іван Марчук 
вистояв цю гангренну епоху в 
нашій культурі. Його творчий 
доробок зростав і, аж важко 
повірити, до розвалу совєт-
ської імперії досяг близько 
4000 творів і понад 100 пер-
сональних виставок. Попри 
переслідування, йому вдалося 

1988 року стати членом Спіл-
ки художників України. Твор-
чі експозиції Івана Марчука 
знаходилися в різних містах 
колишніх республік СРСР. 

Третій президент України 
Віктор Ющенко пообіцяв по-
будувати на честь митця му-
зей на Андріївському узвозі 
в Києві, але, на жаль, не су-
дилося обіцянці здійснитися, 
залишилася вона порожнім 
звуком. 

Переміг талант і особисте 
щастя художника, що належить 
до засновників нових стилів у 
мистецтві, зокрема «пльонта-
нізму» (таку назву сам митець 
жартома дав своєму стилю — 
від слів «плести», «пльонтати»: 
картини ніби створенi з клу-
бочків чудернацьких ниток). 
Сьогодні його картини вража-
ють мистецтвознавців Євро-
пи, Америки, Канади, Австра-
лії, йому пропонують виставля-
ти ці твори в найкращих залах 
світу, і це все на противагу ми-
нулому гонінню та пересліду-
ванню в Україні. 

Ось як про мистецтво ви-
словлюється сам Іван Мар-
чук: «Для мене мистецтво — 
це життя й одкровення. Іншої 
альтернативи нема. Й водно-
час мистецтво — це катор-
га. Я працюю 365 днів на рік 
і без цього не можу. Це при-
суд долі, карма, вирок, прире-
ченість». 

Митець сам поділив свою 
творчість на 10 періодів: «Го-
лос моєї душі», «Цвітіння», «Пей-
зажі», «Портрет», «Кольоро-
ві прелюдії», «Нові експресії», 
«Біла планета 1», «Біла плане-
та 2», «Виходять мрії з берегів», 
«Погляд у безмежність». Тво-
ри кожного періоду відрізня-
ються за стилем і малярською 
манерою. Замість звичайно-
го мазка він винайшов спосіб 
нанесення на полотно найтон-
ших цівок кольору, що створює 
дивовижне мереживо.

Завдяки своїй наполегли-
вості Марчук став лауреатом 
Національної премії України 
ім. Т. Шевченка. Міжнарод-
на академія сучасного мис-
тецтва в Римі прийняла Іва-
на Марчука до лав «Золотої 
гільдії». Сьогодні «Золота гіль-
дія» нараховує 51 художника 
з усього світу. Галерист Мак-
сим Волошин пише: «Глядачі 
захоплюються унікальними 
картинами Марчука, а він їх 
майже ніколи не продає, чим 
дивує колекціонерів, які гото-
ві викладати за них сотні ти-
сяч. Зізнається: переживає 
за них, як за власних дітей».

Про творчість Івана Мар-
чука доволі багата літера-
тура. Так, у видавництві «Ат-
лант ЮЕмСі» побачили світ 
три книги, присвячені твор-
чості художника. Перша — 
500-сторінковий альбом-ка-
талог «Іван Марчук» (2004). 
Після презентації книги га-
лерея «Триптих» провела най-
більшу виставку Івана Марчу-
ка, яка зайняла чотири повер-
хи Українського дому (2005). 
До виставки було видано ще 
один альбом, про 40-річний 
творчий період 1965 – 2005. 
У серії «Живопис» випущено 
альбом «Іван Марчук. Дорога 
додому» (2008). 

Міцного здоров’я й 
подальших творчих успіхів 
н а ш о м у 
ювілярові!

Ярослав 
СТЕХ,

м. Торонто, 
Канада 

Іван Марчук, 
геній українського 
малярства

Про автора
Ярослав Стех — читач нашої газети 

«Світ-інфо» в Канаді, місті Торонто, цен-
трі української світової діаспори. Ось що 
він пише про себе: «Народився 28 люто-
го 1932 року в с. Вілька Вербицька Тома-
шівського повіту Люблінського воєвод-
ства (Польща). Після закінчення серед-
ньої школи у Вроцлаві студіював у Вищій 
рільничій школі в Ольштині. У цьому пері-
оді був головою Воєводського правління 
Українського культурно-освітнього това-
риства в Ольштині, кандидував на депута-
та сейму Польщі. 

Згодом вступив на філологічний фа-
культет Київського університету ім. 
Т. Шевченка. У 1960 році був звільнений з 
університету і засуджений за антирадян-
ську пропаганду. 

Повернувшись у Польщу, жив до 1980 
року в Перемишлі з родиною. Моя дружи-
на з дітьми виїхала до Канади, я не отри-
мував закордонного паспорта, тому зму-
шений був нелегально перейти кордони до 
Австрії і в такий спосіб получитися з роди-
ною в Канаді. Тут працював фізично, а піс-
ля закінчення філософського факультету 
Українського вільного університету в Мюн-

хені працював педагогом. 
Автор чотирьох книг, у тому числі 

«Пропам’ятна книга українських діячів Пе-
ремищини». У нас із дружиною троє дітей: 
Ігор (1959), Марко (1961), Адрiянна ( 1971).

Є членом Національної спілки пись-
менників України та членом Спілки укра-
їнських політв’язнів у Польщі. Довгі роки 
очолюю Земляцтво Перемищини в Кана-
ді, з осідком у Торонто, активно займаю-
ся громадською роботою. Автор статей, 
які головно друкуються в діаспорі. Беру 
участь у міжнародних громадських і нау-
кових конференціях».
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Паноорааммаа
Прорив у лікуванні 
катаракти
У Китаї провели новаторську проце-

дуру регенерації ока для успішного ліку-
вання дітей із катарактою. 

Катаракта, тобто помутніння кри-
шталика ока, спричиняє понад полови-
ну всіх випадків сліпоти. Зазвичай для 
відновлення зору потрібно імплантувати 
кришталик, але нова операція активує 
стовбурові клітини ока для вирощування 
нового кришталика. 

Близько 20 мільйонів людей сліпі че-
рез катаракту. З віком цей стан стає де-
далі поширенішим, хоча деякі діти з ним 
народжуються. У традиційному лікуван-
ні використовують ультразвук, щоби 
пом’якшити і розбити кришталик, який 
потім прибирають із ока. Після цього 
треба імплантувати штучний кришталик, 
але це може призвести до ускладнень, 
особливо в дітей.

Методика, розроблена науковцями 
з китайського університету Сунь Ятсена 
і університету штату Каліфорнія в Сан-
Дієго, ґрунтується на видаленні катарак-
ти зсередини кришталика через крихіт-
ний розріз. При цьому зовнішня поверх-
ня кришталика, його капсула, лишається 
неушкодженою. Ця структура встелена 
епітеліальними стовбуровими клітина-
ми, які трансформуються в новий кри-
шталик.

Після успішних випробувань на кро-
ликах і мавпах фахівці провели клінічні 
випробування на 12 дітях. Через вісім 
місяців у всіх дітей відновлений кришта-
лик досяг розміру нормального. Перші 
пробні операції в літніх людей теж дали 
обнадійливі результати.

Перстень 
Жанни д’Арк 
продали за 420 тисяч доларів

На аукціоні в Лон-
доні продали 

срібний пер-
стень націо-
нальної ге-
роїні Франції 

Жанни д’Арк за 
рекордну суму в 

297,6 тисячі фунтів ($420 тисяч). Прикраса 
повністю збігається з описом самої д’Арк 
власного персня: на ньому напис «Jhesus 
Maria» і три вибитих хрести. 

Жанна д’Арк, одна з командувачів 
французьких військ у Столітній війні, по-
трапила в полон до бургундців, які по-
тім віддали її англійцям. Була засуджена 
за єресь і спалена 1431 року на багатті. 
Згодом її реабілітували і канонізували, 
католицька церква зарахувала Жанну 
д’Арк до лику святих.

Вдова 
Рональда Рейгана 
померла на 95-ому 
році життя
6 березня у 

своєму будинку в 
Лос-Анджелесі по-
мерла дружина 
40-ого президен-
та США Ненсі Рей-
ган. Її поховали по-
руч зі своїм чоло-
віком у Сімі-Веллі. 

До самої смерті Ненсі Рейган займа-
лася Президентською бібліотекою Ро-
нальда Рейгана, а також підтримувала 
дослідження в галузі стовбурових клітин. 
Учені стверджують, що вони допоможуть 
знайти спосіб вилікувати хворобу Аль-
цгеймера, від якої помер Рональд Рейган.

Ненсі була першою леді США з 1981 
по 1989 роки і увійшла в історію як одна 
з найпопулярніших дружин лідерів кра-
їни. Жінка, що мала витончений стиль і 
смак. Вона була особисто знайома з усі-
ма подальшими президентами США і їх-
німи дружинами, була частим гостем у 
Білому домі й після смерті чоловіка.

Ненсі почала кар’єру в Голлівуді до 
того, як вийшла заміж за майбутньо-
го президента США, також кіноактора. 
Вона зіграла більш ніж у 90 фільмах.

Рональд Рейган помер 6 лютого 
2004 року. Ненсі відчувала себе дуже 
самотньою, бо все подружнє життя вони 
з чоловіком були нерозлучні.

Польща дала світовому 
кіно немало видатних режисе-
рів. Серед них — Єжи Гофман, 
Роман Поланськи, Єжи Ка-
валерович і, звичайно ж, Ан-
джей Вайда, котрий 6 березня 
відзначив своє 90-річчя. 

Життєвий, а відтак творчий 
шлях Вайди (він завжди підкрес-
лював, що його фільми — це про-
довження його життя), як у дзерка-
лі, відбиває нелегку, часто трагічну 
історію Польщі ХХ століття. 

Вайда народився в містечку 
Сувалки на півночі Польщі. Його 
батько, офіцер Війська Польсько-
го, був розстріляний радянськими 

спецслужбами в Катині під Смо-
ленськом. І це незагойна рана 
польської історії. 

Ми знаємо три поділи Речі По-
сполитої наприкінці XVIII століття, 
коли майже тисячолітня держава 
більш як на 120 років припинила 
існування. Але після відроджен-
ня її 1918 року в тому ж столітті 
був ще один кривавий поділ, осно-
вними фігурантами якого виступи-
ли ті ж імперії, що й за попередніх 
поділів — Німеччина і Росія, хоч і 
в «оболонці» СРСР. Після того, як 
два тоталітарні режими — фашист-
ський Німеччини і комуністичний 
СРСР — у серпні 1939 року підпи-
сали пакт Молотова – Ріббентропа 
про поділ Європи, 1 вересня того 
ж року вибухнула Друга світова ві-
йна. І якраз — нападом Німеччини 
на Польщу. А 17 вересня до війни 
долучився союзник нацистів — 
СРСР, ударивши по Польщі зі схо-
ду. Кілька тисяч офіцерів польської 
армії, взятих у полон, були за на-
казом Кремля таємно розстріляні 
в Катині. Це те, що десятиліттями 
Радянський Союз тримав у повно-
му секреті. 

Анджей Вайда в пам’ять про 
свого батька і його розстріляних 
товаришів зняв фільм «Катинь» 
(2007) про цю трагедію. 

Ненависть до тоталітаризму 
Анджей всотав з юних літ. Під час 
нацистської окупації Польщі він 
був зв’язковим Армії Крайової, 

яка в підпіллі боролася з нациста-
ми. Це формування законного уря-
ду Польщі, котрий перебував в емі-
грації в Лондоні. 

Але Польща знову була поді-
лена, розчахнута тоталітаризмом. 
Якщо 5 років поляки спільно бо-
ролися проти окупації, то після ви-
зволення країни від нацистів, але 
встановлення тут комуністичного 
режиму, шляхи їх знову розійшли-
ся. І Армія Крайова ще не один рік, 
знову в підпіллі, боролася з кому-
ністичним режимом, залежним від 
Москви. 

Другий за ліком фільм молодо-
го Вайди «Канал» (1957) був при-
свячений Варшавському повстан-

ню 1944 року проти окупантів. А 
наступний фільм «Попіл і діамант» 
(1958) став знаковим для ново-
го польського кіно і був присвяче-
ний саме трагедії поділу повоєнної 
Польщі. Адже головний герой філь-
му Мачек — солдат Армії Крайової, 
котрий зі зброєю в руках бореться 
проти комуністів. Звичайно, в умо-
вах комуністичного ладу режисе-
рові важко було відверто говори-
ти правду часу, але все одно фільм 
показує всю трагедію повоєнного 
молодого покоління, поділеного 
ідеологічними бар’єрами. Головну 
роль зіграв Збігнев Цибульський 
(1927 – 1967), легенда польсько-
го кіно. Між іншим, він народився в 
Івано-Франківській області, звідки 
його родину поляків у час масових 
депортацій радянська влада ви-
селила до Польщі. Збігнев, котрий 
трагічно загинув унаслідок нещас-
ного випадку, але за 13 років ро-
боти в кіно зіграв аж у 36 фільмах 
(!), став справжнім кумиром поль-
ської молоді. І це був лише перший 
з акторів, відкритих для кіно Вай-
дою. А список цей немалий, бо вже 
наступний у ньому — найпопуляр-
ніший нині польський актор Дані-
ель Ольбрихський.

Від 1946 року Вайда якийсь 
час навчався у Краківській ака-
демії мистецтв, але перейшов на 
режисерський факультет Лодзин-
ської кіношколи, яку й закінчив. 
У 1981 році він вступив до леген-

дарного об’єднання «Солідарність», 
яке вело країну до повалення тота-
літарного режиму. 1989 року був 
обраний депутатом парламенту, 
Сейму Польщі. 

Вайда написав сценарії біль-
шості своїх фільмів. Також відомий 
як театральний режисер, зокрема 
постановками Шекспіра, Достоєв-
ського. 

Творчість режисера можна 
умовно поділити на кілька категорій. 

Воєнна тема — це вже згадані 
«Канал», «Попіл і діамант», «Катинь», 
а також «Пейзаж після битви», 
«Страсний тиждень», ряд інших.

Помітне місце займають філь-
ми політичної тематики — «Людина 
з мармуру», «Без наркозу», «Люди-
на із заліза», в яких звучить розвін-
чання тоталітаризму. 

Вайда — блискучий майстер 
екранізації світової літератур-
ної класики. Він екранізував два 
романи Достоєвського — «Біси» 
й «Ідіот», зняв фільми «Сибірська 
леді Макбет» — за повістю Лєско-
ва, «Пілат та інші» — за романом 
Булгакова «Майстер і Маргари-
та». Звичайно ж, польська класи-
ка: «Попіл» за романом-епопеєю 
С. Жеромського, «Пан Тадеуш» за 
А. Міцкевичем, «Земля обітова-
на» за В. Реймонтом, «Весілля» за 
С. Виспянським. 

Окремо варто сказати про 
екранізацію творів Ярослава Іваш-
кевича, класика польської літе-
ратури (до речі, уродженця Украї-
ни, Вінниччини), з яким режисера 
пов’язувала міцна дружба. Повість 
«Панни з Вілька» я прочитав напри-
кінці 1980-их, потім — удруге, а далі 
постійно її переглядаю з будь-якої 
сторінки. Це блискуча, тонка пси-
хологічна повість, у дусі оповідань 
Івана Буніна (особливо з його кни-
ги «Темні алеї»). Фільм (1979) точно, 
дбайливо відтворює повість. Голо-
вну роль зіграв той же Даніель Оль-
брихський. Подивіться цей фільм! 

Друга картина за Івашкевичем 
— теж психологічна драма «Берез-
няк» (1970), де в головних ролях та-
кож Ольбрихський і ще одна зірка 
польського кіно — Ольгерд Лука-
шевич. У 2009 році Вайда знову 
повернувся до прози Івашкевича і 
зняв фільм «Лепеха». 

Різноплановість режисера і в 

тому, що він зняв ряд сатиричних 
комедій. Зокрема, «Полювання на 
мух», де головні ролі зіграли Оль-
бирхський і ще одне відкриття Вай-
ди — Малгожата Браунек, згодом 
популярна актриса кіно й театру. 

Взагалі в кіно усталилося таке 
поняття, як актори Вайди — ті, 
кому він дав дорогу на екран, до-
поміг яскраво розкритися новими 
гранями. Це польські актори Беата 
Тишкевич, колишня дружина Вайди 
(нині, вже 44 роки, він одружений 
на актрисі Крістіні Захватович), 
Єжи Радзивілович, Войцех Пшо-
няк, Богуслав Лінда, Анджей Севе-
рин, Крістіна Янда, Єжи Штур, Збіг-
нев Замаховський. 

У Анджея Вайди охоче зніма-
лися також зірки зарубіжного кіно, 
такі як Жерар Депардьє, Омар Ша-
ріф, Іза бель Юппер, відомі росій-
ські актори — Сергій Гармаш, Олек-
сандр Домогаров, Сергій Шакуров. 

За більш як півстоліття творчої 
праці кінорежисер зняв 41 повно-
метражний художній фільм, майже 
по фільму на рік! І ще чимало ко-
роткометражних фільмів. Багато 
фільмів отримали нагороди на пре-
стижних світових кінофестивалях, 
у тому числі Каннському, Венеці-
анському. А 2000 року Вайда став 
лауреатом премії «Оскар», найпре-
стижнішої нагороди світового кіно. 

Анджей Вайда — кавалер най-
вищих орденів Польщі, вищої наго-
роди Франції — ордена Почесного 
легіону, орденів Італії та ряду інших 
країн, у тому числі українського ор-
дена Ярослава Мудрого (2008). 
Коли 1987 року Вайда отримав 
престижну кінопремію Японії, він 
усі кошти пожертвував на спору-
дження в Кракові музею японсько-
го мистецтва. І нині це одна зі зна-
кових точок цього історичного міс-
та-музею.

…Фільми Вайди популярні де-
сятиліттями, адже справжнє мис-
тецтво не старіє. 

Петро АНТОНЕНКО

Анджей Вайда, 
видатний режисер польського 

і світового кіно, відзначив 90-річчя

Фільм «Людина із заліза».

Фільм «Катинь».

Збігнев  Цибульський у фільмі «Попіл і діамант».

Даніель Ольбрихський (зліва) у фільмі «Попіл».
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XX з’їзд КПРС: спроба атаки на тоталітаризм
60-річчя знаменитого з'їзду Компартії 

Державний тероризм 
не має перспектив 

Смерть Й. Сталіна ще не означала, що в кра-
їні завершилася епоха сталінізму. У ході напру-
женої боротьби за владу на передові позиції ви-
йшов М. Хрущов із близьким оточенням. У їхньо-
му середовищі зростало переконання, що дер-
жавний тероризм, опертий на масові політичні 
репресії та гіпертрофований ідеологічний конт-
роль, не має історичних перспектив. 

Подолавши своїх головних конкурентів до 
початку 1955 p., Микита Хрущов намагався 
утвердити повноваження першого секретаря 
ЦК КПРС. З цією метою він прагнув якнайшвид-
ше провести партійний з’їзд і домігся рішення 
про його скликання на вісім місяців раніше, аніж 
цього вимагав статут. Хрущов провів активну ро-
боту щодо формування персонального складу 
майбутнього з’їзду.

На початку 1956 р. відбулися звітно-вибор-
чі конференції та з’їзди в партійних організаці-
ях областей і національних республік. Делега-
ти чергового з’їзду Компартії України представ-
ляли 895 тис. членів і кандидатів у члени партії. 
Виборча кампанія здійснювалася під щоденним 
контролем з боку першого секретаря ЦК КПУ 
О. Кириченка. Усі делегати української партій-
ної організації на XX з’їзді КПРС, що відбувся 14 
– 25 лютого 1956 p., виявилися прибічниками 
М. Хрущова. 

Звітна доповідь першого секретаря ЦК КПРС 
стала важливим кроком у процесі десталінізації 
суспільства. Доповідь підтвердила лінію на роз-
рядку міжнародної напруженості, було заявлено, 
що третя світова війна не є неминучою. Прого-
лошувалося, що партійно-державне керівництво 
має звернути особливу увагу на сільське госпо-
дарство; забезпечити випереджальні темпи ви-
робництва предметів споживання порівняно із 
засобами виробництва; розширити масштаби 
житлового будівництва.

Цими заявами Микита Хрущов забезпечив 
собі підтримку суспільства. 

На з’їзді вихваляли переваги колективно-
го керівництва, протиставляючи йому негативні 
наслідки безіменного культу особи. Анастас Мі-
коян, за дорученням Хрущова, виступив більш 
визначено, заявивши про культ особи Сталіна. 
Він спробував також у завуальованій формі ви-
словити сумніви щодо деяких висновків сталін-
ського «Короткого курсу історії ВКП(б)», особли-
во щодо громадянської війни в Україні, вперше 
зробив заяву про те, що ряд відомих партійних 
діячів того часу не були ворогами народу. Виступ 
А. Мікояна був спробою з’ясувати настрої деле-
гатів щодо оцінки ролі Й. Сталіна в радянській іс-
торії.

На з’їзді затвердили новий склад ЦК, який 
обрав Президію та Секретаріат КПРС. Результа-
ти виборів не виправдали сподівань М. Хрущова: 
до Президії ввійшли члени попереднього складу, 
в тому числі найпослідовніші противники першо-
го секретаря ЦК КПРС — Л. Каганович, Г. Мален-
ков, В. Молотов. Проте ЦК КПРС значно розши-
рився і вже наполовину складався з тих осіб, які 
були зобов’язані своєю кар’єрою М. Хрущову.

Закрита доповідь: 
ефект бомби

XX з’їзд КПРС увійшов в історію насамперед 
завдяки надзвичайно відвертій доповіді М. Хру-
щова «Про культ особи та його наслідки», яка була 
виголошена 25 лютого на закритому засіданні 
з’їзду. Промова М. Хрущова стала несподіванкою 
для більшості делегатів. Уперше на такому висо-

кому рівні були наведені численні факти злочинів 
і зловживань Й. Сталіна та його оточення.

Промова була добре підготовлена, логічна й 
аргументована. Вона справила величезне вра-
ження. Разом з тим, у ній можна легко помітити 
непослідовність у критиці сталінської політики. 
По-перше, всі грубі прорахунки та злочини ви-
щого керівництва в 1930 – 1940-их роках по-
яснювалися лише недоліками характеру Й. Ста-
ліна; по-друге, зовсім не згадувалися виконавці 
сталінських злочинів (це пояснюється передусім 
тим, що сам М. Хрущов також був причетний до 
здійснення масових репресій). 

Після завершення доповіді її обговорення 
не проводили. Розпочалися глибокі й болісні змі-
ни в суспільній свідомості, перегляд традиційних 
уявлень, критичний аналіз минулого. 

XX з’їзд КПРС поклав край масовому терору, 
зробив неможливою поширену раніше практику 
публічного й безмежного ігнорування законів.

30 червня 1956 р. ЦК КПРС ухвалив поста-
нову «Про подолання культу особи та його наслід-
ків», у якій висловлювалася рішучість партії про-
довжувати боротьбу проти культу особи. 

Наскільки складним був процес десталі-
нізації, красномовно засвідчує те, що делега-
ти XX з’їзду КПРС так і не наважилися опубліку-
вати матеріали про викриття культу особи для 
широкої громадськості. Повний текст доповіді 
М. Хрущова оприлюднили лише 1989 року — в 
час Перебудови при Горбачові. Тоді ж членів пар-
тії ознайомили з доповіддю спеціальним закри-
тим листом. 

Народ чекав повної правди, послідовної де-
мократизації суспільства, гарантій для неповто-
рення трагедії. Проте послаблений, але збере-
жений тоталітарний режим дозволяв критикува-
ти себе суворо дозовано, у визначених межах.

У доповіді не ставився під сумнів жоден з 
етапів політики Комуністичної партії після 1917 
р. Сам початок сталінського терору визначався 
1934 р., що виключало з переліку злочинів ре-
жиму насильницьку колективізацію, Голодомор 
1932 – 1933 рр. тощо. Визначення жертв культу 
особи теж вибіркове. До них Хрущов відніс лише 
комуністів, що чітко дотримувалися офіційної 
партійної лінії, але і словом не згадав опозиціо-
нерів і простих громадян. 

Реабілітація жертв сталінських репресій 
прискорилася. Однак точних даних про кількість 
реабілітованих жертв не було. Так, по Україні на-
прикінці 1950-их років органи КДБ і прокура-
тури республіки переглянули справи майже 5,5 
млн осіб, із них було реабілітовано 3,2 млн осіб. 
Поза реабілітацією залишилися більшість жертв 
репресій 1920-их – початку 1930-их років і май-
же всі, хто так чи інакше був звинувачений у на-
ціоналізмі. 

У доповіді оминули питання про відповідаль-
ність за вчинені злочини всієї правлячої тоді 
верхівки. Було зроблено все, щоб на противагу 
Сталіну піднести Леніна, партію, існуючий лад. 
Хоча, безперечно, не один Сталін винний у най-
страхітливіших злочинах XX ст., а передусім то-
талітарна система й ідеологія марксизму-лені-
нізму, що породила цю систему. Тому, хоч удар 
по культу особи був завданий сильний, тоталі-
таризм утримався, оскільки в СРСР залишали-
ся непорушними ідеологія марксизму-ленінізму, 
Комуністична партія. 

Партійне керівництво УРСР за вказівкою з 
Москви розгорнуло шаблонну кампанію засу-
дження культу особи на партійних зборах і в пресі. 

Лібералізм проти 
тоталітаризму

Утім, навіть строго дозована критика Хру-
щова культу особи сполохала сталіністів. Вони 
боялися кари за свої злочини. А тому в першій 
половині 1957 р. члени Президії ЦК КПРС Моло-
тов, Маленков, Каганович, Ворошилов, Булганін 
та інші змовилися між собою і 18 червня 1957 
р. на засіданні Президії ЦК раптово поставили 
питання про зміщення Хрущова. Але позачерго-
вий червневий (1957 р.) пленум ЦК КПРС підтри-
мав Хрущова і виключив зі складу Президії ЦК 
Молотова, Маленкова, Кагановича і Шепілова, 
котрий до них прилучився. До складу членів Пре-
зидії ЦК увійшли люди, що підтримали Хрущова, 
зокрема Л. Брежнєв. М. Хрущов належним чи-
ном оцінив відданість й іншого вихідця з України 
— О. Кириченка: грудневий (1957 р.) пленум ЦК 
КПРС обрав О. Кириченка секретарем ЦК КПРС. 
За підтримки Хрущова на посаду першого секре-
таря ЦК Компартії України у грудні 1957 р. був 
обраний М. Підгорний, теж із тих, хто підтримав 
Хрущова на червневому (1957 р.) Пленумі ЦК. 

У березні 1958 р. Хрущов домігся зміщен-
ня з посади Голови Ради Міністрів СРСР Булгані-
на, сам обійнявши цю посаду. Водночас він за-
лишався першим секретарем ЦК КПРС. Тепер у 
вищому керівництві ніхто не заважав йому про-
водити намічені реформи — отже, відповідаль-
ність за їх половинчатість, непродуманість і про-
вал віднині падала на Хрущова. 

Передусім у суспільно-політичному житті 
країни Хрущов вирішив поглибити курс на лібе-
ралізацію режиму і критику культу особи. Визна-
чну роль у цьому відіграв ХХІІ з’їзд КПРС, який 
відбувся у жовтні 1961 р. На цьому з’їзді висуну-
ли тезу, що винуватцем і організатором масових 
репресій був не тільки Сталін, як наголошувало-
ся раніше, а й певна група людей, котрі оточува-
ли Сталіна. Були названі й конкретні особи: Мо-
лотов, Каганович, Маленков та ін. Тіло Сталіна 
було винесене з Мавзолею, численні пам’ятники 
в різних куточках країни знищені, ім’я зникло з 
назв вулиць, колгоспів, міст, його твори були ви-
лучені з масових бібліотек.

ХХІІ з’їзд КПРС підтвердив курс на розши-
рення так званої «соціалістичної демократії». 
Було висунете положення про переростання 
диктатури пролетаріату в загальнонародну дер-
жаву. Хоча всім зрозуміло, що збереження тота-
літарної системи, навіть за деякої її лібераліза-
ції, вихолощувало реальний зміст «загальнона-
родної держави». Певні зміни у функціонуванні 
політичної системи тільки намічалися. 

Більшу увагу, зокрема і в Україні, було звер-
нуто на розширення повноважень рад депута-
тів трудящих. Верховна Рада УРСР ухвалила ряд 
важливих законів: про бюджетні права УРСР і 
місцевих рад, судоустрій та інші; ухвалила кодек-
си: кримінальний і кримінально-процесуальний, 
цивільний і цивільно-процесуальний. 

Органи внутрішніх справ дещо поступилися 
своїми правами щодо охорони громадського по-
рядку шляхом організації добровільних народ-
них дружин, посилення ролі товариських судів. 
У практику почало входити всенародне обгово-
рення проектів законів та інших питань життя 
республіки і країни. Дещо зросли можливості 
профспілок, яким було надано право законодав-
чої ініціативи і передані окремі функції, що рані-
ше належали державним органам. Профспілкам 
передали керівництво санаторіями, будинками 
відпочинку, а від 1962 р. розширили діяльність 
профспілок у сфері соціального страхування. 

Живуча номенклатура
Однак у цілому механізм державно-політич-

ного управління діяв по-старому, зберігаючи то-
талітарний характер; відкрита критика політич-
ного режиму не допускалася, вибори до рад усіх 
рівнів були формальними. Ради не мали реальної 
влади. Профспілки, комсомол, творчі спілки за-
лишалися фактично складовою частиною дер-
жавних структур.

Головне полягало в тому, що не тільки збері-
гався, а й посилювався всеосяжний диктат пар-
тійного апарату. Змінити стару систему Хрущо-
ву було не дано, хоч інтуїтивно він робив кроки 

в цьому напрямі. ХХІІ з’їзд КПРС (1961 р.) вніс 
до статуту партії пункт про оновлення на кожних 
чергових виборах складу ЦК та його Президії не 
менше ніж на чверть і про вибори членів керів-
них партійних органів від Президії ЦК до первин-
ної організації тільки на три терміни підряд. 

Але якщо інші нововведення Хрущова при-
ймалися апаратом до виконання, то тут він заче-
пив номенклатуру за живе. Серед партійного ке-
рівництва від районної ланки до Президії ЦК по-
чало наростати глухе незадоволення. Гнів та обу-
рення номенклатури викликали постанови, що 
позбавляли її багатьох привілеїв, дарованих ще 
за сталінських часів. Зокрема, ліквідація так зва-
них «пакетів» — не афішованих і не обкладених 
податками додаткових щомісячних грошових ви-
плат із державної скарбниці певним категоріям 
апаратників. Потім прийшло розпорядження різ-
ко скоротити кількість службових персональних 
машин, надходили пропозиції про ліквідацію за-
критих розподільників тощо. 

Проти Хрущова почала складатися нова гру-
па змовників, що і призвело до подій жовтня 
1964 р. і усунення його від влади. 

Омана комунізму
Правляча верхівка розуміла, що в умовах 

критики культу особи та деякої лібералізації ре-
жиму народу потрібно дати якісь ідеологічні орі-
єнтири, чимось захопити нові покоління людей 
в умовах «відлиги». На XXI з’їзді КПРС (січень – 
лютий 1959 р.) заявили, що на рубежі 1950 – 
1960-их років соціалізм у СРСР переміг повніс-
тю і остаточно. Було зроблено висновок, що дру-
га програма Комуністичної партії (1919 р.), яка 
ставила завдання побудови соціалізму, повніс-
тю виконана, і постала потреба ухвалити тре-
тю програму. Нова програма КПРС — програ-
ма побудови комунізму, ухвалена на ХХІІ з’їзді 
КПРС у 1961 р., оголошувала, що до 1980 р. ра-
дянське суспільство повин но стати «в основно-
му» комуністичним і перейти до розподілу «за 
потребами». Програма закінчувалася на пате-
тичній ноті: «Партія урочисто обіцяє — нинішнє 
покоління радянських людей буде жити при ко-
мунізмі». Комуністичний романтизм і пов’язана 
з ним соціальна міфологія на початку 1960-их 
років міцно панували в офіційній ідеології. Та до 
реального життя радянських людей ця міфот-
ворчість мала дуже далекий стосунок. Тоталі-
тарна система була органічно не в змозі щось 
реально запропонувати суспільству, окрім чер-
гового міфу. Тоталітарні структури були нездат-
ні до реформування. Для здорових сил суспіль-
ства не залишалося іншого шляху, крім шляху 
боротьби за ліквідацію тоталітаризму.
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Прихильники «твердої руки», нос-
тальгуючи за сталінським поряд-
ком, здебільшого сприймають того-
часне суспільне буття через бадьору 
картинку радянського агітпропу. На-
справді на початку 1930-их років ста-
новлення тоталітарної імперії опини-
лося перед загрозою.

На заваді амбітним планам Сталі-
на встала Україна.

Нині українці, орудуючи бруків-
кою і «коктейлями Молотова», зруй-
нували путінські стратегії нового «пе-
ревидання» Російської імперії. Тоді — 
озброєні палицями та обрізами укра-
їнські селяни поставили під сумнів 
можливість успішного втілення ста-
лінського імперського проекту.

Сталін спровокував грандіозний 
хаос і спалах насилля в Україні. Перш 
ніж комуністичному режиму вдалося 
упокорити край — козацька земля 
вибухнула повстанням.

Більшовицькою відповіддю на 
збурення українського села стала 
грандіозна за масштабами й циніз-
мом каральна акція.

Вочевидь, Україні, як європей-
ській житниці, у сталінських модер-
нізаційних планах відводилася осо-
блива роль — від неї, як і сьогодні, 
залежав успіх усього неоімперського 
проекту.

І саме в цій ключовій для СРСР 
республіці після початку суцільної ко-
лективізації «щось пішло не так». Події 
в українському селі не лише ставили 
під сумнів результати колективізації 
— відбувалася стрімка делегітиміза-
ція державної влади. Такі насправді 
надвисокі ставки в цій грі зумовили 
неймовірну жорстокість фіналу.

«Майдан» 1930 року
Відповіддю на суцільну колективі-

зацію, розкуркулення та закриття цер-
ков стали наймасовіші й найтриваліші 
селянські заворушення в Україні, що 
розпочалися у 20-их числах лютого. 

Особливого розмаху антиколгосп-
ні виступи й антирадянські повстання 
набули на Східній Волині та Поділлі, де 
повсталим селянам удалося взяти під 
контроль навіть деякі райцентри.

Першою піднялася прикордон-
на Шепетівська округа. На початку 
березня заступник голови ДПУ УСРР 
К. Карлсон повідомив, що на ділянках 
Славутського та Ямпільського прикор-
донних загонів групи селян від 300 до 
500 осіб, озброєні палицями, вила-
ми, сокирами, часом і вогнепальною 
зброєю, «не зважаючи на погрози за-
стосування кулеметного вогню, напа-
дають на прикордонників.

У Теофіпольському районі звичай-
ні заворушення переросли в повстан-
ський рух. Селянські загони впродовж 
3 – 4 днів кількісно зросли з 30 до 200 
– 300 осіб.

Згодом було захоплено районний 
центр Гриців. За визнанням голови 
ДПУ УСРР В. Балицького, радянському 
активу Шепетівщини вдалося втрима-
тися лише в окремих селах.

Антирадянське селянське по-
встання охопило Любарський та Януш-
пільський райони сусідньої Бердичів-
ської округи. Півтори тисячі селян за-
хопили Любар, витіснивши з райцен-
тру загін міліції.

Після ліквідації радянської влади 
в містечку повстання перекинулося на 
навколишні села. Найбільшого розма-
ху воно набуло 3 – 5 березня, коли се-
ляни, заволодівши колгоспними кінь-
ми й озброївшись вилами, мислив-
ськими рушницями, обрізами і гвин-
тівками, стали вбивати комсомольців, 
партійців та сільський актив.

Лише в Любарському районі під 
час заворушень було ліквідовано 29 
сільрад.

У середині березня селянські за-
ворушення і збройні виступи охопили 
16 округ прикордонної зони.

У Тульчинській, Могилівській та 
Він ницькій округах хвилювання охопи-
ли 343 сільради; в 73 селах було лікві-
довано радянську владу, відбулося по-
над 80 збройних виступів.

У звільнених від радянської влади 
селах обирали старост. У Бершадсько-
му, Джулинському, Ольгопільському, 
Ободівському районах Тульчинської 
округи селяни виступали під самостій-
ницькими гаслами, виконували націо-
нальний гімн.

Кілька тисяч селян увійшли до ра-
йонного центру Шаргород Могилів-
ської округи і вчинили розправу над 
комуністами й місцевим активом. 
Більшість колгоспів ліквідували.

Ситуацію в Тульчинській окрузі 
Сталін відстежував особисто. У лис-
ті до секретаря ЦК КП(б)У Станіслава 
Косіора від 19 березня головний че-
кіст республіки Всеволод Балицький 
пише: «Тепер тов. Леплевський пере-
дав мені, що Сталін пропонує вжити 
більш рішучі заходи щодо Тульчинської 
округи, а також стосовно всіляких хви-
лювань, що знову виникають, і вказав 
на те, щоб я не промови проголошу-
вав, а діяв рішучіше…».

25 березня нарком Робітничо-се-
лянської інспекції СРСР Григорій Ор-
джонікідзе описує ситуацію в Туль-
чинській, Шепетівській та Могилів-
ській округах: «Повстання придушене 
силою, пущено в хід кулемети, а в де-
яких місцях гармати… У інших районах 
(Коростенському, Вінницькому, Криво-
різькому, Харківському, Мелітополь-
ському) такі ж бунти».

Водночас запалав повстаннями 
Південь. Керувати придушенням се-
лянських заворушень на Одещині, що 
охопили Червоноповстанський, Фрі-
дріх-Енгельсівський, Фрунзівський 
та Благоївський райони, прибув сам 
В. Балицький.

Повстання поступово охоплювали 
Схід, просуваючись до радянської сто-
лиці — Харкова.

Наприкінці лютого в селах Кругле, 
Коноплянівка та Дем’янівка Старо-
більської округи зорганізувався селян-
ський загін із 150 – 200 осіб. Повстан-
ці виступили під гаслом: «Геть радян-
ську владу, хай живе Народна Воля».

Особливою гостротою відзнача-
лися заворушення в Сумській окрузі. 
Збройним опором супроводжували-
ся масові селянські виступи і в низці 
сіл Тернівського району. Справжні бої 
із загонами міліції відбулися в селах 
Дмитрівка, Суховерхівка та слободі 
Супрунівка.

Упродовж березня на Роменщи-
ні діяв селянський повстанський за-
гін чисельністю до 20 осіб, озброєних 
гвинтівками й дробовиками. Цей за-

гін був пов’язаний із селянською по-
встанською організацією отамана 
Луки Клітки, що діяла на території Ро-
менської та Прилуцької округ під гас-
лами відновлення УНР. Збройні сутич-
ки із загонами ДПУ на Роменщині три-
вали до кінця липня.

Вже після повідомлення ДПУ про 
«заспокоєння практично по всій Укра-
їні» на початку квітня вибухнуло масш-
табне Павлоградське повстання на 
Дніпропетровщині, в результаті яко-
го загинуло 30 представників радян-
ської влади й активу.

Пік заворушень і збройних по-
встань припадає на березень 1930 р.

У березні 1930 р. в Україні від-
булося 2945 масових селянських ви-
ступів (це 45% від 6528 виступів по 
СРСР), при тому що в УСРР проживала 
лише п’ята частина населення СРСР. 

Заворушення та повстання охопи-
ли всі округи УСРР включно із Молдав-
ською автономією. Упродовж 1930 
р. в Україні органи ДПУ зафіксували 
4098 масових виступів.

У результаті безпрецедентного се-
лянського опору суцільна колективіза-
ція в УСРР була зірвана, станом на 20 
вересня 1930 р. у колгоспах лишалося 
26,6% господарств. 

Проте для українського села ця 
перемога стала пірровою (до 150 тис. 
депортованих «куркулів» і понад 170 
тис. засуджених за «злочини на селі»).

Після таких втрат повторення си-
туації початку 1930 р. у майбутньому 
видавалося малоймовірним.

1931 рік. 
Компроміс із дияволом

Тимчасовим згасанням протест-
ного потенціалу в Україні вміло ско-
ристалося більшовицьке керівництво. 
Урахувавши невдалий досвід колек-
тивізації перших місяців 1930 р., було 
перенесено основний тягар оподатку-
вання на одноосібників з одночасним 
наданням пільг колгоспникам.

Більшість українських селян при-

ймає нав’язану Сталіном гру — почи-
нається повернення до колективів.

Зрозуміло, що про продуктивну 
самовіддану працю у створених у та-
кий спосіб господарствах не йшлося. 
Але владі вдалося вгамувати револю-
ційний запал і нав’язати свої правила 
гри — у 1931 р. кількість масових за-
ворушень в Україні знизилася до 319 
упродовж року.

З огляду на невдалі спроби широ-
комасштабних збройних виступів, най-
непримиренніші обрали нову тактику 
збройної боротьби — значного поши-
рення набули невеликі мобільні дивер-
сійні загони, т. зв. куркульські банди.

ДПУ повідомляла про діяльність в 
Україні впродовж 1931 р. 288 таких 
загонів, 28 з яких виступали під полі-
тичними гаслами, в тому числі за не-
залежність України. 

Селянство розглядало вступ до 
колгоспів як своєрідний маневр для 
втечі від репресій, адже всі, хто чинив 
опір колективізації, зараховувалися 
до «куркульства» (в ході другої хвилі 

розкуркулення 1931 р. за межі Украї-
ни вислали понад 130 тис. селян).

Проте колективи виявилися не 
вільною від репресій соціалістичною 
територією, а сталінськими таборами 
праці. Усіх, хто потрапив до цієї паст-
ки, у випадку відмови грати за біль-
шовицькими правилами чекала жор-
стока розправа.

1932 рік. Загроза 
нового «Майдану»
Навесні 1932 р., коли в колекти-

візованих селах розпочався голод, 
сподівання селян на те, що в колек-
тивах можна вберегтися від хлібоза-

готівельного й податкового террору, 
остаточно розвіялися.

Кількість масових селянських за-
ворушень в Україні 1932 р. знову йде 
по висхідній: у січні — 35, у лютому — 
33, в березні — 152, у квітні — 282, а 
за першу половину травня — вже 166.

Антиколгоспний рух 1932 р. в 
Україні знову набув безпрецедент-
них розмахів серед усіх регіонів 
СРСР. Від початку 1932 р. до 15 лип-
ня в УСРР органи ДПУ зафіксували 
923 масові селянські виступи, що 
становило 56,62% по Союзу.

Українське село стояло на поро-
зі нової бурі. Другий масовий вихід 
із колективів зводив нанівець гран-
діозні сталінські плани.

Радянське керівництво збагну-
ло, що навіть вражаючі за масшта-
бами депортації не принесли бажа-
ного результату. Тому, побоюючись 
«втратити Україну», Сталін ухвалив 
рішення про розправу з бунтівника-
ми на місці, тим більше, що механізм 
такої колективної страти був відпра-

цьований у 1920-их роках. 
Замість переміщення великих 

груп населення на значні відстані 
більшовики перетворили на табір 
практично всю територію УСРР.

Про безперспективність комп-
ромісу з імперією промовисто свід-
чить той факт, що жертвами пацифі-
кації голодом стали мільйони почас-
ти лояльних до влади українських се-
лян, уже об’єднаних у колективах.

Попри те, що українцям у 1930-
их, навіть ціною мільйонних жертв, 
не вдалося спинити просування ста-
лінської тоталітарної імперії, її оста-
точне становлення було суттєво за-
гальмоване — внутрішній опір укра-
їнського суспільства стримував зо-
внішню експансію.

Найбільша українська трагедія ХХ 
сторіччя мусить застерегти нас сьо-
годні від ілюзій щодо можливих по-
ступок імперії. Імперія злопам’ятна, 
вона не пробачає участі в «Майда-
нах», вона жорстоко розправляється 
навіть за співчуття до них, вона неми-
лосердна навіть до байдужих, хто сто-
яв поруч і просто спостерігав.

Богдан 
ПАТРИЛЯК, 

історик
(«Українська 

правда» – 
«Історична правда», 

19.11.2014)

Сталін як Путін. 
Голодомор — реакція 

на мільйонний селянський 
«Майдан» початку 1930-их

Учасники підпільної групи 
в селі Макартетине Осівського району на Донеччині.

Уповноважений Арбузинського РПК Гєков і його бригада під час 
хлібозаготівель у селі Ново-Красне Арбузинського району (нині 
— Миколаївська область). Фото листопада – грудня 1932 року.

Розкуркулені. Село Удачне на Донеччині. Поч. 1930-их років.

Рік Масові виступи
Кількість 
учасників

Терористичні 
акти

1928 понад 150 близько 40 тис. понад 400

1929 близько 150 близько 40 тис. 1437

1930 4098 понад 1 млн 2779

1931 319 понад 75 тис. 1354

1932
923 станом 
на 15 липня

понад 220 тис. понад 1000
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Наприкінці січня цього року в Дніпро-
петровську громадські активісти знесли 
пам’ятник «всеукраїнському старості» Г. Пе-
тровському. Це стало не просто одним із ак-
тів стихійної декомунізації, що охопила всю 
Україну після Революції Гідності, а значно 
важливішою подією. Як на мене, вона озна-
менувала остаточний крах російського біль-
шовизму, що тримав наш край у своїх смер-
тельних лабетах багато десятиріч. Цей лю-
диноненависницький лад почав «сипатися» 
перед проголошенням незалежної Україн-
ської держави, а один із його головних адеп-
тів, «увічнений» у металі, лише нещодавно 
впав на привокзальній площі Дніпропетров-
ська — через століття після того, як епідемія 
більшовизму охопила українську землю. 

Падіння «всеукраїнського старости» — 
не просто знищення одного із символів ко-
мунізму радянського штибу, а завершення 
важливого етапу своєрідного протистояння 
двох світоглядних концепцій українства, що 
схрестилися в далеких 20-их роках минуло-
го століття і донині ще продовжують зма-
гатися за душі українців, — ідеології наці-
онального запроданства, якій служив Гри-
горій Петровський (адже саме він обіймав 
посаду голови Всеукраїнського централь-
ного виконавчого комітету в переломний 
період, включно з жахливими голодомора-
ми і концтаборами, — з 1920 по 1938 рр.), і 
віри в українську державність навіть в умо-
вах комуністичного ладу, нав’язаного ім-
перською Росією, — як вірили в самостій-
ну Україну боротьбисти на чолі з Василем 
Елланом-Блакитним. 

Для найстаршого покоління українців 
В. Еллан (Еллан-Блакитний, Елланський) 
— рвійний революціонер, якому пасувала 
роль лідера нації. Але його життя обірвало-
ся так рано… Середнє покоління українців 
знає В. Блакитного як одного з трьох витя-
зів новітньої української поезії. До речі, всі 
троє — уродженці Чернігівщини: поруч з Ел-
ланом називали також Павла Тичину з Но-
вобасанщини та уродженця Ічні Василя Чу-
мака. Вони так потужно увірвалися в укра-
їнську поезію пореволюційної доби, що сум-
нівів не лишалося: саме це тріо і подолає 
творчий Олімп ХХ століття. І люди не поми-
лялися в цих прогнозах. Адже П.Тичина (єди-
ний з них, хто вцілів у вирі класової бороть-
би) став класиком. Але більшість молодих 
наших сучасників зараз навіть не знає, хто 
це — Еллан Блакитний, бо його було відне-
сено сталіністами до «націоналістів» і «воро-
гів народу». Тим паче мало хто знає, що Ел-
лан був почесним жителем Ічні й приїздив 
сюди до близьких своїх родичів Елланських 
— дуже відомої і авторитетної в Ічнянському 
краї родини.

Важлива деталь: голова Іченської сіль-
ради Іченського району Ніжинської округи 
Т. Дорошенко підписав відповідне рішення і 
запросив В. Еллана для вручення свідоцтва 
почесного громадянина Ічні влітку 1924 
року — через рік після того, як провалив-
ся сталінський план приборкання самостій-
ницьких настроїв народів колишньої Росій-
ської імперії, а лінія боротьбистів-елланів-
ців перемогла: Україна зберегла хоч і фор-
мальне, але державне існування у складі 
неприродного утворення — СРСР. Лишався 
шанс на здобуття державної самостійності 
майбутніми поколіннями. 

Василь Елланський і його соратник Ва-
силь Чумак входили до Української комуніс-
тичної партії (боротьбистів), що існувала в 
1918 – 1920 рр. Чумак, до речі, хоч і загинув 
від рук денікінців у 19-річному віці, встиг на-
віть побувати членом її ЦК. У березні 1920 
року боротьбисти після довгих вагань вли-
лися в КП(б)У шляхом індивідуального всту-
пу: з майже 15 тис. членів партії на змичку 
з більшовиками пішло близько 4 тис. Еллан-
ський був тоді впевнений, що іншої перспек-
тиви політичної боротьби за Українську дер-
жаву не було. Елланський розраховував на 
те, що вони всередині КП(б)У перегнуть по-
літичну лінію на себе.

В. Еллан-Блакитний та інші лідери партії 
боротьбистів небезпідставно вірили в пе-
ремогу української ідеї, адже в ті роки (ще 

якихось дев’яносто років тому!) українців 
на території колишньої Російської імперії 
було більше, ніж росіян, а українська мова 
за кількістю носіїв переважала російську. 
Це статистичні факти! Чи можна було перед-
бачити в ті роки безсоромної більшовицької 
демагогії про «щастя трудового народу», що 
невдовзі розпочнеться небачене за масш-
табами нищення і «трудового народу» укра-
їнської національності, і української культу-
ри. У Москві вже планувався український 
Голодомор.

СРСР було створено на сесії ЦВК у Мо-
скві 6 липня 1923 року, і через рік до Ічні за-
прошували не просто свого почесного гро-
мадянина, а одного з поводирів радянської 
України, який розпочинає українізацію всіх 
сфер життя, говорить про соціалізацію зем-
лі, про потребу в окремій Українській черво-
ній армії. Боротьбисти заявляли тоді навіть 
про необхідність створення Всесвітньої фе-

дерації радянських республік, щоб вона мо-
гла протидіяти відновленню Російської ім-
перії за сталінським сценарієм. У політич-
них «верхах», передусім у московських, ро-
зуміли, що створення союзної держави, як 
того хотіли українські лідери, а не Російської 
Федерації — це один зі способів «замирен-
ня» України, присипання її бунтарського 
духу. Про це багато могла розповісти колиш-
ній педагог і культпрацівник Діна Самойлен-
ко з вулиці Набережної в Ічні — онука Іва-
на Омельченка-Косташа (1888 – 1961 рр.), 
послідовного поборника ідеї незалежності 
України і господаря квартири, куди ходили 
на таємні політичні диспути іченської молоді 
поети В. Чумак та І. Гриценко.

«На «замирення» України пішло 10 років 
(1923 – 1933), — написала Оксана Забуж-
ко під враженням від повалення в Дніпро-
петровську пам’ятника «всеукраїнському 
старості», — і цей період ми й називаємо то 
«НЕПом», то «українізацією», то «Розстріля-
ним Відродженням», хоч годилось би — по-
літичною війною: всі ті 10 років вона точи-
лася люто й запекло, і вже сама поява СРСР 
як наддержавного утворення (а не «Росії з 
національними автономіями», як від початку 
наполягав Сталін!) — це заслуга не Леніна й 
не Троцького, а в першу чергу — українських 
«боротьбистів» та їх очільника Василя Елла-
на-Блакитного. То був узагалі доленосний 
для всієї нашої підрадянської історії чоловік 
— у незалежних країнах біографії таких ді-
ячів стають бестселерами й блокбастерами. 

«Боротьбисти» погодилися влитися у 
КП(б)У, але на своїх умовах, упевнені, що 
зможуть реформувати її «зсередини», «ма-
сою», й так зберегти за радянською Украї-
ною самостійність, і на їхні умови Москва 
тоді була змушена пристати. 

У 1920-ті Еллана ще відкрито називали 
в партійній пресі «фундатором СРСР». Сьо-
годні як політика його не згадують зовсім».

У ліпшому разі його згадують не як впли-
вового революційного діяча, а як літератора 
— першого і незмінного редактора урядової 

газети «Вісті» з літературно-мистецьким до-
датком до неї, засновника і редактора жур-
налів «Всесвіт» і «Червоний перець», що іс-
нують дотепер. Був головою колегії Держ-
видаву України, організатором і керівником 
першої спілки пролетарських письменників 
— «Гарт». 

Еллана не стало через рік після отри-
мання звання почесного громадянина Ічні. 
Підвело серце. Але в будь-якому разі він був 
приречений, як і інші його побратими по бо-
ротьбі, репресовані протягом наступних де-
сяти років «замирення» з Україною. Майже 
відразу після смерті Василя Еллана було 
оголошено «буржуазним націоналістом» і 
«бандитом». Як «ворога народу» посмертно 
засуджено до страти. 

Цим, певне, пояснюється стирання 
пам’яті про Елланських і в Ічні. Лише окре-
мі наші земляки знають, що в нашому міс-
ті колись була навіть вулиця Елланських — 

відрізок теперішньої вулиці Свято-Преобра-
женської від автостанції до перетину з вули-
цею Вокзальною. Зберігся навіть будинок 
дворянської родини Елланських — поряд із 
подвір’ям 1-ої (колишньої 5-ої) школи. Це тут 
мешкала тітка Василя, яку він провідував у 
дитинстві, — Олександра Елланська.

Після більшовицької революції 1917-ого 
вихідці з родини Елланських як люди осві-
чені працювали здебільшого вчителями. 
Долю декого з них дослідив в архівах крає-
знавець М.Терещенко. Приміром, Антоніна 
Елланська на початку 1920-их рр. учителю-
вала в Більмачівській 5-класній школі. За-
можний іченець Петро Елланський майже 
чверть століття працював учителем, але в 
20-их рр. минулого століття все одно підпав 
під т. зв. «розкуркулення» — в нього відібра-
ли дім. А ще більшої наруги зазнав його син 
Василь Елланський (1881 року народжен-
ня), котрий учителювати почав ще 1898 
року, працював, зокрема, на Харківщині, а 
1927 року, повернувшись на батьківщину, 
завідував навчально-ремісничою майстер-
нею в Ічні. Кілька років Василь Петрович 
безрезультатно намагався повернути на-
ціоналізований будинок батька. «Низка до-
кументів доводить, що я все своє життя слу-
жив вчителем професійної освіти, — писав 
він у квітні 1925 р. до Іченського місцгоспу. 
— При Радянській владі весь час був мобілі-
зований як технічний працівник, служив при 
Радвладі в Харківській губернії, нікуди і ні з 
ким не від’їздив. (…) Походження моє — син 
сільського вчителя, який прослужив в Ічні 
24 роки, своєю особистою працею окульти-
вував садибу, на його ж кошти збудовано бу-
динок, що може підтвердити все населення 
Ічні. Все це говорить про те, що не було аб-
солютно ніяких підстав визнати моє майно 
вимороченим і націоналізувати як безгос-
подарне». Але щось довести тій владі йому, 
звичайно, не вдалося. 

Ще збереглася в ічнянців пам’ять про 
Геннадія Никифоровича Елланського (1904 
року народження), який наприкінці 1920-
их працював викладачем і завідував госпо-

дарством Іченської сільськогосподарської 
профшколи. 

Ще одна влучна цитата з Оксани Забуж-
ко: «За символічний маркер нашої поразки 
в тій першій російсько-українській війні за-
ведено вважати подвійне самогубство під 
час Голодомору двох провідних українських 
комуністів — Хвильового і Скрипника. Ста-
ном на 1934 рік Україна була повністю «за-
чищена» від основних своїх «незалежниць-
ких» сил — політичних та культурних еліт і 
«вільного фермерства» (селянства). Столи-
цю можна було переносити в доти ворожий 
(«петлюрівський») Київ. І ось тоді в «розжа-
луваному» зі столичного статусу Харкові від-
булася ще одна, менш відома, але не менш 
символічно-знакова подія — вночі, тайко-
ма, «невідомі» скинули пам’ятник Василеві 
Еллану (не простив Сталін небіжчику свого 
програшу в 1923-ому!). Під «українським ко-
мунізмом» надалі стали розуміти винятко-
во те, що насправді було колоніальним ан-
клавом кремлівської влади — «кузницу ка-
дров», від Григорія Петровського аж по Пе-
тра Симоненка включно».

У «війні пам’ятників» (започаткованій, 
до речі, більшовиками відразу після рево-
люції 1917 року) «всеукраїнському старо-
сті» також не вдалося переграти лідера бо-
ротьбистів, почесного громадянина Ічні Ва-
силя Елланського. Бо ідеологія, якій служи-
ли Г.Петровський і П. Симоненко, відходить 
у минуле, а імена українських державників, 
попри їхні різні політичні орієнтації, повер-
таються із забуття.

Віталій ШЕВЧЕНКО,
м. Ічня

Довідково
Василь Еллан-Блакитний, справ-

жнє ім’я Василь Михайлович Елланський 
(12.01.1894, смт Михайло-Коцюбинське 
Чернігівського району – 4.12.1925, Хар-
ків), народився в родині священика. Рано 
зостався без батька. 1903 року сім’я Ел-
ланських переїхала до Чернігова. Тут Ва-
силь прожив до осені 1914 року, навчав-
ся в духовній семінарії, разом зі своїм то-
варишем Павлом Тичиною. Відвідував 
знамениті «літературні суботи» в М. Коцю-
бинського, де його поезії  прихильно були 
сприйняті господарем дому. Навчався в 
Київському комерційному інституті, про-
те його не закінчив, у 1917 році з голо-
вою пірнув у революційну роботу. Вступив 
до партії українських есерів, став її акти-
вістом, а незабаром і головою Чернігів-
ського губернського комітету цієї партії. 
Згодом став одним із керівників партії бо-
ротьбистів. Після злиття українських кому-
ністів-боротьбистів з КП(б)У вів неухильну 
боротьбу проти шовіністичних тенденцій у 
партії й державі, кинув усі сили на органі-
зацію культурного відродження в Україні. 

Відомий поет.  Перший редактор урядо-
вої газети «Вісті» та додатка до неї — «Літе-
ратура. Наука. Мистецтво». Заснував і ре-
дагував журнали «Всесвіт», «Червоний пе-
рець». Організатор і керівник першої спіл-
ки пролетарських письменників «Гарт».

Тяжка недуга серця, яку  мав з дитин-
ства, призвела до його смерті. Згодом ім’я 
поета було приречене на тривале забуття: 
його проголосили «буржуазним націона-
лістом», «бандитом» і посмертно винесли 
вищу міру покарання. Твори письменника 
були заборонені, а  його товариші по пар-
тії боротьбистів розстріляні чи заслані до
Сибіру. 

Почесний ічнянець, Почесний ічнянець, 
який переграв Сталінаякий переграв Сталіна

Будинок Елланських на вул. Свято-Преображенській, 
в якому майбутній поет і державний діяч зупинявся під час відвідин Ічні.

Василь Еллан-Блакитний. 
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Колись наші села пере-
бували у володіннях різних 
вельмож. 

Як відомо, після оста-
точного руйнування Запо-
розької Січі поділені раніше 
українськими гетьманами 
між козацькою старшиною 
землі краю отримали нових 
власників — слухняних став-
леників царського двору. Як 
ставилися вони до селян? Чи 
залишили по собі щось до-
бре? Чим відрізнялися від 
нинішніх власників-олігар-
хів? Як три села Ніжинського 
полку перейшли у володіння 
фаворита Катерини ІІ — гра-
фа Рум’янцева?

Значна частина Чернігівщи-
ни після знищення тут козацького 
устрою дісталася новому фавори-
ту цариці Катерини ІІ — графу Пе-
тру  Рум’янцеву (1725 – 1796). Го-
ловна садиба цього одного з най-
багатших у Російській імперії вель-
мож знаходилася в селі Вишеньки 
Коропського району. Там, на березі 
Десни, в 1782 – 1787 роках побу-
дували садибно-палацовий комп-
лекс, який за архітектурною вираз-
ністю та красою оздоблення міг по-
змагатися з подібними палацови-
ми комплексами Європи. 

Генерал-фельдмаршал Петро 
Рум’янцев — суперечлива постать 
української історії. У першій поло-
вині свого правління приніс Україні 
немало шкоди: не без його актив-
ної участі були скасовані формаль-
ні залишки української осібності — 
ліквідовано Військо Запорозьке, 
Гетьманщину як форму адміністра-
тивного правління, полковий устрій 
низових органів самоврядування. 
Щоправда, у другій половині вико-
нання своїх функцій цей царський 
намісник України дещо пом’якшив 
власні погляди на можливість 
української автономії, зблизив-
ся з українською шляхтою, схваль-
но поставився до появи першого 
об’єктивного загальноукраїнсько-
го історичного твору «Історія Ру-
сів» і в деяких питаннях виступав в 
опозиції до царського двору. За це 
його усунули з посади 1789 року. 

Останні роки життя граф 
Рум’янцев-Задунайський не поли-
шав своїх маєтків в Україні. Похо-
ваний був у Києво-Печерській лав-
рі в одній з усипальниць Успенської 
церкви. 

До української історії ім’я Пе-
тра Рум’янцева назавжди вписане 
не стільки через його високі дер-
жавницькі регалії, скільки за здій-
снену під його керівництвом повну 
ревізію стану землеволодіння, ста-
тистики й демографії людності, со-
ціально-правового стану напере-
додні остаточної ліквідації козаць-
ко-гетьманської Української дер-
жави. Під час тієї кількарічної акції 
упродовж 1765 – 1769 років було 
вперше описано історію трьох з по-
ловиною тисяч містечок і сіл, з яких 
пізніше утворилися Чернігівська, 
Київська і Полтавська губернії. Так 
званий Рум’янцевський опис склав 
майже тисячу томів цінних доку-
ментів, кожний з яких містить від 
300 до 1000 сторінок. І нині цей 
опис вважається найавторитетні-
шим національним джерелом дав-
ньої української історії. 

За життя графа три села колиш-
нього Ніжинського полку, що входи-
ли до Володьково-Дівицької волос-
ті, — саме містечко Дівиця та його 
давні сателіти Данина й Шатура — 
належали до найвіддаленіших від 
Вишеньок рум’янцевських воло-
дінь. За переказами, він тут ніколи 
не бував. Тому нічого палацового 
й не будувалося в поселеннях, до 
яких власник не проявляв інтересу. 

Управлялися ці села через його на-
місників. Отже, не дивно, що, коли 
до доньки графа Рум’янцева Марії 
посватався князь Павло Голіцин, 
граф вирішив подарувати три від-
далені від головної резиденції села 
молодому подружжю. 

Володьково-Дівицька 
волость у володінні 

Голіциних 
Вийшло так, що у володінні ві-

домого в Росії роду Голіциних Во-
лодькова Дівиця, Данина й Шатура 
перебували найдовше — нащад-
ки Голіциних нікому більше не про-
давали цих трьох сіл, а трималися 
їх аж до жовтневого перевороту 
1917 року. 

По смерті Голіцина-старшого 
села перейшли у спадок його сину 
— князю Михайлові Голіцину. Це 
була знакова постать імперії: при 
царському дворі дослужився до по-
сади віце-адмірала і мав військове 
звання генерал-ад’ютанта. Воло-
діння Даниною цим нащадком роду 
Голіциних припало на смутні часи 
до і після знесення кріпосного пра-
ва. У цей період селяни в передчут-
ті волі ставали менше слухняними. 
У маєтках Голіциних час від часу ви-
никали селянські заворушення. 

1859 року генерал Михайло Го-
ліцин помер. Однак він завбачливо 
подбав про справедливий, з його 
точки зору, поділ маєтності між чле-
нами родини після смерті Голіцина. 
Згідно з цим заповітом від 28 квіт-
ня 1859 року його дружина княги-
ня Олександра Василівна Голіци-
на від травня того року вступила у 
володіння нерухомою маєтністю: 
Володькова Дівиця, Данина і посе-
лення Шатура. Загалом їй у спадок 
перейшло 6000 десятин землі. Од-
нак спадок цей особисто для княги-
ні був тимчасовим. За тим же запо-
вітом, по закінченні піврічного тер-
міну після смерті чоловіка вся ма-
єтність мала бути поділена в рівних 
частинах між нею, вдовою, і трьома 
рідними братами покійного — кня-
зями Павлом, Сергієм і Миколою 
Голіциними. 

Поділ дівицько-данинсько-ша-
турськго майна в цій родині збігся 
з повідомленням від міністерства 
шляхів про відчуження на рахунок 
держави тих земель, які потрапля-
ли під забудову залізничного по-
лотна нової Курсько-Київської за-
лізниці, що мала сполучити Москву 
з Києвом. Із голіцинських володінь 
на дівицько-носівському відтинку 
туди потрапляло 6 десятин 481 са-
жень — це землі, що простяглися 
від данинського урочища Володь-
ковщина вздовж залізничного по-
лотна в межах майбутньої зупин-
ки «Дослідне». Щоправда, власни-
ки від такого відчуження не зазна-
вали збитків: держава платила за 
кожну десятину по 80 руб.  Отже, Го-
ліцини мали заробити близько пів-

тисячі рублів сріблом. 
У фонді Київського нотаріаль-

ного архіву (книга №3 Київської па-
лати цивільного суду для запису до-
віреностей) нинішнього Централь-
ного державного історичного архі-
ву в Києві знаходимо довіреність, 

видану братом покійного Михайла 
Голіцина Павлом на ім’я володько-
во-дівицького купця Йосифа Сатиї-
ла, в якому надаються від імені ро-
дини повноваження на юридичне 
оформлення продажу тієї частини 
землі. У цьому документі читаємо 
зокрема таке: 

«Ми з братами та вдовою брата 
згодні на цей продаж згаданої кіль-
кості землі, і прошу Вас здійсни-
ти від нашого спільного імені куп-
чий лист. Які мені потрібно із цього 
предмета від мого імені за Вашим 
рукоприкладанням в усіх присут-
ніх місцях та в інших установах до 
владних осіб прохання, оголошен-
ня, скарги і різного ґатунку папери 
подавать, де варто розписуватися 
і отримати під Вашу ж розписку від 
поверненого товариства за ту зем-
лю належні 496 руб. Словом, упо-
вноважую Вас у всьому вище про-
писаному діяти від мене разом із 
княгинею Олександрою Василів-
ною і братами князями Сергієм, 
Миколою Павловичами Голіцини-
ми, так як би з ним особисто діяв, в 
тому вам вірю і сперечатися і запе-
речувати не буду». 

Унизу цього документа — при-
писка: «Довіреність, що належить 
Путивльському 2-ої гільдії купце-
ві Йосифу Львовичу Сатиїлу, який 
мешкає в Чернігівській губернії Ні-
жинського повіту в селі Володько-
ва Дівиця 1868 року 30 дня. Ки-
ївська палата цивільного суду, на 
основі 2308 Зведення Законів 
Цивільних 1857 р. свідчить, що ця 
довіреність відставником гвардії 
полковником і кавалером князем 
Павлом Павловичем Голіциним 
власноруч підписана і в книзі №3 
частині 3 в ст. 365 записана». 

Документ цей має три підписи: 
засідателя Кундиревича і секрета-
ря Петрова, а також князя П. Голі-
цина про отримання довіреності. 

Власниця 
трьох сіл 

Результат майнового поділу цих 
трьох сіл, згідно із заповітом Голі-
цина-старшого, був таким: вдова 
генерала, княгиня Олександра Го-
ліцина залишилася й надалі одно-
осібною власницею Данини і Шату-
ри; Володькова Дівиця (з її більшим 
земельним володінням) переходи-
ла в спадок братів Голіциних. Ко-
трому з них — встановити не вда-
лося. Відомо лише, що цей давній 
в Україні волосний центр належав 
доньці одного з братів Голіциних — 
княгині (у заміжжі) О. Долгоруковій. 

Щодо княгині Голіциної архівні 
документи засвідчують: данинці й 
шатуряни дійсно шанували остан-
ню свою поміщицю. Вона не мала 
маєтку в цих селах, але постійно 
приїздила туди. Її присутність за-
свідчена в дні різних урочистих по-
дій: освячення церкви і школи в Да-
нині, відзначення ювілею священи-
ка Данини Петра Скорини, приїзд 
митрополита. 

Відчутною була поміч поміщиці 
своїм підданим у будівництві зем-
ської школи. Щоб зреалізувати 

проект побудови 1881 року пала-
цового варіанту шкільного примі-
щення в Данині, до виділених єпар-
хіальною училищною радою 800 
рублів княгиня Олександра додала 
власних 200 рублів золотими. Для 
порівняння: одна корова тоді ко-
штувала від 6 до 10 рублів. 

Не оминула своєю увагою кня-
гиня і велелюдні урочистості в Да-
нині 1898 року з нагоди 40-річ-
чя праці отця Петра Скорини на-
стоятелем Архідияконо-Степанів-
ського, а згодом Свято-Троїцького 
храму. Княгиня Олександра пода-
рувала тоді імениннику особливо 
коштовну річ — позолочений на-
персний хрест. 

Любила вона й Шатуру. Тут до-
речно згадати, що старовинна дво-
поверхова цегляна школа, що має 
незвичну для всієї округи архітек-
туру, схожу на готичний замок, зве-
дена в цьому невеликому селі її ко-
штом. Легендарною стала й історія 
з даруванням княгинею Голіциною 
своїх земель на узвишші Шатури для 
спорудження тамтешньої церкви. 

А історія з цим несподіваним 
для селян подарунком була така. 

На сході мешканців Шатури во-
сени 1882 року, що не міг відбува-
тися без участі отця Петра Скорини, 
йшлося про дві нагальні справи — 
місце для побудови храму і кошти, 
які слід збирати завчасно. Гарне і 
зручне місце під церкву просилося 
само: узвишшя на перетині двох дав-
ніх шляхів обіч тогочасного північно-
го краю села — на Данину й Носів-
ку. Проте цей шматок землі віддавна 
належав до поміщицьких володінь 
княгині Олександри Голіциної. 

Делегація шатурян, яка виру-
шила до маєтку власниці Шатури 
з чолобитною про церкву, повер-
нулася додому з доброю звісткою: 
почувши про такий намір, княгиня 
вирішила подарувати сільській гро-

маді для церковних потреб належ-
ні їй 8 десятин і 323 сажні землі, що 
простягалися від сільського цвин-
таря по обидва боки данинського 
шляху. Дарчий документ за №23 
княгиня підписала і видала на руки 
селянам 14 березня 1883 р. 

Ситцеве платтячко 
й ім’я Анастасій 

від княгині 
Про княгиню Голіцину в Данині 

та Шатурі можна й сьогодні почути 
кілька зворушливих переказів, які 
характеризують із кращого боку 
цю імениту на всю тодішню губер-
нію багачку. 

Селяни ніколи не чули, щоб вона 
десь кричала на підданих, когось 
принижувала чи вдавалася до фі-
зичних покарань тих, хто за щось міг 
провинитися в економії. А таке час-
то траплялося у стосунках поміщи-
ків сусідніх сіл зі своїми підданими. 
Запам’ятали її незвичне для сіль-
ської місцевості «городське» вбран-
ня. Як виходила з фаетона до церк-
ви, поділ її плаття завдовжки біль-
ше метра волочився по землі, а з-під 
широкого капелюха шовковий світ-
лий шалик розвівався на всі боки 
від вітру. Любила зупинятися біля 
селян, щось приязно розпитувати. 

Ще запам’яталися цукерки і со-
лодощі, якими вона зазвичай при-
гощала дітей, коли виходила з хра-
му. Інколи давала й монети. 

До Данинського, а згодом і до 
Шатурського храмів княгиня Олек-
сандра Голіцина зачастила після 
того, як її молодший брат Анастасій 
став монахом Києво-Печерської 
лаври. Там, несподівано для всієї 
родини, він вирішив узяти постриг 
і все своє молоде життя присвяти-
ти Богові. 

Переказували старожили, що 
князь Анастасій був неймовір-
ної вроди. У ранзі бравого офіце-
ра покладав великі надії на швид-
ке кар’єрне зростання в одному із 
драгунських полків, розквартиро-
ваних неподалік Ніжина. І раптом 
— постриг, чорна сутана і довічне 
добровільне монашество. Щось 
розповідали про нещасливе кохан-
ня, про зраду нареченої зі знат ної 
родини й розчарування юнака в 
мирському світі. У ніжинських са-
лонах говорили, що історія юного 
офіцера Анастасія Голіцина дуже 
нагадувала відомий сюжет із пові-
сті популярного на той час в імперії 
письменника Льва Толстого «Отець 
Сергій». 

Так чи інак, але після тієї родин-
ної драми княгиня Голіцина стала 
добрішою і щедрішою. І про це не 
могли не зауважити селяни в дав-
ніх переказах про свою поміщицю. 

Про один із таких переказів я 
довідався в час останніх своїх на-
відин до Данини від Анастасія Мак-
симовича Гавриша, 1949 року на-
родження. Багато років цей чоло-
вік працював екскаваторником 
Ніжинської механізованої колони, 
яка впродовж 1970-их років здій-
снювала меліорацію в заболочених 
місцевостях колишньої ніжинської 
округи. Мережа каналів довкола 
Данини й Шатури, через які зникли 
давні живильні для соковитих пред-
ковічних луків води, — то справа 
цієї мехколони. Анастасій Макси-
мович, незважаючи на багаторічну 
міську прописку, — давній патріот 
Данини і збирач усіляких її історій. 
Бабусю по матері мого співбесід-
ника звали Надія. Її батько, поваж-
ний у селі господар, був управите-
лем економії княгині Голіциної, яка 
містилася тоді попід лісом між дво-
ма селами — Даниною і дівицькою 
Криницею. Урочище, де розбудува-
лася ще до Першої світової ві-
йни та економія, віддавна 
прозивали Грушівкою. 

Власниця Данини – княгиня Голіцина

Шатурський Свято-Михайлівський храм, 
побудований на подарованій громаді землі княгині Голіциної. 

Данинська школа, 
побудована 1882 року в тім числі й на кошти княгині Голіциної.
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Календар всесвітньої історії
4 березня в Українському домі 

відбулася низка заходів, присвячена 
70-им роковинам «Львівського псев-
дособору» (8 – 10 березня 1946 року) 
— сталінської спроби знищити Україн-
ську греко-католицьку церкву. 

В арт-галереї було відкрито ви-
ставку «До світла Воскресіння крізь 
терни катакомб», підготовлену Інститу-
том історії Церкви Українського като-
лицького університету.

У брифінгу взяли участь Блаженні-
ший Любомир (Гузар) — архієпископ-
емерит УГКЦ, Володимир В’ятрович 
— голова Українського інституту наці-
ональної пам’яті, Олег Турій — прорек-
тор і завідувач кафедри церковної іс-
торії УКУ.

Блаженніший Любомир наголосив 
на важливості пам’ятати події 70-річ-
ної давнини, аби не втратити не про-
сто частину історичної пам’яті, а й «ду-
ховного надбання». 

Володимир В’ятрович зосере див 
свою увагу на загальних обстави-
нах боротьби радянської влади про-
ти Церкви. Вона заважала побудові 
в Західній Україні комуністичного то-
талітарного режиму, тому була прире-
чена стати ціллю репресій. Львівський 
псевдособор був різновидом того, що 
нині називається гібридною війною: 
маніпуляції, репресії, залякування і 
тотальна неправда — щось подібне ми 
бачили під час т.зв. «кримського рефе-
рендуму»  2014 року. Але, зрештою, 
наголосив В’ятрович, «це ще одна істо-
рія нашої перемоги», оскільки, незва-
жаючи ні на що, Церква встояла і ра-
зом з іншими суспільними рухами ста-
ла чинником поразки комуністичного 
режиму.

В основі відкритої виставки — спо-
мини очевидців та активних учасни-
ків підпілля, які було зібрано протягом 
1992 – 2009 рр., документи держав-
них архівів, фотографії з приватних збі-
рок. У виставці показано життєві істо-
рії представників греко-католицького 
клиру, чернецтва, мирян. Хронологіч-
но виставка охоплює період від 1939 
до 1991 рр. та відображає три важливі 
етапи трагічної і водночас героїчної іс-
торії УГКЦ ХХ ст.: насильницьку ліквіда-
цію, підпілля й легалізацію 1989 року.

Виставка доповнена унікальними 
документами з Галузевого державно-
го архіву СБУ. 

 
Прес-служба Українського 

інституту національної пам’яті

В л а с н и ц я 
економії часто 

«інспектувала» свої 
володіння, особливо ті 

місця, де розводили на про-
даж нові породи свійських 
тварин — овець, корів, сви-
ней (якісною м’ясо-молочною 
продукцією далеко слави-
лася ця економія). Якось за-
стала вона свого управителя 
з дівчинкою-підлітком, котра 
захоплено спостерігала в за-
городі за маленькими ягнят-
ками. Княгиня тоді запроси-
ла управителя та його оди-
надцятирічну доньку Надію 
на обід до свого маєтку. Дві 
деталі зі спілкування з помі-
щицею запам’ятала тоді ді-
вчинка на все життя — пода-
рунок княгині та її побажан-
ня-прохання. 

Подарунком було фа-
бричне світле ситцеве плат-
тячко, яке власниця дому 
попросила дівчинку відразу 
приміряти. У тій розкішній об-
новці Надійка ввечері й до-

дому з батьком повернула-
ся. А ще княгиня не то жарто-
ма, не то всерйоз сказала на 
прощання дівчинці в присут-
ності  батька: «Ти дуже чем-
на і гарна. Як виростеш, ви-
йдеш заміж і народиш дитин-
ку, то мені дуже б хотілося, 
щоб ти назвала її Анастасієм 
або Анастасією. Це дуже гар-
не ім’я. І гарний є його покро-
витель». 

1916 року Надія вийшла 
заміж і, народивши через рік 
сина, згадала  незвичне про-
хання батькової начальниці. 
Хлопчика назвали Анастасі-
єм. 1941 року 24-річний хло-
пець пішов на фронт. У село 
не повернувся. Поліг, як ка-
зали тоді, смертю хоробрих… 

Моєму співрозмовнико-
ві той полеглий юний солдат 
доводився дядьком. Сестра 
Анастасія Ліда заміж вийшла 
1937-ого. 1949 року в родині 
Максима та Лідії Гавришів на-
родився син. Його також на-
звали… Анастасієм. На честь 

полеглого юного дядька. На 
пам’ять про давнє прохання-
заповіт данинської княгині 
Олександри Голіциної… 

Микола 
ТИМОШИК, 

доктор 
філологічних 

наук, 
професор, 
журналіст, 
с. Данина 

Ніжинського 
району 

ПРО АВТОРА. Микола 
Степанович Тимошик  наро-
дився 18 січня 1956 р. у селі 
Данина Ніжинського району. 
Академік Академії наук вищої 
школи України, професор, 
завідувач кафедри Інституту 
журналістики Київського на-
ціонального університету ім. 
Т.Шевченка. Голова Фундації 
імені митрополита Іларіона 
(Огієнка). Директор науково-
видавничого центру «Наша 
культура й наука».

Власниця Данини – 
княгиня Голіцина

18 березня 
1596 — король Сигизмунд III переніс столи-

цю Польщі з Кракова до Варшави. 
1662 — у Парижі почала діяти перша у світі 

служба громадського транспорту — восьмиміс-
на карета на кінській тязі, омнібус.

1921 — більшовицькі війська під команду-
ванням Тухачевського взяли штурмом повста-
лий Кронштадт, придушивши виступ незадово-
лених радянською владою. Тисячі людей роз-
стріляли. 

19 березня 
Народилися: 1864 — Василь Липківський, 

український церковний діяч, перший митро-
полит Київський і всієї України відродженої 
1921 р. УАПЦ, страчений у 1937 р. за прису-
дом  НКВС; 1895 — Максим Рильський, укра-
їнський поет; 1904 — Марко Вороний, україн-
ський поет і перекладач, репресований і роз-
стріляний на Соловках; 1930 —  Ліна Костенко, 
українська поетеса.

21 березня 
Народилися: 1873 — Яків Гандзюк, гене-

рал армії УНР, розстріляний більшовиками; 
1889 — Олександр Вер-
тинський, російський і 
український актор, співак, 
автор музики й текстів ба-
гатьох популярних пісень; 
1929 — Юрій Мушкетик, 
письменник, багаторічний 
голова Спілки письменни-
ків України, уродженець 
села Вертіївка Ніжинсько-
го району.

22 березня 
1842 — народився Мико-

ла Лисенко, український ком-
позитор, піаніст, диригент, пе-
дагог.

1904 — у лондонській га-
зеті «Іллюстрейтед міррор» 
уперше у світі опублікована ко-
льорова фотографія. 

23 березня 
1903 — американські брати Райт отримали 

патент на перший літак. 
1942 — окупанти спалили 670 дворів села 

Піски Новобасанського району Чернігівської 
області, загинуло 860 жителів. 

24 березня 
1802 — англійський 

винахідник Річард Тревітік 
отримав перший патент на 
паровоз. 

1900 — народився Іван 
Козловський, співак, уро-
дженець Мар’янівки на Ки-
ївщині.

25 березня 
1807 — почалися регулярні пасажирські 

перевезення залізницею між Суонсі й Мам-
блзом (Велика Британія), перша залізниця з ре-
гулярним пасажирським рухом у світі. 

1918 — представники національних пар-
тій та рухів Білорусі оголосили про створення 
Білоруської Народної Респу-
бліки (БНР) та її незалежність 
від Росії. 

1999 — на трасі під Бо-
рисполем загинув в автока-
тастрофі лідер Народного руху 
України В’ячеслав Чорновіл.

26 березня 
1988 — Славутич — місто експлуатаційни-

ків Чорнобильської АЕС —  прийняло перших 
новоселів. 

27 березня 
1793 — Катерина ІІ після чергового поділу 

Польщі видала маніфест про приєднання  Пра-
вобережної України до складу Росії. 

1854 — Кримська війна: Велика Британія і 
Франція оголосили війну Росії.

28 березня 
1971 — у СРСР почато випуск автомобіля ВАЗ 

«Жигулі»  Волзького автомобільного заводу.
Народилися: 1709 — Олексій Розумов-

ський, російський граф, генерал-фельдмар-
шал. Син простого українського козака Григо-
рія Розума і Наталі Демешки, котрий починав 
кар’єру як півчий у придворному хорі. Таємний 
чоловік імператриці Єлизавети Петрівни (він-
чання відбулося 1742 р.).  За активної участі Ро-
зумовського 1745 р. відновлено Київську ми-
трополію, а  1747 р. проголошено царську гра-
моту про обрання гетьманом його брата Кирила 
Розумовського. 

1897 — Микола Сціборський, діяч УНР, полков-
ник, визначний діяч ОУН, публіцист і теоретик україн-
ського націоналізму; 1925 — Дмитро Гнатюк, україн-
ський співак; 1933 — Юрій Шухевич, син командува-
ча УПА, український політичний і громадський діяч. 

29 березня 
1972 — у Канаді помер Іван Огієнко (митро-

полит Іларіон), український громадський і цер-
ковний діяч, митрополит (від 1943 р.), мово-
знавець, історик церкви, педагог. Був міні-
стром освіти, міністром віросповідань УНР. Від 
1920 р. — на еміграції.

2004 — Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, 
Румунія, Словаччина і Словенія стали членами 
НАТО. 

30 березня
1973 — у США помер Дмитро Донцов, укра-

їнський літературний критик, публіцист, полі-
тичний діяч.

31 березня
1873 — народився Микола Міхновський, 

ідеолог українського націоналізму та держав-
ної самостійності, громадський, політичний 
діяч і філософ.

1896 — американець Джадсон Уїткомб за-
патентував замок-блискавку. 

1 квітня 
1809 — народився Микола Гоголь, пись-

менник.
1890 — бельгійський емігрант Шарль Ван 

Деполь одержав у США патент на тролейбус. 
2004 — помер Микола Руденко, україн-

ський письменник, дисидент і політв’язень ра-
дянських часів, засновник і перший голова 
Української групи сприяння виконанню Гель-
сінських угод.

2 квітня 
1805 — народився Ганс 

Хрістіан Андерсен, данський 
письменник, поет і казкар.

2005 — на 85-ому році жит-
тя помер Папа Римський Іван 
Павло ІІ, поляк за походженням. 

3 квітня 
1918 — народився Олесь 

(Олександр) Гончар, український письменник.
1922 — Йосипа Сталіна обрали Генераль-

ним секретарем ЦК РКП(б). 

4 квітня 
1557 — народився Лев Сапега, білорусь-

кий громадський, військовий і державний діяч 
Великого князівства Литовського, канцлер, 
укладач статуту ВКЛ. 

1949 — США, Бельгія, Велика Британія, 
Голландія, Данія, Ісландія, Італія, Канада, Люк-
сембург, Норвегія, Португалія і Франція підпи-
сали у Вашингтоні Північноатлантичний договір 
—  утворення  НАТО. 

5 квітня 
1710 — гетьман Пилип Орлик у селі Бенде-

ри підписав «Статут Війська Запорозького» — 
першу українську Конституцію. 

6 квітня 
1896 — в Афінах почалися І Олімпійські ігри 

сучасності, які зібрали атлетів із 14 країн. Пер-
шим олімпійським чемпіоном того дня став аме-
риканський стрибун потрійним Джеймс Коннолі 
(результат 13,71 м). Загальний залік І Олімпіади 
виграли спортсмени США — 20 «умовних наго-
род» (11 «золотих», 7 «срібних», 2 «бронзові»),  в 
команди Греції — 46 призових місць (10-17-19), у 
німців — 13 (6-5-2).

1909 — американський дослідник Роберт 
Пірі з темношкірим слугою Меттью Хенсоном 
першими досягли Північного полюсу.

1924 — на виборах в Італії  перемогу здо-
були фашисти. 

1930 — постановою ЦВК СРСР засновано 
ордени Леніна і Червоного прапора. 

7 квітня 
1795 — у Франції ухвалено закон, за яким 

основною одиницею довжини став метр. 
1919 — народився Омелян Пріцак, укра-

їнський історик, мовознавець. Засновник і 
довголітній директор Українського науково-
го інституту Гарвардського університету, спів-
засновник Міжнародної асоціації україністів, 
редактор багатьох наукових часописів (на емі-
грації у США).

1927 — американський учений Герберт 
Айвс продемонстрував перший у світі відеоте-
лефон (зображення приймалося лише однією 
стороною).

1930 — в СРСР видано указ про розширен-
ня системи трудових таборів, їх передано в під-
порядкування Головному управлінню таборів 
(ГУЛАГ) у складі ОДПУ. 

До 70-их роковин 
«Львівського псевдособору»

Довідково 
Львівський собор 1946 року, або Львів-

ський псевдособор, — собор (8 – 10 березня 
1946 року), не визнаний Ватиканом і склика-
ний у Львові згідно з планом КДБ СРСР з ліквіда-
ції Української греко-католицької церкви ініціа-
тивною групою у складі трьох священиків: Гав-
риїла Костельника, Михайла Мельника, Антонія 
(Пельвецького) як представників трьох єпархій 
Галицької митрополії: Львівської, Перемиської 
і Станиславівської. Оскільки жодного єпископа 
Української греко-католицької церкви на цьо-
му соборі не було, згідно з канонічним правом 
Львівський «собор» — неканонічне зібрання. 
Саме тому УГКЦ і вся Католицька церква вва-
жають це зібрання псевдособором.

Постанню ініціативної групи і скликанню «со-
бору» передував масовий фізичний і моральний 
терор органів НКВС у 1944 – 1946 рр. над усіма 
ієрархами Греко-католицької церкви в Галичині 
з митрополитом Йосифом Сліпим на чолі й засу-
дження їх таємним судом у Києві в березні 1946 р. 
на довгострокове ув’язнення або заслання до та-
борів примусової праці.

Ініціативна група оформилася 28 травня 1945 
р., оприлюднивши два листи — прохання до Ради 
Народних Комісарів УРСР про затвердження її 
та звернення до «Всечесного греко-католиць-
кого духовенства в західних областях України» 
18 червня 1945 р. 

РНК УРСР через свого «уповноваженого в 
справах Руської Православної Церкви» затверди-
ла ініціативну групу як «єдиний тимчасовий цер-
ковно-адміністративний орган Греко-католицької 
церкви» з метою об’єднати її з Російською право-
славною церквою. «Собор», в якому взяли участь 
216 представників місцевого духівництва та деле-
гація Московської патріархії, одностайно ухвалив 
рішення за ліквідацію Берестейської унії 1596 р. і 
розрив з Ватиканом та возз’єднання з Російською 
православною церквою.

У дійсності «собор» був неканонічний, бо його 
скликання і ухвали порушили церковні канони; 
ще перед «собором» три члени ініціативної групи 
перейшли на російське православ’я (два з них — 
М. Мельник і Й. Пельвецький — були таємно руко-
положені на єпископів Російської православної 
церкви). Сам «собор» був підготовлений і керований 
за директивами патріарха Російської православної 
церкви Алексія I та органів радянської влади.

У дусі постанов цього «собору» відбулася по-
ступова ліквідація Греко-католицької церкви в За-
карпатській області України (1946 – 1949) та на 
Пряшівщині (1950).

Наслідки Львівського псевдособору з точки 
зору греко-католиків ліквідовано в 1989 – 1990 
роках, з відродженням Української греко-като-
лицької церкви, хоча частина населення Галичини 
залишилася у Православній церкві (УПЦ КП, УАПЦ, 
дехто в УПЦ МП).

Юрій Мушкетик

Микола 
Лисенко

Іван 
Козловський

Іван Павло ІІ

В'ячеслав 
Чорновіл
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Цікаве про 
українських 
письменників 

Валерій ШЕВЧУК 
Із книги 
«Із вершин та низин» 

Стародавній співець України
Найкращим твором українсько-польського 

поета Себастіяна Кленовича (1545 (?) – 1602) 
справедливо вважається велика поема «Рок-
соланія», написана латиною, видана у Кракові 
1584 року. Поему присвячено сенатові Львова, 
і в ній описано Україну та її звичаї. Кленович 
називає український народ «своїм» і пише про 
нього з любов’ю. Оспівує поет і тодішні україн-
ські міста Львів, Замостя, Київ, Луцьк, Бузьк, 
Сокаль, Белз, Перемишль, Холм, Красностав, 
річки Сян, Стир, Буг, Дніпро. Кленович творив 
латинською та польською мовами. Був він віль-
нодумцем і активно виступав проти єзуїтів. За 
свій твір «Перша акція проти єзуїтів» поет був 
доведений єзуїтами до голодної смерті.

Рідне місто 
Івана Вишенського 

Рідне місто І. Вишенського Судова Вишня 
ще в І половині XVII ст. було одним із основних 
центрів так званого сеймикового життя. Сей-
мики — це окружні збори шляхти, на яких ви-
рішувалися державні й приватні питання. Га-
личина мала три сеймикових центри: крім Су-
дової Вишні, Галич і Белз. До округу Судової 
Вишні належали землі Львівська, Перемишль-
ська і Саніцька. Таким чином, у рідному міс-
ті Вишенський мав змогу добре придивитися 
до побуту, поведінки, одежі шляхти, зібраної з 
цілої округи, порівняти їх з убогим людом, що 
згодилося йому в подальшій творчості.

Подвиг 
Данила Братковського 

Героїчне життя прожив український поет 
кінця XVII – початку XVIII ст. Д. Братковський. 
Талановитий і освічений, він хоч і був шляхти-
чем, не міг не бачити великого соціального 
зла, що панувало навколо. Бував за кордоном 
і мав досить широкий світогляд. Спершу поет 
вів легальну боротьбу проти польської шляхти 
і її засилля на Україні. Саме тоді видав поетич-
ну книгу «Світ, по частинах розглянутий» вели-
чезним на той час тиражем — 4 тисячі примір-
ників. Ця книга — гостра сатира на тогочасне 
громадянство і порядки в Речі Посполитій. 

У 1700 – 1701 роках поет вступив до вій-
ська С. Палія, який разом з Іскрою та Саму-
сем хотів відбити від Польщі Правобережну 
Україну і приєднати до Лівобережної. Братков-
ський готував на Волині повстання селян, але 
був затриманий польським загоном, коли віз 
козацькі листи й прокламації. У тюрмі рідно-
го міста Луцька поет зазнав лютих тортур, які 
мужньо витримав. 15 листопада 1702 року по-
серед луцького ринку тіло Д. Братковського 
було розрубано на сім частин.

Про подвиг поета написав п’єсу «Остання 
ніч» М. Старицький 1899 року. Уперше п’єсу по-
казали в Києві на сцені театру М. Садовсько-
го на вечорі 14 лютого 1908 року, присвяченім 
пам’яті Старицького. Музику до п’єси написав 
М. Лисенко, головні ролі грали І. Мар’яненко 
та М. Заньковецька. Через рік, уперше після 
двохсотлітньої перерви, в журналі «Літератур-
но-науковий вісник» було опубліковано низку 
віршів поета. Так почалося друге його життя.

«Славний не менше 
семи грецьких мудреців»
Постать автора відомої пісні «Їхав козак за 

Дунай» Семена Климовського довгий час вва-
жалася легендарною. Правда, ще 1806 року в 
«Пантеоні російських авторів» зазначалося: «Ка-
жуть, що Климовський був славний не менше 
семи грецьких мудреців, і шанували його спів-
брати-козаки, що він, як натхненний Тітус, гово-
рив у бесідах піднесеними віршами, давав при-
ятелям добрі поради, повторював часто приказ-
ку: «Нам добро, а нікому зло — ось законне жит-
тя». Цікаві приходили здалеку послухати його. 
Українська пісня «Не хочу я нікого, тільки тебе 
одного» («Їхав козак за Дунай» — В. Ш.), яку спі-
вають наші люб’язні дами, є також, як запевня-
ють, твір Климовського, учня природи». 

Наприкінці XIX ст. в архівах було знайдено 
два поетично-публіцистичні твори С. Климов-
ського — «Про правосуддя начальників» і «Про 
смирення найвищих». Автор написав їх 1724 
року і вислав царю Петру І. Тон обох творів го-
стрий, в них є різкі випади проти неправедних 
царів — це свідчить, що Семен Климовський 
був людиною мужньою і вільнодумною.

Світлини з архіву 
Володимира Сапона

Учасники літературного свята «Чуття єдиної родини»: Ві-
ктор Кочевський (Україна), Рахім Бекніязов (Узбекистан), 
Леон Міраджанян (Вірменія), Ніл Гілевич (Білорусь), Бори-
слав Степанюк і Тамара Коломієць (Україна), Юрій Петров 
(Росія, Чувашія), Микола Вінграновський (Україна) в садибі 
музею М. Коцюбинського.

Чернігів, 1978 р. 
Фото Валерія Інютіна

19 березня — день 
народження геніальної 

української поетеси

Ліна КОСТЕНКО
* * *
Вечірнє сонце, дякую за день! 

Вечірнє сонце, дякую за втому. 

За тих лісів просвітлений Едем 

і за волошку в житі золотому. 

За твій світанок, і за твій зеніт, 

і за мої обпечені зеніти. 

За те, що завтра хоче зеленіть, 

за те, що вчора встигло оддзвеніти. 

За небо в небі, за дитячий сміх. 

За те, що можу, і за те, що мушу. 

Вечірнє сонце, дякую за всіх, 

котрі нічим не осквернили душу. 

За те, що завтра жде своїх 

натхнень. 

Що десь у світі кров ще не пролито. 

Вечірнє сонце, дякую за день, 

за цю потребу слова, як молитви.

* * *
Двори стоять у хуртовині айстр. 

Яка рожева й синя хуртовина! 

Але чому я думаю про Вас? 

Я Вас давно забути вже повинна. 

Це так природно — відстані і час. 

Я вже забула. Не моя провина, — 

то музика нагадує про Вас, 

то раптом ця осіння хуртовина. 

Це так природно — музика і час, 

і Ваша скрізь присутність 

невловима. 

Двори стоять у хуртовині айстр. 

Яка сумна й красива хуртовина!

* * *
І як тепер тебе забути? 

Душа до краю добрела. 

Такої дивної отрути 

я ще ніколи не пила. 

Такої чистої печалі, 

Такої спраглої жаги, 

Такого зойку у мовчанні, 

Такого сяйва навкруги. 

Такої зоряної тиші. 

Такого безміру в добі!.. 

Це, може, навіть і не вірші, 

А квіти, кинуті тобі.

* * *
Як холодно! Акація цвіте. 

Стоїть, як люстра, над сирим 

асфальтом. 

Сумної зірки око золоте, 

І електричка скрикнула 

контральто, 

Я тихо йду. Так ходять скрипалі, 

не сколихнувши музику словами. 

Єдина мить — під небом на землі 

отак побути наодинці з Вами! 

Ви теж, мабуть, десь тихо ідете. 

Страждання наше чисте і терпляче. 

Як холодно!.. Акація цвіте. 

Як холодно! Душа за вами плаче. 

Я знав його, рослого того 
хлопця, на ім’я Рене де Бур-
неваль. Приязної, хоча сумної 
дещо вдачі, він, здавалося, в 
усьому зневірився, до всього 
ставився дуже скептично. Скеп-
тицизм його був виразний, ущи-
пливий, здатний особливо до 
того, щоб викрити з одного сло-
ва людську фальш. Він часто го-
ворив: «Немає чесних людей, 
або ж вони чесні лише поряд із 
мерзотниками».

Було в нього два брати — на 
прізвище де Курсіль, — але він з 
ними ніколи не зустрічався. Я ду-
мав, що вони не від одного бать-
ка, коли неоднаково звуться. 
Кілька разів казали мені, що в 
їхній сім’ї трапилася якась дивна 
подія, не знав я лише, що саме.

Він дуже мені сподобався, і 
ми скоро потоваришували. Од-
ного вечора, обідаючи в нього 
сам на сам, я випадково запи-
тав:

— Ваша матінка мала вас 
від першого чи від другого чоло-
віка?

Він трохи зблід, потім почер-
вонів. Помовчав кілька хвилин 
— стало йому, видно, ніяково. 
Потім сумно, лагідно, як завжди, 
усміхнувся й промовив:

— Коли вам, любий друже, 
не буде нудно, я розкажу декіль-
ка цікавих подробиць про моє 
походження. Я знаю вас як лю-
дину розумну, через те не боюся, 
що це відіб’ється на нашій при-
язні, а коли б так трапилось, я б 
тоді не обстоював ту приязнь.

Мати моя, пані де Курсіль, 
була, сердешна, боязкої вдачі. 
Чоловік одружився з нею зара-
ди багатства. Мучилася, отже, 
цілий вік. Ніжну, полохливу, де-
лікатну її душу безнастанно об-
ражав той, що звався моїм бать-
ком, грубіян із так званих сіль-
ських дворян. Не збігло й міся-
ця після шлюбу, як він уже жив зі 
служницею. Крім того, були йому 
за полюбовниць і фермерські 
жінки й дочки; це, проте, йому 
не заважало придбати двоє ді-
тей зі своєю жінкою; треба було 
б рахувати троє, беручи мене до 
уваги. Мати нічого не казала; 
жила в тому галасливому домі, 
як та маленька мишка, що хо-
вається попід меблями. Занеха-
яна, непомітна, ляклива, пере-
бігала вона по людях турботни-
ми, ясними очима, очима затур-
каної істоти, що завжди боїться 
чогось. А була, проте, вродлива, 
дуже вродлива, білява, з попе-
лястим тьмяним відтінком; мов-
би волосся її злиняло трохи з не-
настанного страху.

Поміж приятелями пана де 
Курсіля, які відвідували завжди 
його замок, був колишній офі-
цер кінноти, вдівець, чоловік од-
важний, чутливий, але нестри-
маний, на все здатний у запа-
лі, пан де Бурневаль, як я звуся. 
Високий худий чолов’яга з вели-
кими чорними вусами. Я на ньо-
го дуже схожий. Людина освіче-
на, мав він зовсім не ті погляди, 
що його клас. Прабаба його при-
ятелювала з Жан Жаком Руссо: 
можна було сказати, що до нього 
перейшло дещо в спадщину від 
того дружнього зв’язку. Він знав 
напам’ять «Суспільний договір» 
та «Нову Елоїзу» й усі ті філософ-

ські книжки, що здавна второву-
вали шлях до майбутнього руй-
нування старих наших звичаїв, 
передсудів, застарілих законів 
та безглуздої моралі.

Він, по всьому було видно, 
любив мою матір, і вона його 
любила. Кохання їхнє було таке 
потаємне, що ніхто й не здога-
дувався. Бідолашна жінка, забу-
та, в журбі, мабуть, розпачливо 
прихилилася до нього, перейня-
ла від нього думки, світогляд, те-
орії вільного почуття, сміливого, 
незалежного кохання; але така 
боязка, що не насмілювалася 
піднести голосу, вона все те вби-
рала в себе, нагромаджувала, 
ховала в серці, ні перед ким його 
не розкриваючи.

Брати мої були недобрі до 
неї, як і їхній батько, не жаліли 
її ніколи і, звикши до того, що в 
домі її ні за що мають, поводи-
лися з нею трохи як не зі служ-
ницею.

Один тільки я з усіх синів 
щиро любив її, і вона теж мене 
любила.

Вона померла. Мав я тоді ві-
сімнадцять літ. Щоб ви зрозумі-
ли те, про що далі йтиме мова, 
мушу вам сказати, що чоловіка 
її було взято під опіку, що діль-
чий акт закріпив майно за моєю 
матір’ю, яка, завдяки обачному 
законові та відданості розумно-
го нотаріуса, зберегла за собою 
право зробити заповіт за своєю 
вподобою.

Отже, повідомили нам, що 
материн заповіт зберігається в 
нотаріуса, й запросили туди ви-
слухати його зміст.

Пам’ятаю це, як сьогодні. 
Була то сцена грандіозна, дра-
матична, дивна. Викликала її 
небіжчиця післясмертним своїм 
повстанням, криком визволен-
ня, протестом із глибокої моги-
ли, протестом мучениці, яку ці-
лий вік гнітив наш життєвий лад. 
Був то розпачливий заклик до 
незалежності із засклепленої 
домовини.

Той, що вважав себе за 
мого батька, гладкий, налитий 
кров’ю чоловік, який нагадував 
різника, і брати мої, один два-
дцяти, а другий двадцяти двох 
літ, обидва дужі хлопці, — спо-
кійно сиділи, чекаючи. Увійшов 
пан де Бурневаль, теж запро-
шений сюди, і сів позад мене. У 
сюртуці, що тісно облягав його 
стан, дуже блідий, раз у раз ку-
сав він свого вже трохи сивого 
вуса. Сподівався, певне, на те, 
що мало трапитися.

Нотаріус замкнув двері, по-
вернувши двічі ключа, зламав 
на наших очах печатку черво-
ного воску на конверті й почав 
читати заповіт, змісту якого не 
знав і сам.

Приятель мій раптом за-
мовк, підвівся з місця, вийняв із 
шухлядки старий папір, розгор-
нув його, довго цілував, а тоді 
промовив:

— Ось що стоїть у заповіті 
любої моєї матері: «Я, Анна Ка-
трін Женев’єва Матільда де Кру-
алюс, що підписалася далі, за-
конна дружина Жана Леополь-
да Жозефа Гонтрана де Курсіля, 
здорова на розум і при повній 
пам’яті, виявляю тут останню 
свою волю.

По-перше, прошу милосерд-
ного Бога, а потім і сина мого 
дорогого Рене простити мені те, 
що я маю вчинити. Я певна, що 
в дитини моєї досить серця, щоб 
зрозуміти й простити мене. Я ці-
лий вік каралася. Чоловік мій 
узяв мене за багатство, а тоді 
почав зневажати, відступив-
ся від мене, гнобив, зраджував 
безнастанно.

Я йому те дарую, але нічого 
йому не винна.

Сини мої старші не любили 
мене ніколи, не жаліли, майже 
не мали за матір.

Я була для них цілий свій вік 
тим, чим повинна була бути; те-
пер, по моїй смерті, я нічого вже 
їм не винна. Зв’язки по крові не 
можуть існувати без тривалої, 
святої, повсякденної любові. 
Невдячний син гірший за чужо-
го: він злочинець, бо син не має 
права бути байдужим до своєї 
матері.

Я завжди тремтіла перед 
людьми, перед їхніми неправ-
дивими законами, нелюдськими 
звичками, ганебними забобона-
ми. Стоячи перед Богом, я біль-
ше не боюся. З могили я зрікаю-
ся срамотного лукавства; нава-
жуся виявити свою думку і, при-
клавши руку під цим зізнанням, 
признатись у своїй великій 
таємниці.

Отже, всю ту частину свого 
майна, якою за законом я маю 
право розпорядитися, я зали-
шаю коханцеві моєму, улюбле-
ному П’єрові Жерменові Сімоно-
ві де Бурневалю з тим, щоб від 
нього вона перейшла до любого 
сина нашого Рене.

(Ця моя воля зазначена, 
крім того, докладно в окремому 
нотаріальному акті).

І Господом всесильним, який 
чує мої слова, свідчуся, що я 
прокляла була б небо, прокляла 
своє існування, коли б не глибо-
ка, вірна, ніжна, непохитна при-
хильність мого коханого, коли б 
я не зрозуміла в його обіймах, 
що Господь створив усіх людей 
для того, щоб вони любили, під-
тримували одне одного, розва-
жали й плакали разом при лихій 
годині.

Старші мої два сини наро-
дилися від пана де Курсіля, один 
тільки Рене побачив життя від 
пана де Бурневаля. Благаю того, 
хто панує над людьми та їхньою 
долею, щоб він поставив батька 
й сина понад передсудами люд-
ськими, щоб вони любили один 
одного до смерті й мене любили 
в моїй домовині.

Такі останні мої думки, 
останні бажання.

Матільда де Круалюс».
Пан де Курсіль схопився з 

місця.
— Такий заповіт могла 

написати хіба божевіль-
на! — крикнув він.

Гі де Мопассан

Заповіт
Полю Ерв’є 
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Несподівані 
думки

Звичайна розсудли-
вість іноді дуже небезпеч-
на: вона не дозволяє ро-
бити сміливих припущень. 
Агата Крісті.

Я, наприклад, дуже лю-
блю, коли в неділю йде дощ. 
Якось більше відчуваєш за-
тишок. Еріх Марія Ремарк.

Ніколи не варто повер-
татися в ті місця, де ти ко-
лись був щасливий. Моріс 
Дрюон.

Дозволено все, чого 
хоче жінка. Олександр 
Перлюк.

Було колись...
Ернст Резерфорд ко-

ристувався таким критері-
єм при виборі своїх співро-
бітників. Коли до нього при-
ходили вперше, Резерфорд 
давав завдання. Якщо піс-
ля цього новий співробіт-
ник питав, що робити далі, 
його звільняли.

* * *
Одна знайома просила 

Альберта Ейнштейна зате-
лефонувати їй, але попере-
дила, що номер дуже важко 
запам’ятати: 24361.

«І що ж тут важкого? — 
здивувався Ейнштейн. — 
Дві дюжини і 19 у квадраті».

* * *
Ліза Мейтнер, перша 

в Німеччині жінка-фізик, 
змогла одержати вчений 
ступінь на початку 1920-
их років. Назва її дисер-
тації «Проблеми космічної 
фізики» якомусь журналіс-
тові здалася неможливою 
як для жінки, і в газеті було 
надруковано «Проблеми 
косметичної фізики».

* * *
Про одну дуже неохай-

ну людину французький 
письменник Рівароль ска-
зав: «Він і на грязюці зали-
шить пляму!»

Куточок 
гумору

— Що спільного між чо-
ловіком і дипломом? 

— Потрібно витратити 
декілька років, щоб ними 
заволодіти, після чого не 
знаєш, що з ними робити. 

* * *
— Миколо, ти живеш у 

приймах? 
— Так. 
— Добра жінка? 
— Не зовсім. 
— А теща? 
— Були різні. 

* * *
— Ти знову вночі крізь 

сон говорив, — зауважує 
жінка. 

— То мені вже й уночі 
не можна слова сказати?! 

* * *
— Василю, ти чого та-

кий сумний?
— Я не сумний, я тве-

резий.
* * *

— А літр пива — це ба-
гато? 

— Дивлячись який за 
рахунком.

* * *
Нещасний випадок 

стався на фестивалі пива 
— в гараж навідалася дру-
жина.
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
 Тертушка знову стане гострою, якщо протерти її на-

ждачним папером.
 Якщо в термосі з’явився сторонній запах, покладіть 

туди пару ложок рису, залийте водою і кілька разів гарненько 
струсіть. Потім прополощіть гарячою водою.

 Механізм звичайного міксера розрахований не біль-
ше ніж на 10 – 20 хвилин безперервної роботи, після чого 
йому потрібен відпочинок такої ж тривалості.

 У відкритій каструлі при варінні втрачається до 20 
відсотків вітамінів, а в закритій — не більше 5 відсотків.

 Щоб залишилися всі вітаміни у свіжих овочах, не вар-
то тримати їх у металевому посуді. Можна взяти емальовані 
ємності, а ще краще — пластмасові.

Звичаї і традиції народів світу 
 У східних країнах гостю завжди наллють неповну чаш-

ку чаю, а потім весь час будуть підливати. Але, якщо гість на-
бридне господарям, йому наллють повну чашку чаю. Коли ві-
зитер доп’є чай, він має піти.

 У Данії на Новий рік прийнято бити порцеляну об две-
рі сусідів. Сусіди не ображаються, адже посуд, як відомо, 
б’ється на щастя.

 В одному зі штатів Індії дівчина може вийти заміж, по-
жити три дні в шлюбі, а потім розпрощатися назавжди з чоло-
віком. Після цього вона може жити, як їй хочеться, і вільно ви-
бирати собі коханців.

 У Таїланді традиційно обливають перехожих водою під 
час свята Сонг Кран. І це робиться як побажання удачі.

 У Кенії молодий чоловік після весілля повинен один мі-
сяць носити жіночий одяг і виконувати жіночі обов’язки. Тоді 
він на все життя запам’ятає, що бути жінкою — не так просто!

 У Данії прапор, вивішений у вікні, свідчить про те, що в 
цьому будинку хтось святкує день народження.

 У Латинській Америці при кожній зустрічі та знайомстві 
обов’язкові обійми і поцілунок.

 У США не прийнято платити в ресторані за жінку. Вва-
жається, що цим чоловіки підкреслюють свою фінансову пе-
ревагу.
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Стартував проект 
«З Україною під серцем»

Українська асоціація матерів оголосила старт нового 
благодійного всеукраїнського фотопроекту «З Україною під 
серцем». 

Після тяжкої служби на Сході країни повертаються додо-
му наші чоловіки-захисники, які пережили жахи війни, ску-
чили за своїми сім’ями і дружинами.

«Справжній бебі-бум почався після повернення наших 
хлопців», — зазначає дружина бійця Чернігівського тринад-
цятого окремого мотопіхотного батальйону. «Вже з грудня 
почали народжуватися перші діточки, і саме зараз багато 
хто з жінок у «цікавому стані».

Мета проекту — привернути увагу суспільства до про-
блем сімей учасників АТО з дітьми й залишити в пам’яті ро-
дин теплі душевні спогади про очікування дитини. Тож асо-
ціація запрошує до співпраці фотографів і «вагітні» родини. 

Для участі зв’яжіться з координатором проекту Тетя-
ною за тел.: 067-759-08-67; 093-996-22-30; 970-113.

Тоді пан де Бур-
неваль, ступивши напе-

ред, промовив гостро, ду-
жим голосом:

— Я, Сімон де Бурневаль, 
свідчу, що в цьому заповіті 
тільки щира правда. Я ладен 
навіть довести це тими листа-
ми, що маю в себе.

Пан де Курсіль кинувся 
до нього. Я думав, що вони 
візьмуться за барки. Ста-
ли один проти одного, високі 
обидва, один товстий, другий 
худий, тремтячи як той, так і 
той. Чоловік моєї матері ска-
зав, із притиском заїкаючись:

— Ви падлюка!
Той одказав теж рішучим, 

сухим голосом:
— Зустрінемося з вами, 

пане, в іншому місці. Я б дав-
но вже дав вам ляпаса й ви-
кликав вас на дуель, коли б 
для мене найбільше не важив 
спокій за життя бідної жінки, 
що через вас стільки пере-
терпіла.

Потім звернувся до мене.
— Ви мій син, — промовив 

він. — Чи хочете йти зі мною? 
Я не маю права взяти вас до 
себе, але я те право здобуду, 
коли на те буде ваша воля.

Я мовчки стис йому руку, і 
ми вийшли разом. Усе те мені 
мов уві сні снилося.

Через два дні пан де Бур-

неваль убив на дуелі пана де 
Курсіля. Брати мої, боячись 
страшенного скандалу, змов-
чали. Я поступився й поділив-
ся з ними половиною матери-
ної спадщини.

Я почав зватися прі-
звищем справжнього мого 
батька, відцуравшися від 
того батька, якого надав мені 
закон та який був мені чужий.

Пан де Бурневаль помер 
п’ять років тому. Я й досі не 
можу його забути.

Він устав із місця, ступив 
кілька кроків і, сівши навпро-
ти мене, промовив:

— І я кажу, що материн 
заповіт — то один із найкра-
щих, найчесніших, найвелич-
ніших вчинків, на який тільки 
може спромогтися жінка. А ви 
хіба не такої думки?

Я простяг до нього обидві 
руки:

— Так, мій друже!

Золотий фонд української естради

Лілія 
Сандулеса

Українська естрадна спі-
вачка Сандулеса Лілія Васи-
лівна народилася 28 лютого 
1958 року в с. Маршинці Но-
воселицького району Черні-
вецької області. 

Односельчанка Софії Ро-
тару шлях на професійній 
сцені розпочала 1977 року в 
чернівецькому філармоній-
ному ВІА «Жива вода». Через 
чотири роки на запрошен-
ня Олександра Сєрова пере-
йшла у «Світязь», але за рік 
їхні шляхи розійшлися. 1982 
року Лілія перемогла на кон-
курсі артистів естради Украї-
ни в Чернівцях, випередивши 
сестер Ротару, Олександра Сє-
рова, Віталія Білоножка і Пав-
ла Дворського. Сандулесу за-
просили до Київського мюзик-
холу, з’явилася можливість 

часто записуватися на радіо. 
1985 року вона досягла пер-
шого великого успіху: з піс-
нею Володимира Бистрякова 
«Гончарный круг» пройшла до 
фіналу всесоюзного телефес-
тивалю «Пісня року»; фірма 
«Мелодія» випустила її мінь-
йон «Спочатку ти».

1987 року Лілії Сандулесі 
присвоїли звання заслуженої 
артистки України. Через рік 
вона повернулася на Букови-

ну співати з власним гуртом 
«Селена». Провінційна співач-
ка була вже не такою частою 
гостею на радіо й телебаченні, 
й у 1990-ому вона повернула-
ся до столиці — в театр «Етюд». 

Нова хвиля популярнос-
ті Сандулеси настала в 1992 
році, коли вона об’єдналася 
в дуеті з Іво Бобулом. Дует ви-
ступав більше по закордону, 
де й вийшов їхній компакт-
диск «Берег любові». У репер-
туарі Сандулеси з’явилися 
сильні драматичні пісні: «Несу 
свій хрест», «Зраджене кохан-
ня». По десятиріччі спільного 
творчого, а потім і сімейного 
життя Сандулеса розлучилася 
з Бобулом. 

1996 року співачка отри-
мала звання народної артист-
ки України. У 2004 році ви-
йшов її сольний компакт-диск 
«Співає Лілія Сандулеса». На 
початку 2006 року Лілія Сан-
дулеса повернулася жити до 
Чернівців.

Наша газета продовжує цей просвітницький проект, який вела торік. Ми опубліку-
вали десятки розповідей про композиторів, поетів, співаків, ансамблі, популярні в ми-
нулі десятиліття й сьогодні; тексти багатьох улюблених пісень. Матеріали взято з сайту 
http://www.uaestrada.org — «Українська естрада», який усіляко рекомендуємо читачам. 
Адже тут цікаві розповіді, аудіо- та відеозаписи. 

Улюблені пісні

Çà÷àðîâàíà Äåñíà
Музика: Ігор Шамо.
Вірші: Дмитро Луценко.

Розшумілись луги рясними калинами,
І верби старі в задумливих снах.
Де ходили з тобою крутими стежинами,
Рідним маревом хвиль чарувала нас 

тиха Десна.           

Вечір кликав дівчат далекими зорями,
З долин і дібров пливла сивина.
І співала про щастя ночами прозорими 
Світла юність моя — зачарована 

тиха Десна. 

Промайнули літа з вітрами суворими,
Вогнями калин, як мрія ясна,
Та співає про щастя заквітчана зорями, 
Мов дівчина-краса, зачарована 

тиха Десна. 

ßñåíè
Музика: Олександр Білаш.
Вірші: Михайло Ткач.

Ясени, ясени,
Бачу вас за селом край дороги,
Бачу вас у красі,

Коли світиться ранок в росі.
Ви приходите в сни,
Як дитинство моє босоноге,
Ви приходите в сни,
Кучеряві мої ясени.

Ясени, ясени,
Наді мною шумлять ваші крона,
І, неначе літа,
Жовте листя за вітром зліта.
Перший сніг сивини
Я приніс, як тривогу, на скронях,
Перший сніг сивини
Впав на скроні мої, ясени.

Ясени, ясени,
За селом прокричали лелеки,
І холодний, як лід,
Залишили на обрії слід,
Їм шукати весни
І летіти далеко-далеко,
Їм шукати весни
І вертатись до вас, ясени.

Ясени, ясени,
Бачу вас за селом край дороги,
Вам вклоняюсь до ніг,
Як вертаю з далеких доріг.
Ви приходите в сни,
Як дитинство моє босоноге,
Ви приходите в сни,
Кучеряві мої ясени.

Ясени, ясени,
Ви приходите в сни…

Гі де Мопассан

Заповіт

(2)

(2)

(2)
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