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Обережно з «хунтою»
Пред’являючи претензії владі,
варто б громадянам пред’явити їх і самим собі

Останнім часом наші ЗМІ,
загалом інформаційний простір суспільства, насичені повідомленнями двох видів.
Перший
— про те, що
проти України
триває агресія Росії (окупація Криму,
війна на Донбасі). Отже,
ми всі, громадяни, маємо виявити
єдність задля
відстоювання
держави. У тому числі єдність
з нашою владою. Адже вона
обрана нами.
Але ось другий вид інформації — гостра критика нашої влади, яку, значить, треба змінити. Оскільки ця влада прийшла з Майдану, то питання ставиться так: влада
скомпрометувала ідеї Майдану або й ніколи не сповідувала їх, а через Майдан рвалася до влади. Мотивацій для
такого вердикту вистачає.
Але звернімо увагу: останній
категоричний висновок повністю збігається з основною

пропагандистською
тезою
Росії, власне, її мотивацією
втручання в українські справи: це теза, що Майдан був
якщо й не інспірований цією
«хунтою», то принаймні саме
вона скористалася його перемогою.
У таких судженнях наших
співгромадян можна зайти
надто далеко. А ці тези, окрім
цілком резонної критики влади, висловлюються дедалі настирливіше. Ось кілька характерних прикладів.
Ірина Фаріон,
депутат
попереднього парламенту, з
нагоди другої річниці крива-

вих подій на Майдані, серед іншого, заявила й таке
(йдеться про найтрагічніший момент оборони Майдану — його штурм у ніч з 18
на 19 лютого 2014 року): «Горіла
профспілка.
«Правому сектору»
дали вказівку негайно забратися з профспілки.
Тому нікого з них
у ті тривожні дні
і ночі на Майдані НЕ було.
Тому з них ніхто
не загинув. Не
було також прославленої (розумій — пропіяреної) «Самооборони» Парубія…».
Те, що коїлося тієї ночі,
дійсно викликало й викликає
немало запитань. Найперше: куди поділися того вечора й ночі грізні сотні й полки
«Самооборони Майдану» та
«Правий сектор»? Буквально за кілька днів до кривавого вівторка 18 лютого відбувся масовий марш учасників
протесту до Верховної Ради,
і перші його колони складала
якраз «Самооборона». Їх були
тисячі, причому екіпіруван-

ня в багатьох було навряд чи
гірше, ніж у «Беркута».
Але так різко назвати самооборонівців за суттю дезертирами? Невже лише через те,
що тодішній комендант Майдану і лідер «Самооборони» нині
обіймає дуже високу посаду в
тій же владі, яку кортить переобрати, — першого заступника голови парламенту? Усе це
перегукується з недавнім «сенсаційним» оприлюдненням секретного протоколу засідання
РНБО від 28 лютого 2014 року
щодо подій у Криму. Оприлюднення — як частина нинішніх
політичних ігрищ.
А ось продовження цих
спогадів, це вже наступний
день, 19 лютого: «Зустрілася перед сценою з Луценком — тим страшним демагогом-пустуном. Просив, аби
я його пропустила до слова
першим». Ще один фрагмент,
за 20 лютого, про порятунок
поранених: «Згодом долучився Червоний Хрест, а вже потім основна піярниця-лікарка Богомолець, що стала до
звичної для себе роботи
на Майдані: давати
інтерв’ю…».
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Київ отруює Десну і сам себе
«Київводоканал» заявив про можливе
отруєння Десни мінеральними добривами
25 березня фахівці водоканалу обстежили територію поблизу селища Новосілки
на березі Десни, вище за течією від Деснянського водозабору.
«На місці було виявлено переорані з
осені сільськогосподарські угіддя на відстані близько 40 – 50 метрів від берега річки, а
на території невідомого підприємства в селищі — мішки з мінеральними добривами.
На сьогодні ознак внесення добрив на поля
не виявлено», — йдеться в повідомленні.
Наголошується, що згідно з Водним кодексом України захисні смуги по берегах
уздовж води для великих річок встановлюються на відстані 100 метрів. Тут забороняється розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також зберігання й застосування пестицидів
і добрив.
Крім того, постанова «Про зони санітарної охорони відкритих джерел централізованого водопостачання населення м.
Києва» від 1991 року передбачає кілька
зон санітарної охорони Десни.
Зокрема, другий пояс охоплює її акваторію і територію 500-метрових прибережних смуг по обох берегах угору по течії до
міста Чернігова включно, вниз по течії — до
гирла.
Як відомо, Деснянська водопровідна
станція забезпечує питною водою 60% Києва.
***
23 березня столичні екологи заявили,
що воду в Деснянському водозаборі мо-

жуть отруїти азотними добривами. Про це
у Facebook написав активіст Національного екологічного центру Олександр Соколенко: «Мешканці села Новосілки під Києвом
б’ють на сполох: невідомі розорали 500
гектарів заплавних луків поблизу Десни за
10 кілометрів вище від Деснянського водозабору. У деяких місцях сільгоспроботи ведуться на відстані 15 метрів від берега річки. На сьогодні поблизу розораної заплави
просто неба розміщено 60 тонн азотних добрив, які незабаром вноситимуться у ґрунт.
Розорана ділянка знаходиться в заплаві,
яка регулярно обводнюється в період водопілля, існує ризик потрапляння хімічних
сполук (добрив і гербіцидів) у Десну. Забруднення води може відбутися навіть під
час інтенсивних опадів, коли дощова вода
разом із хімією потраплятиме безпосередньо до річки».
«Українська правда»

Вода Києва — в небезпеці

Десна має розгалужену систему приток, сусідніх озер, боліт — вони як капіляри оточують судини. Зараз уся ця територія
практично впритул до столичного водозабору ризикує перетворитися на зону інтенсивного землеробства — ЩО ПРЯМО ЗАБОРОНЕНО ЗАКОНОМ, будь-яка такого роду діяльність на цих землях є нелегальною.
У далекому 2008-ому землю тут роздали різним фізособам, якимось дивним чином потім уся земля опинилася в оренді в
однієї фірми. У ніч (!) під час місцевих виборів у жовтні минулого року, поки суспільна
увага була прикута до політики, ділки швидко розорали поле.
Нині місцеві активісти і влада оговталися, збираються не допустити внесення
хімдобрив у ці ґрунти, фактично захищаючи
Київ і киян від отруєння.
(«Українська правда», 27.03.2016)

На вихідних виїжджав у село Новосілки Вишгородського району, де громада сигналізує про екологічне лихо. За декілька кілометрів від Деснянського водозабору, котрий забезпечує питною водою столицю,
бізнесмени розорали землю і збираються
вносити туди добрива.

***
Як бачимо, захвилювалася столиця
України. Адже й досі вона переважно споживає воду Десни, яка давно вважається
одною з найчистіших рік Європи. Але, якщо
такі неподобства чиняться під самою столицею, варто б подивитися, що ж коїться
по берегах ріки на сотні кілометрів вище
по течії, в нашій Чернігівській області.

Ігор ЛУЦЕНКО,
народний депутат України, член комітету
з питань запобігання і протидії корупції

Ціна 3 гривні

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.
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Основні теми газети:

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

«Світ-інфо» — газета для кожного з вас!
Кожному читачеві газети — ще одного-двох читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її своїм друзям, знайомим, колегам, запропонуйте також передплатити. Чим більше
буде передплатників, тим міцнішою буде «Світ-інфо» в інформаційному просторі області.

На сайті «Світ-інфо» — весь її архів

Нагадуємо, що віднедавна в нашої газети «Світ-інфо» є свій
сайт в Інтернеті. Адреса : https://svit11.wordpress.com
Сайт постійно поповнюється, на ньому вже чимало публікацій. З’явилися читачі, й не лише в Україні, а й за кордоном, зокрема в США, Польщі, Іспанії Італії, Англії, Австралії, Ізраїлі.
На сайті виставлено архів газети — всі її номери, що вийшли
за роки видання. Також на головній сторінці є каталог основних
публікацій цих номерів, за яким ви можете легко знайти і прочитати ці матеріали.

Суд Росії засудив
Надію Савченко
до 22 років ув’язнення
Донецький суд Ростовської області
РФ засудив українську льотчицю і народного депутата Надію Савченко до
22 років ув’язнення в колонії загального режиму. Вирок оприлюднили 22 березня.
Суд зарахував до терміну Савченко перебування під вартою від 30 червня 2014 року. Таким чином, згідно з вироком,
українка має провести майже 20 років у російській тюрмі.
Суд визнав Савченко винною в загибелі російських журналістів і незаконному перетині кордону з РФ.

Порошенко: «Україна ніколи
не визнає судилища над Савченко»
Про це йдеться у заяві Президента України Петра Порошенка від 22 березня: «Це було ганебне судилище, яке країна-агресор влаштувала проти українського Офіцера з великої
літери, яка, як і належить, боронила свою землю від ворожих
зазіхань. Україна ніколи — ще раз наголошую: ніколи! — не визнає ані цього судилища, ані їхнього так званого вироку, який
своєю абсурдністю і жорстокістю свідчить про повернення російської юстиції в часи Сталіна – Вишинського».
Президент зазначив, що проти всіх, хто причетний до переслідування Надії Савченко, Олега Сєнцова та інших громадян
України, які незаконно зазнають тортур на російській території, мають бути запроваджені персональні санкції — як українські, так і міжнародні.
«Я не просто сподіваюся на те, що Надія Савченко повернеться в Україну. Роблю для цього все можливе. І неможливе,
здається, теж», — сказав Порошенко.

Надію можуть обміняти
на російських військових

Мова про військовослужбовців Росії Єрофеєва і Александрова, які торік були взяті в полон, коли брали участь у бойових
діях проти України на Донбасі. Зараз вони під судом, і їм загрожує серйозний вирок як агресорам.
Обговорюється можливість обміняти Надію Савченко на
цих військових, але це можливе лише після того, як вирок російського суду проти льотчиці набуде чинності.
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Бліц-інформ

Фестиваль туризму
Чернігів, 16 – 17 квітня
16 квітня

13.00 — урочисте відкриття на Валу.
Козацьке містечко з виступами кінного театру.
Фольклорне дійство.
20.00 – 22.00 — Красна площа. Фаєр-шоу.
21.00 — «Ніч музеїв Чернігова».

17 квітня
09.00 – 20.00. Обласний драмтеатр. Всеукраїнський хореографічний фестиваль «Нове покоління», колективи з 10 областей.
12.00 — Красна площа. Лижоролерні гонки і майстер-класи. Призові конкурси. Шоу квадроциклів.
14.00 — «Українці — сильні люди планети!» Встановлення рекорду України за участю Василя Вірастюка.

16 і 17 квітня
Вуличні танці, майстер-класи. Туристична виставка
і ярмарок містечка майстрів.
Фестиваль вуличних музикантів на Валу.
Виступи творчих колективів і спортсменів на Зеленій сцені.
Фестиваль вуличної їжі.
Фотовиставка біля П’ятницької церкви.
Вал: поезія і проза біля пам’ятника Т. Шевченку.
Алея художників.
19.30 — екскурсія «Чернігів містичний».
19.30 — «Кіно просто неба». Фільми, які знімалися
в Чернігові.

Демографія 2015-ого
На початок 2016 року чисельність населення Чернігова становила 294,1 тис. осіб.
Торік в обласному центрі народилося 2517 дітей.
Переважна більшість жінок народили першу (55%)
та другу (37%) дитину. Наймолодшою мамою стала
п’ятнадцятирічна чернігівка, найстаршими — дві жінки
у віці 44 років. Частка малюків, народжених жінками,
які не перебували в шлюбі, становила 17%.
У 2015 р. у Чернігові померло 3467 осіб. Середній
вік померлих — 70 років.
За рік в обласному центрі одружилися 2375 пар.

Німецький уряд допомагає
переселенцям
Проект під назвою «Заходи з надання найнеобхіднішої допомоги в Україні внутрішньо переміщеним та постраждалим унаслідок конфлікту особам» здійснюється за кошти Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина.
Він передбачає забезпечення продуктами харчування та засобами гігієни, надання медичної допомоги, організацію літнього відпочинку дітей, проведення
навчань із працевлаштування.
Така допомога надається передусім переселенцям
найуразливіших категорій: одинокі мами (батьки), багатодітні родини, непрацездатні інваліди з мінімальними
пенсіями.
Допомогу (продукти і засоби гігієни) люди одержать
днями в приміщенні Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації
(вул. Гетьмана Полуботка, 70).

Перший пункт євроінформації —
в бібліотеці ім. Коцюбинського
У Чернігівській центральній міській бібліотеці
урочисто відкрили перший у місті пункт європейської
інформації. Тут інформують про все, що пов’язано
з об’єднаною Європою і європейським вибором
українців.
Новий центр активно підтримує почесний консул
Латвійської Республіки в Чернігові, партнерами стали
одна з приватних мовних шкіл і тур-агентство.
У квітні відкриваються і 12 пунктів європейської
інформації в бібліотеках-філіях по місту.

Обережно: старі міни і снаряди
Майже 10500 вибухонебезпечних предметів знешкодили піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій по Україні за перший квартал 2016 року. Постійно виявляють такі старі боєприпаси і в нас в
області.
Весною, коли масово починаються роботи на природі, кількість небезпечних знахідок від минулих війн
збільшується — на полях, у лісосмугах, на присадибних ділянках.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій просить громадян у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів не торкатися до них і одразу ж
телефонувати за номерами 101 або 102.
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З’їзд роботодавців і підприємців
подав вимоги до влади

Власники й керівники підприємств, представники малого та середнього бізнесу,
фермери й аграрії з Чернігова, Прилук, Ніжина, Куликівки, Козельця, Новгорода-Сіверського зібралися в обласній раді 23 березня на ІІІ з’їзд
роботодавців і підприємців
Чернігівської області. Форум
пройшов з ініціативи коаліції
«Сіверщина за сприятливий інвестиційно-промисловий клімат в Україні». Його мета — обговорити основні проблеми,
що гальмують економічний та
інвестиційний розвиток нашого регіону.
У роботі взяли участь народні депутати, представники
ОДА і обласної ради, міської
влади. Модератором був президент Чернігівської торговопромислової палати Костянтин
Іванов.
Голова правління Спілки
підприємців області та Спілки
роботодавців «Сіверщина» Віктор Лазар відзначив великий внесок підприємців області в допомогу армії, волонтерську діяльність. «Два роки тому
на такому ж з’їзді ми взяли на

себе зобов’язання більше нікому не давати хабарів, ми повстали проти свавілля ДФС,
прогнали колишнього керівника Дусяка, повстали проти

вадити справедливі податкові
реформи, створити зрозумілу
систему пенсійного забезпечення тощо. Особливо багато
нарікань у представників бізне-

свавілля «Обленерго», створили коаліцію «Сіверщина», діяльність якої підтримали в 12 регіонах України», — поінформував
Віктор Лазар.
У виступах учасників форуму неодноразово звучало, що
роботодавці та підприємці вимагають від нинішньої влади
конкретних результатів: подолати корупцію, провести справжню децентралізацію, запро-

су останнім часом викликають
дії компанії «Обленерго», представників фіскальної служби,
в першу чергу — керівництва
Чернігівської митниці. Зокрема, йдеться про незаконне припинення роботи митного терміналу в Чернігові, що завдає
значних збитків суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності.
Свої пропозиції та вимоги
учасники з’їзду виклали у ви-

Дек
комуніз
заціія

Перейменовано ще 8 сіл

17 березня Верховна Рада перейменувала ще
152 населені пункти України.

У Чернігівській області перейменовані села:
Більшовик Борзнянської міськради Борзнянського району — на Забілівщина Друга;
Червоний Ранок Краснопільської сільради Коропського району — на Ранок;
Жовтневе Менського району — на Покровське;
Кірове Новгород-Сіверського району — на Троїцьке;
Володимирівка Білорічицької сільради Прилуцького району — на село Димирівка;
Жовтневе Прилуцького району — на Дмитрівка;
Воровського Жовтневої сільради Прилуцького
району — на Світанкове;
Улянівка Чернігівського району — на Вознесенське.

Додаткова плата
за зміну табличок — незаконна

Вартість заміни табличок уже внесена до квартплати
Останнім часом почала поширюватися інформація,
що нібито заміна дороговказів і табличок на будинках
вулиць, перейменованих у рамках декомунізації, неможлива через брак коштів. Є намагання перекласти
ці видатки на мешканців багатоквартирних будинків.
Український інститут національної пам’яті нагадує, що подібні спроби — незаконні. Відповідно до
статті 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» ці самі послуги містять у собі не тільки звичне
вивезення сміття, а й утримання самих будинків і прилеглих територій. А як роз’яснює постанова Кабінету
Міністрів України від 1 червня 2011 р., до утримання
будинків належить і «експлуатація номерних знаків на
будинках». Причому під експлуатацією розуміється і
виготовлення та заміна цих табличок.
Таким чином, вартість заміни табличок уже внесена до щомісячної квартплати. Тож будь-які спроби
зібрати з мешканців додаткові кошти на це є протизаконними.
Прес-служба Українського інституту
національної пам’яті

Чернігівщина горить,
служби вмовляють паліїв

Ледве підсохло, як область знову запалала від
умисного випалювання сухої трави та іншої рослинності. Невже знову повторюється торішнє? Це коли з
весни по осінь на Чернігівщині трапилися сотні пожеж,
загинули люди, згоріли житлові будинки, інші споруди,
завдано величезних збитків. І порівняно з масштабом
пожеж кількість знайдених і покараних паліїв мізерна.
А в нас є служба з надзвичайних ситуацій, у
структурі якої — пожежна охорона, яка й бореться з
пожежами та постійно вмовляє не палити сміття. Є
прокуратура, в тому числі природоохоронна, поліція,
екологія, служба охорони лісів, санітарне відомство.
Всі ці солідні державні (на бюджеті!) служби можуть і
повинні виявляти порушників, паліїв і карати їх. Майже не виявляють і не карають. Лише вмовляють…

гляді резолюції, яку передали на розгляд Верховної Ради,
а також направили в уряд та
ДФС. У резолюції, зокрема, наголошується:
«Вимагаємо від народних
депутатів України зареєструвати законопроект, розроблений
коаліцією «Сіверщина» «Про
внесення змін до Закону України «Про електроенергетику»
(щодо спрощення порядку приєднання електроустановок до
електричних мереж) та підтримати його розгляд у профільних
комітетах.
Вимагаємо терміново розглянути та ухвалити законопроект №3872 «Про внесення
змін до Податкового кодексу»
щодо призупинення індексації
нормативної грошової оцінки
землі в 2016 – 2017 рр. з метою збереження виробничого
потенціалу вітчизняних підприємств.
Скасувати земельні аукціони для фермерських господарств та ввести диференційований підхід з нарахування
орендної плати на землі державної власності».
Медіа-центр «Моє місто»

Повідомляє «Самооборона Майдану»

Підтримуємо громаду Мазепинської церкви
Активісти «Самооборони Майдану»
Олександр Ясенчук та Юніс Аскеров із
Чернігова здійснили подорож до козацького села Дігтярівка Новгород-Сіверського району, де височіє церква,
яку спорудив гетьман Іван Мазепа.
Храм належить громаді УПЦ Київського патріархату. За останні роки
українська діаспора направила на реставрацію храму більше 1,5 млн грн. Тож
було відновлено одне з приміщень, де
нині здійснюється богослужіння.
За останній час у селі з’явилася
громада УПЦ Московського патріархату, якій місцева влада передала в
оренду приміщення дитячого садка,
хоча його перед цим просила громада
УПЦ КП для недільної школи.
Того дня активісти «Самооборони» молитвою відзначили день народження Івана Мазепи спільно з громадою Покров-

ського храму, передали патріотичні книги
до місцевої бібліотеки. Під час зустрічі парафіяни виявили бажання й надалі продовжувати відродження своєї церкви в лоні
УПЦ КП й висловили прагнення взяти в
оренду приміщення колишньої церковноприходської школи для недільної школи,
музею та потреб паломників.
Відбулася зустріч із сільським головою Тетяною Школьною. Їй повідомили, що відродження церкви за кошти діаспори можливе тільки за умови, якщо храм перебуватиме під омофором Київського патріархату. Голова
заявила, що вона залишається вірною
ідеї відродження Покровського храму і
ходить саме до нього.
Святопокровська громада с. Дігтярівка звертається до всіх патріотів
із проханням допомогти у відродженні
Мазепинського храму.

Розправа над волонтером
21 березня в смт Ріпки Чернігівської області відбулося оголошення вироку у справі
волонтера Віталія Курача.
Більше року тому він через необережність привіз із с. Піски, що в зоні АТО, три гранатомети РПГ-18, отримавши їх від військових. При перетині трьох блокпостів військові,
правоохоронці не звернули уваги на «тубуси». Один «тубус» забрала, щоб передати до обласного історичного музею, журналістка Тетяна Миргородська, а два інших Віталій передав до шкіл смт Ріпки. Один із «тубусів», що передали до школи №2, як потім виявилося,
був діючий, «на взводі», але не використаний через осічку.
У школі №2 сталася трагедія. Працівник школи О. Шлягун під час перенесення РПГ18 натиснув кнопку, і пролунав постріл. Розуміємо, волонтер винен, що привіз зброю, і
через це загинула вчителька, яка теж займалася волонтерством, — Г. Шлягун, а О. Шлягун, А. Ревенок і М. Теребун отримали травми. Але ж не волонтер натискав на кнопку! До
речі, працівник школи О. Шлягун, чоловік загиблої, свого часу командував відділенням у
ракетних військах Радянської армії, де був ознайомлений із цим видом зброї.
Під час розгляду суддя зігнорував свідчення бійців та експертів, що детонація РПГ18 є малоймовірною і мали б зовсім інший характер розриву «тубуса».
Винним зробили Віталія Курача і засудили на 6 років ув’язнення, зобов’язали сплатити потерпілим близько 240 тис. грн.
На фоні того, що сепаратистів відпускають, а патріотам-волонтерам виносять вироки, не розбираючись у суті справи, це має вигляд розправи над волонтерами.
Адвокати Віталія Курача готують апеляцію.
Прес-служба Чернігівського підрозділу «Самооборони Майдану»

Долучайтеся до благодійного фонду
«Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або коштами на підтримку діяльності Чернігівського благодійного фонду «Захистимо Україну!», який, у свою чергу, допомагає Українській армії, родинам воїнів АТО.
Кошти можна перераховувати за такими реквізитами:
у гривнях — благодійний фонд ««Захистимо Україну!», ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, ЄДРПОУ
39479494, рахунок 2600201586536.
Реквізити для здійснення переказів з-за кордону: в доларах США (USD) Intermediary: BANK
OF NEW YORK MELLON, New York, USA Банк-посередник SWIFT: IRVTUS3N Beneficiary’s bank: JSC
«KREDOBANK». Банк одержувача Lviv, Ukraine SWIFT: WUCBUA2X.
Beneficiary: Acc_2600201586536_CF «DEFEND THE UKRAINE» name Одержувач: рахунок відкритий у ПАТ «Кредобанк». Для юридичних осіб – назва одержувача та адреса.
Тел.: (063) 236-18-03.

Благодійний фонд «Захистимо Україну!»
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Літературно-мистецька панорама
Театр ім. Шевченка відзначив 90-річчя
День перерви у програмі фестивалю
«Слов’янські театральні зустрічі» був святковим — Міжнародний день театру.
Але, окрім цього, Чернігівський обласний
академічний український музично-драматичний театр імені Т. Шевченка відзначав свій
90-річний ювілей.
Привітати ювілярів прийшли глядачі,
представники влади. Голова облдержадміністрації Валерій Куліч тепло привітав ювілярів
і передав у подарунок сертифікат на 200 тисяч гривень для проведення ремонту приміщень театру.
Посвідчення про присвоєння звання «За-

служена артистка України» отримали актриси театру Оксана Гребенюк і Наталія Максименко. Було зачитано Указ Президента, яким
почесне звання «Заслужений артист України» присвоєно Олександру Куковєрову. Театр нагороджено Грамотою Верховної Ради
України. Грамотами й подяками облдержадміністрації і облради були нагороджені кращі
працівники театру. Презентовано видану до
90-річчя театру книгу про його історію і сьогодення.
У подарунок своїм шанувальниками колектив театру підготував святкову театралізовану програму «Нам — 90».

Що записано в книгу життя
У музеї-заповіднику М. Коцюбинського відбулася четверта зустріч літературно-мистецького проекту «Імпрези в Коцюбинського».
«Що записано в книгу життя» — ця новела М. Коцюбинського прозвучала під час заходу у виконанні автора й незмінного ведучого проекту — вченого секретаря музею Дмитра
Мельниченка. Трагізм літературного сюжету підкреслювався емоційністю музичних композицій. Звучали твори Скрябіна, Рахманінова, Шопена, Даргомижського, Генделя, Чайковського, Свиридова. Їх виконували студенти Чернігівського музичного училища ім. Л. Ревуцького.

Крим очима
Коцюбинського
У літературно-меморіальному музеї-заповіднику М. Коцюбинського відбулася третя зустріч проекту «Михайло Коцюбинський — знайомий незнайомець». Темою стали подорожі
письменника до Криму, який вразив його колоритом, природою, традиціями.
Ще з дитинства в душі письменника зародилася любов до
мандрів. Об’їздивши разом із родиною все Поділля, а потому
вчителюючи по селах, він пізнавав життя. Робота у філоксерному комітеті боротьби зі шкідником винограду дала змогу
познайомитися з життям людей на півдні України, в Молдавії, Криму.
Саме в Криму письменник освідчився в коханні Вірі Устимівні, в Алушті минули перші півроку їхнього подружнього життя. Пізніше письменник уже зі своєю великою родиною знову
навідався до Криму й оселився в містечку Сімеїз. Нині там, у
татарському будинку, де мешкала родина Коцюбинських, працює музей письменника.
Перебування в Криму відбилося в творах «У путах шайтана», «На камені», «Під мінаретами», «У грішний світ», у величезній кількості листів письменника.
На вечорі лунали фрагменти творів і листів Михайла Коцюбинського, прочитані автором і ведучою проекту, заступником директора музею Наталією Коцюбинською та вченим
секретарем музею Дмитром Мельниченком. Були і фрагменти фільмів, знятих за мотивами кримських оповідань
письменника.
Наталія Коцюбинська не змогла оминути увагою і сучасне
життя регіону та історичні передумови, які призвели до цього.
Радянський терор 1918 – 1921 рр., депортація кримських татар 1944 року та заселення на їхнє місце росіян, які не вміли
господарювати на камені й цінувати природне багатство півострова, призвели до занепаду Криму.
Наступна зустріч проекту — 8 квітня. Тема — мандрівка
на сонячний острів Капрі.

60 років тому

побачила світ кіноповість
«Зачарована Десна»
Олександра Довженка
Твір був надрукований у журналі «Дніпро» в
березні 1956 року.
У рідній Довженковій Сосниці, в його музеї протягом тижня тривала тематична екскурсія «Світ Сашкового дитинства в «Зачарованій
Десні». Побули на ній, зокрема, учні Сосницької гімназії ім. О. Довженка. Вони подивилися
фрагменти фільму «Зачарована Десна», знятого дружиною режисера Юлією Солнцевою на
Сосниччині.

Фестиваль
єврейської культури
У Чернігові проходить 10-ий міський фестиваль єврейської культури ім. Шолом-Алейхема. Організатори — управління культури міської
ради та міська єврейська община.
За роки проведення фестивалю організували чимало заходів: вистави, концерти, екскурсії,
виставки, літературні читання, конкурси творів,
науково-практичні конференції тощо.
3 квітня в обласному філармонійному центрі
відбулася велика концертна програма «Єврейські мелодії» за участю колективів і виконавців центру, єврейської общини та благодійного єврейського фонду «Хесед Естер».
7 квітня починає роботу 11-ий міжнародний науковий семінар «Євреї Лівобережної України. Історія і культура», в якому братимуть участь історики, архівісти області, України та закордону.
10 квітня о 14.00 обласний дитячий театр ляльок запрошує на виставу
«Хлопчик Мотл» за творами Шолом-Алейхема.
Вхід на всі заходи фестивалю вільний.

Алла Соколенко —

народна артистка України
За заслуги в розвитку театрального мистецтва Указом Президента України провідній актрисі, художньому керівникові Ніжинського академічного драматичного театру ім.
М. Коцюбинського Аллі Соколенко присвоєно почесне звання народної атистки
України.

«Норов» —
фестиваль аматорських театрів
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Бліц-інформ
Уперше — «сезон тиші»
для тварин
Згідно з останніми змінами в екологічному
законодавстві, в період масового розмноження
диких тварин забороняються роботи й заходи,
які є джерелом підвищеного шуму та неспокою.
Від 1 квітня до 15 червня заборонені стрілянина, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних вирубувань лісу, використання
моторних маломірних суден, проведення ралі та
інших змагань на транспортних засобах.

Засуджені жінки
вступатимуть до вузів
У Чернігівській виправній колонії № 44 розпочалася реєстрація засуджених жінок, які виявили бажання пройти ЗНО і вступити до вищих
навчальних закладів. Уже двоє жінок проходять
підготовку до тестування. Допомогу засудженим
надає директор Чернігівської вечірньої (змінної)
школи № 1 Наталія Олександрівна Косенко.
Усі, хто складе тестування, зможуть подати
документи до вступу у вузи й отримати вищу освіту після звільнення або дистанційно.

Вшанували пам’ять
Лесі Коцюби
Коцюба Леся (Олександра) Йосипівна (1921
– 1986) — фольклорист, педагог, учасниця руху
шістдесятників. Доцент Ніжинського державного педінституту ім. М. Гоголя (1956 – 1974). Їй належить 20 публікацій, зокрема про життя і творчість Опанаса Марковича.
У 1966 – 1967 рр. брала участь у передачі за
кордон праці Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи
русифікація?», за що зазнала переслідувань. 26
серпня 1974 р. була звільнена з роботи. Похована в Ніжині. Пам’ять про неї тепер увічнено в назві вулиці міста.
18 березня, в 95-ту річницю від дня народження патріотки, на її могилу на Троїцькому
кладовищі Ніжина поклали квіти ті, хто знав її як
викладача, а також студенти НДУ.
Спогадами про Лесю Коцюбу поділилися
Олександр Забарний, Микола Шкурко, Анатолій
Шкуліпа. Журналістка Надія Онищенко розповіла про біографію патріотки, про гоніння національної інтелігенції в 1970-ті роки.

Ювілей
Леоніда Якубенка

Він присвячується пам’яті чернігівського театрального діяча, засновника аматорського театру «Ілюмінатор», педагога і поета Олександра
Норова.
Проходитиме 8 – 10 квітня в обласному палаці дітей та юнацтва (просп. Перемоги, 112). Тел. для довідок щодо вистав: (063) 15-61-991; (095) 49-37-041;
(0462) 77-71-09. З питань придбання вхідних флаєрів на всі вистави звертатися
за тел. (093) 73-03-387.
Виступлять колективи Чернігова, Києва. Прилук, с. Карильського Коропського району.
У неділю, 10 квітня, о 13.00 — майстер-клас «Біомеханіка Всеволода Мейєрхольда», проводить Євген Тищук, режисер Закарпатського театру драми і
комедії.
О 18.30 — нагородження, урочисте закриття, виступ театру тіней
«FIREFLIES» і шоу від театру вогню «JOKER».

У Городнянській районній бібліотеці відзначили 70-річчя від дня народження заслуженого
журналіста України, колишнього редактора газети «Новини Городнянщини» Леоніда Михайловича Якубенка. Вітали ювіляра представники влади, колеги, друзі.
Леонід Михайлович — людина, добре знана
в місті та районі. Близько 40 років він віддав районній газеті, 29 років був її редактором, вивів
газету до числа кращих районок області.

Повідомляє Служба безпеки України
СБУ затримала
Російські спецслужби продовжують провокації
на хабарі керівника
проти українських громадян
Після проведення декількох зустрічей, не
Служба безпеки викрила чергову проворайвідділу поліції
отримавши необхідної інформації, куратори
каційну акцію російських спецслужб, спрямо-

Почалась весняно-літня частина чемпіонату
України з футболу в першій лізі, де виступає чернігівська «Десна». Наша команда в матчі 19 туру в гостях у Харкові 26 березня перемогла місцевий «Геліос» — 1:0. Гол забив Євген Чепурненко, і це його
шостий м’яч у чемпіонаті. Деснянці після цього вийшли на 9 місце в турнірній таблиці серед 16-ти команд (лише на 2 очка відстаючи від 6-го місця).
9 квітня «Десна» зіграє в гостях у Кіровограді
з лідером турніру — «Зіркою». А в суботу, 16 квітня, — перший матч команди в сезоні на своєму
полі в Чернігові. Суперник — «Іллічівець» із Маріуполя, що багато років виступав у прем’єр-лізі
чемпіонату.

Співробітники Служби безпеки України
спільно з внутрішньою безпекою поліції затримали на хабарі керівника одного з райвідділів поліції Чернігівської області.
Майор поліції вимагав три тисячі гривень від місцевого підприємця, який займався закупівлею та реалізацією паливно-мастильних матеріалів, за неперешкоджання його комерційній діяльності.
Оперативники спецслужби затримали
здирника в його службовому кабінеті під
час отримання хабара.
Тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються інші факти причетності поліцейського до протиправної діяльності. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою
особою) Кримінального кодексу України.
Прес-група Управління СБ України
в Чернігівській області

вану на звинувачення українців у шпигунстві
або їх вербування.
У лютому минулого року 23-річний мешканець одного з прикордонних селищ Щорського району Чернігівської області був затриманий російським прикордонним нарядом за нелегальний перетин державного
кордону. До Росії хлопець потрапив на запрошення свого приятеля, який виявився негласним співробітником ФСБ. Українця помістили
до слідчого ізолятора і запропонували негласне співробітництво зі спецслужбою, погрожуючи, в разі відмови, реальним строком
покарання.
Представник ФСБ вимагав від хлопця збирати й повідомляти інформацію про чисельність українських прикордонників, місця і режим несення ними служби, наявність на кордоні додаткових укріплень, рівня готовності
захисного рову тощо.

з ФСБ вирішили використати його для підготовки фейкового відеосюжету про «викриття» агента СБУ з провокаційною метою. Після виходу сюжету на російському телебаченні
українця відпустили додому.
Співробітники Управління СБ України в
Чернігівській області в результаті оперативних заходів не тільки спростували неправдиві
твердження російської сторони, а й затримали справжнього агента ФСБ, громадянина Росії, який спровокував хлопця до нелегального
перетину кордону.
Невідкладні
оперативно-слідчі
дії
тривають.
Служба безпеки України наголошує на непоодиноких випадках провокацій з боку російських спецслужб проти українських громадян, які перебувають на території Росії, і закликає до пильності й обережності під час перебування в РФ.
Прес-центр СБ України

«Десна» почала
з перемоги в гостях

Куликівські волейболісти
перемогли
У Городні 27 березня обласна організація
ФСТ «Колос» провела фінальні змагання з волейболу за програмою ХХІІІ сільських спортивних
ігор Чернігівщини. Виступили 4 команди.
Перемогли волейболісти Куликівського району — спортсмени місцевого аграрного ліцею.
Друге місце виборола команда Городнянського
району, третє — Борзнянського, четверте — Семенівського.
Загалом у змаганнях (зональні, фінальні)
взяли участь 21 команда із 17 районів.
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Про все, що хвилює, що наболіло
Бліц-інформ
Благодійна акція
допомоги хворим дітям
Чернігівські волонтери привертають
увагу до проблем дітей, що хворіють на рак:
в області розпочалася благодійна акція «Онко-Метелики» зі збору коштів на придбання
медикаментів для маленьких пацієнтів.
Запаси медикаментів для хіміотерапії
в обласній дитячій лікарні закінчуються, бо
нині їх закупівля й тендерні процедури відбуваються виключно за кордоном. Тому
поки лікарі користуються залишками минулих років і сподіваються на допомогу небайдужих.

Волонтери вирішили привернути увагу громадськості до забезпечення ліками, облаштування профільного відділення обласної дитячої лікарні. Вони сприяють у придбанні меблів, постільної білизни, сантехнічного обладнання тощо. Окрім
того, збирають гроші — кожен небайдужий
громадянин може зробити свій посильний
внесок. А ще можна зайти на сторінку акції «Онко-Метелики» у «Фейсбуці», написати малюкам добрі слова і поспілкуватися
з ними, бо іноді просто добре слово здатне
творити дива.

На ремонт доріг —
10% до потреби
Нарешті підписано розпорядження Кабінету Міністрів України щодо розподілу видатків державного бюджету на 2016 рік на
експлуатацію та ремонт автодоріг загального користування. Загальна сума цих коштів
— 6,5 мільярда гривень.
Уперше за останні три роки передбачено кошти на проведення саме ремонтних робіт. По Україні виділено 3,5 мільярда гривень. Чернігівська область матиме
174,2 мільйона — на поточний середній
ремонт.
Протяжність мережі автомобільних
доріг загального користування в області
складає 7 722 км (дороги державного значення — 2 962 км, місцевого значення —
4 760 км).
Чи велика ж сума 174 мільйони? Порівняймо. Відповідно до нормативних міжремонтних термінів і стану покриття щороку в
області є потреба в розмірі до 2,7 мільярда
гривень на ремонтні роботи. Отже, буде виділено менше ніж 10% до потреби.

Вандали на кладовищі
До чергової частини Менського відділу
поліції звернувся керівник місцевого комунального підприємства, який повідомив, що
виявив на міському кладовищі пошкоджені
надгробки й огорожі.
Поліцейські швидко затримали вандалів. Нарахували чотири десятки сплюндрованих могил, де зловмисники повитягували
металеві конструкції, перед цим розбивши
бетонні надгробки.
Затриманими виявилися двоє родичів,
один із яких має сім судимостей і провів за
ґратами 14 років. Зловмисники здавали метал із надгробків та огорож на приймальний
пункт. А щоб не виникло підозр, конструкції
ламали на дрібні частини.
Відкрито кримінальне провадження за
частиною 3 статті 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого),
що карається обмеженням волі на строк від
чотирьох до п’яти років або позбавленням
волі від чотирьох до семи років.

Як проїхати в чернігівському тролейбусі?

Чернігівська міська рада
оприлюднила проект реформування мережі громадського транспорту міста — тролейбусів і автобусів. Поговорімо зараз про найбільш масовий його вид — тролейбуси. Півстоліття вони вірно
служать обласному центру. Але
невже відслужили?

машин. Та й по інших маршрутах —
зверніть увагу — випуск та інтервал
руху залежатимуть від кількості рухомого складу. Яка ця нещасна кількість — уже сказано.

Тролейбус, автобус,
маршрутка

Найдешевший
транспорт
Так було завжди. Пригадаймо
стабільну, протягом багатьох років, ціну тролейбусного талона в 4
копійки. Тобто на доволі звичайну
зарплату в 100 карбованців можна
було проїхати 2500 разів. Множимо цю цифру на 2 гривні (нинішню
ціну) — виходить 5 тисяч гривень. І
навряд чи це є нині доволі звичайна зарплата. Отже, подорожчання
неадекватне заробіткам. Правда,
в ті радянські часи, якщо не помиляюсь, не було безкоштовного проїзду всіх пенсіонерів. Нині є.
Торік влада скасувала його для
численних категорій громадян. Але
на скасування всім звичайним пенсіонерам не зазіхнула. Очевидно,
це, як і скасування такого ж проїзду в приміських потягах, було б
уже занадто нахабно щодо і так обібраного народу, враховуючи, що
в Україні, навіть без окупованих
Криму й частини Донбасу, — понад
12 мільйонів пенсіонерів, і величезній їх кількості життєво необхідні базар (купити – продати), городи
і дачні ділянки, а відтак — постійний і масовий проїзд.

Скільки в нас
тролейбусів?
Проект реформування тролейбусної мережі міста, де передбачено зміни, скорочення, продовження певних маршрутів, — порожній
звук, якщо бракуватиме самих тролейбусів. Скільки ж їх є? І тут — сумна картина. Міська рада назвала
таку цифру: в Чернігівському тролейбусному управлінні — 60 справних тролейбусів. Ще є 22 машини,
які не підлягають ремонту. Це не
дивно, бо деякі експлуатуються десятки років. Не підлягають — значить, негайно мають бути списані.
Хіба не трапляються на лініях, під
час руху такі факти, що тролейбус
їде із «заклиненими» дверима, які
не відчиняються. Будь-який легковик, в якому їде одна – дві людини і
в якому не відчиняються дверцята,
автоінспекція зніме з руху. Тролейбус із півсотнею пасажирів і «заклиненими» дверима — їде. А хіба
не було, що машини й загоралися
просто на лінії.
Отже, 60 машин. Ця цифра дивує, адже всі останні роки фігурувала значно більша — від 80 до
100. Невже попередня міська влада «замилювала» очі? Чи, може,
нова міська влада згущує фарби,
доводячи, що їй дісталася руїна від
«папєрєдніків»?
Але ж цифра названа — 60. Це
жалюгідна цифра. Адже навіть на
існуючі 10 міських маршрутів — у

середньому по 6 машин, або по три
пари на лінію. При тому, що протяжність деяких маршрутів перевищує
20 кілометрів. У самій міськраді
твердять, що для більш-менш нормального руху треба мінімум 115
тролейбусів. Між тим, за цей рік
планується придбати лише 10 машин, на які буде виділено 50 мільйонів гривень, — схоже, машини
дорожчають чи не щотижня.
Як тут не згадати один із ганебних фактів осінньої виборчої
кампанії, коли міська рада, проштовхуючи свого кандидата на голову і свою депутатську команду,
виділила 20 мільйонів гривень на
якусь «матеріальну допомогу» бідним чернігівцям. По 500 гривень
(між іншим, це значить, що в місті
нарахували 40 тисяч бідних сімей
із близько 100 тисяч). Ця вульгарна подачка обурила багатьох, люди
висловлювали пропозиції: якщо
вже в бідному бюджеті завелися
зайві 20 мільйонів, то краще б витратити їх на громадські потреби:
благоустрій, утеплення будинків, ту
ж купівлю кількох тролейбусів.
Отже, при злиденній кількості машин «реформування» мережі
нагадує відому байку про свиту, в
якої відрізають поли, щоб доточити
рукави. Але що ж, давайте доточувати. Погляньмо на запропоновані
переміни.

Що пропонується
по маршрутах?
№ 1: залізничний вокзал —
«Сіверянка». Трасу маршруту залишити без змін. Випуск та інтервал
буде визначатися за наявністю рухомого складу.
№ 2: автозавод — вул. Шевченка. Тимчасово призупинити
до збільшення кількості рухомого
складу.
№ 3: автозавод — залізничний вокзал. За можливості планується один-два випуски (як зараз),
на вул. Івана Мазепи (колишня Щорса), а не повз Центральний ринок і
по проспекту Перемоги, як нині, —
для компенсації перенесеного 4-го
маршруту. Розклад пропонується
підлаштувати під рух приміських
електричок.
№ 4: автозавод — вул. Індустріальна (в район «Хімволокна»). Тут
навпаки: замість вул. Івана Мазепи прямувати проспектом Перемоги
(компенсувати призупинення маршруту № 2 та зміну маршруту № 3) і
скоротити до вул. Індустріальної. Інтервал руху планується зменшити.

№ 5: Подусівка — залізничний
вокзал. Скоротити до залізничного
вокзалу, а не до «Хімволокна», як
нині. Випуск та інтервал — за кількістю рухомого складу.
№ 6: вул. Незалежності — вул.
Пухова. Змінити маршрут так (по вулицях): Незалежності — Перемоги —
Молодчого — Шевченка — Рокоссовського —Доценка — Пухова — Бєлова — 1-го Травня — далі повернення
на проспект Перемоги і зворотнім
маршрутом. Випуск та інтервал — за
кількістю рухомого складу.
№ 7 і № 8: вул. Пухова — вул.
Індустріальна. Скоротити до вул.
Індустріальної. Випуск та інтервал
— за кількістю рухомого складу.
№ 9: вул. Пухова — ТЦ «Мегацентр». Змінити трасу із заїздом на вулиці Пухова та Бєлова. Випуск та інтервал — за кількістю рухомого складу.
№ 10: автозавод — «Сіверянка». Продовжити трасу до «Сіверянки». Випуск та інтервал — за наявністю тролейбусів.
№ 11: вул. Незалежності —
Бобровиця. Створити новий тролейбусний маршрут через вул. Козацьку. Випуск та інтервал — за наявністю тролейбусів.
№ 12: залізничний вокзал —
Бобровиця. Прогнозований маршрут по просп. Перемоги та вул. Рокоссовського. Можливість реалізації залежить від наявності тролейбусів.
№ 2 – 9: вул. Пухова — автозавод. Прогнозований маршрут, який
об’єднуватиме траси маршрутів № 2
та № 9. Можливість реалізації залежить від наявності рухомого складу.
На перший погляд, пропонується навіть збільшення кількості маршрутів до 12-ти. Але це «на
перший погляд». Бо один уже «відмінусовується» — дуже популярний
у місті маршрут № 2, що з’єднує автозавод із центром міста. Додайте
ще перипетії з багатостраждальним
маршрутом № 9. Він дуже потрібний,
з’єднує центр міста («Мегацентр») із
густонаселеними районами вул. Рокоссовського, а також Зеленгоспом,
2-ою міською лікарнею, пологовим
будинком. Цей нещасний маршрут
то відкривають під вибори, для піару діючої влади, то закривають після виборів, тут же забувши про вже
непотрібних виборців. Поки що цей
тролейбус, хоч і рідко, але ходить. Чи
надовго? Ідея про об’єднання маршрутів № 2 і № 9 — це проект, прожект, який здійсниться, коли в місті буде достатньо тролейбусів. Так
само, як і нові маршрути №№ 11 і
12, що запрацюють за наявності

Зрозуміло, що мережа громадського транспорту єдина, крім
електротранспорту
(тролейбуса)
охоплює автомобільний — автобуси і маршрутні таксі. Концепція
реформи мережі розробляється
одночасно для обох його видів, бо
це пов’язано. Як реформуватимуть
ті кілька десятків маршрутів автобусів і маршруток — окрема тема.
Там теж є проект, пропозиції. Деякі
дивують. Наприклад, анулювати,
серед інших, автобуси №№ 24 і 28,
які з’єднують вокзал (два вокзали!)
з автозаводом, на маршруті яких —
Центральний ринок, «Мегацентр»,
ремзавод, обласна лікарня.
Узагалі останніми роками йде
якийсь наступ автотранспорту на
тролейбусний. Схоже було, що попередня міська влада тихенько лобіювала саме автотранспорт, на
шкоду тролейбусу.
Місто просто кишить автобусами і особливо маршрутками. На найбільш жвавій магістралі — проспекті
Перемоги — вони курсують мало не
кожні 15 – 20 секунд, інколи через
них на зупинці нікуди приткнутися
тролейбусу. Це спростовує вічне бідкання перевізників, що їм невигідно
возити і, мовляв, треба б і далі піднімати тариф. Якби невигідно, стільки
автобусів і маршруток не було б.
Характерна сцена. Прийшла
приміська електричка. Сотні людей вивалюються на привокзальну площу — на міський транспорт.
І все заліплено маршрутками й автобусами. Ні тролейбуса № 1, ні тим
паче «рідкісного» № 3 нема жодного, хвилин 10 – 15, — поки не
«наїдяться» автобуси і маршрутки.
Пенсіонери, просто бідні люди чекають-чекають, а потім сідають в
авто. А там — платити всім, і не по 2
гривні, а по 3,50.
Тролейбусники скаржаться: у
тролейбусі половина чи й більше
людей не платять, пільговики. Але
ж половина, нехай третина — платять! Невже тролейбусникам зайві
ці доходи?
Маршрутки, безумовно, теж потрібні, особливо до віддалених районів, куди не доходять тролейбуси.
Але на центральних, головних магістралях міст давно вже укрупнюють
транспорт, тобто замінюють тьмутьмущу маршруток великими автобусами або тролейбусами. Так давно зроблено у Варшаві. Ну добре, то
Європа, інший світ. Але так починають робити і в столиці України Києві. Щось подібне планується і в Чернігові. А поки що хоча б подбали про
наш добрий старий (у сенсі — давній) вид транспорту — тролейбус.
Усілякі ж реформування мають
ставити за мету обслуговування
людей, а не баталії між владою і перевізниками чи їх альянси.
Петро АНТОНЕНКО

Простаки стають жертвами шахраїв

24 березня до поліції звернулася жителька
Чернігова і повідомила, що невстановлена особа
шахрайським шляхом під приводом продажу моторного човна заволоділа її грошима в сумі 23 тисячі гривень, які заявниця перерахувала на картку продавця, але товар не був доставлений.
Того ж дня чернігівець звернувся до чергової
частини із заявою, що невідомі зловмисники повідомили йому про виграш автомобіля престижної марки. Але для отримання виграшу потрібно
сплатити збори і податки — 13 тисяч гривень.
Громадянин слухняно перерахував указану суму

через термінал і став чекати автівку. Не дочекався і прийшов до поліції.
25 березня в Куликівці шахраї обдурили чоловіка під час купівлі товару через Інтернет-сайт
безкоштовних оголошень. Зловмисники запропонували придбати трактор, але одразу запросили завдаток 6000 гривень. Покупець перерахував гроші на вказаний банківський рахунок, проте замовлення так і не отримав, гроші йому не повернули, зв’язок із продавцями пропав.
У всіх випадках інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань,

відкрито кримінальне провадження за частиною
1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк
до двох років або обмеження волі на строк до
трьох років. Триває досудове розслідування.
Поліція радить усім, хто купує товар через Інтернет, для уникнення шахрайств домовлятися з
продавцем про оплату покупки після її отримання. А любителі «несподіваних» виграшів мають
пам’ятати про безкоштовний сир у мишоловці.
Будьте обачні!

Світ- інфо
№76 7 квітня 2016 року

Світ здоров'я
Наш співбесідник — Петро Михайлович СЕДЕНЬ, головний лікар
обласного наркологічного диспансеру, провідний фахівець області в
цій галузі, лікар із більш як 40-річним стажем.
У «Світ-інфо» наприкінці 2014
року (№№ 39 – 41) ми друкували
три великі інтерв’ю лікаря, присвячені гострим проблемам наркоманії, алкоголізму, куріння. До речі, ці
цікаві публікації ви можете прочитати на сайті нашої газети https://
svit11.wordpress.com
Нова бесіда з Петром Михайловичем присвячена темі психічного здоров’я нації. Нашому співрозмовнику є тут що сказати, адже і за
фахом він психіатр, і немало попрацював ним як практикуючий лікар.

— Петре Михайловичу, чи можна взагалі вживати таке поняття,
як психічне здоров’я нації?
— Я відповім цікавою цитатою:
«Безумство одиниць — виняток, а
безумство груп, партій, народів, часів — правило». Фрідріх Ніцше.
— Видатний мислитель. Але
поговоримо про психічне здоров’я
нації в розумінні статистики. Є ж
статистика гіпертонії, туберкульозу, наркоманії, алкоголізму і т.д.
Що каже статистика щодо стану
психіки наших співгромадян?
— Давайте визначимося, що
таке психічне здоров’я. А перед цим
— що таке взагалі здоров’я. Ще в
1950-ті роки Всесвітня організація охорони здоров’я ухвалила визначення, що здоров’я — це економічне, фізичне, психічне благополуччя. Зокрема, щодо психічного
здоров’я сказано, що людина повинна мати не менше 20 квадратних
метрів житла на кожного. Чи у всіх є
ця норма? Ні.
— Хвороби психіки дуже непросто діагностувати. Десь принаймні є якісь чіткі критерії, цифри: рівень артеріального тиску,
норми аналізу крові. А щодо психічних розладів, то, мабуть, узагалі непросто провести межу між
здоровою і хворою людиною?
— Якщо в часи Гіппократа психічними хворобами вважалися такіто, в подальшому цей перелік постійно розширювався. Нині цих захворювань уже не десятки, а сотні.
Ось затверджена ВОЗ міжнародна
класифікація психічних захворювань, яка постійно оновлюється. Це
вже перелік № 10, станом на початок 1990-их. Зараз готується новий
перелік.
Щодо діагностування. Приклад
з історії Давньої Греції. Мешканцям
одного з міст не подобалася дивна,
як вони вважали, поведінка їхнього городянина. Вони запросили відомого лікаря, щоб той обстежив
того чоловіка і встановив — нормальний він чи ні. Після ретельного обстеження, тривалих розмов із
«пацієнтом» лікар заявив мешканцям міста таке: «Цей чоловік психічно здоровий. Чого не можу сказати про вас». Тим лікарем був Гіппократ, а тим, кого він обстежував, —
Демокріт, видатний мислитель.
Новіший приклад. У середині
ХІХ століття один лікар-гінеколог у
Будапешті став помічати: коли він,
прийшовши в лікарню, змінює свій
одяг, миє руки перед прийманням
пологів, значно зменшується кількість смертей породіль і дітей. Він
дослідив це явище, став пропонувати таке колегам. Його друг, професор із психіатрії, визнав чоловіка за
психічно хворого і направив до психіатричної лікарні, де той невдовзі
і помер. А життя підтвердило правоту цього лікаря на прізвище Земельвейс, йому є навіть пам’ятник
у Будапешті як лікарю, котрий ввів
такі поняття, як асептика і антисептика. Людина випередила в науці свій час, а сучасники цього не
сприйняли.
— А якщо говорити не про не-

визнаних геніїв, а про звичайних
людей? Є ж люди нестандартні,
оригінали, «чудили», як їх звуть.
— Так от завдання лікаря-психіатра і полягає в тому, щоб поставити правильний діагноз. Тому психіатр має знати науку, мистецтво,
анатомію. Має і сам абстрактно
мислити…
— Тобто незашорено, незаштамповано…
— Так, щоб сказати, що ця людина — просто дивак, і не треба відправляти його в психлікарню.
— І порівняно з ким він дивак? Може, з людьми стандартними, шаблонними, примітивними.
Але скільки в нас людей з дійсно
психічними захворюваннями? До
речі, пацієнти по Вашій лінії, тобто
хворі на наркоманію, алкоголізм,
теж є психічно хворими?
— Безумовно. Ось дані по Україні на 2010 рік, і вони навряд чи суттєво змінилися. Було зареєстровано 677219 хворих на наркоманію та
алкоголізм. Людей з іншими психічними захворюваннями — 1168712.
Разом — 1 мільйон 846 тисяч.
— Мабуть же, це дійсно хворі.
На відміну від радянських часів,
коли до числа хворих записували
цілком здорових людей.
— Так, із діагнозом «шизофренія». І людей відправляли на примусове лікування до психлікарень.
— Це була каральна психіатрія
радянського режиму проти тих,
хто боровся з системою.
— І коли 1976 року наші психіатри, академіки полетіли на конференцію в Гонолулу, в них запитали,
що це за діагноз «в’ялоплинна шизофренія», і чому вони це лікують сіркою? Сказати у відповідь було нічого.
Насправді лікар-психіатр — вищий пілотаж у медицині. Це мистецтво ставити діагноз. І не треба вигадувати зайвих діагнозів через те,
що людина своєрідна. Навіть у хворих це проходить по-різному. Часто
людина залишається в соціумі, навіть із хворобою. Ви ж бачите, як
подібних людей залучають до мистецтва, зокрема театру. Реабілітація має проходити без якогось тавра. До речі, в новій класифікації
психічних хвороб, напевно, буде новий підхід до старих хвороб — у бік
«пом’якшення» діагнозів.
— Натомість з’являються нові
хвороби — з розвитком цивілізації. Приносячи блага, комфорт,
водночас вона дуже «тисне» на
психіку. Що нині тривожить психіатрів?
— Кожна цивілізація приносить
свої психічні розлади. Згадаймо деякі синдроми, той же чорнобильський.
— Це реакція людського організму на потрясіння?
— Так. Людину щось насторожило, і вона на це реагує. А є посттравматичний синдром. Зараз в Україні
війна, і це не проходить безслідно
для її учасників. Так само, як афганський синдром.
— А без війни? Що особливо
турбує в поведінці людей?
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Що ж із нашою
психікою?
— Депресивні стани. Соціальні,
економічні фактори — це пусковий
механізм для депресії.
— Та ще коли постійно йде негативна інформація.
— Вмикає людина новини по
телевізору, а там такі теми: аварії,
тероризм, комусь відрізали голову. Це — психотравми, для людини
нормально таке не минає. Потік негативної інформації у ЗМІ дуже великий, в тому числі в наших місцевих газетах. Є такі, що, коли не напишуть про відрізану голову, руку,
зґвалтування, так і номер газети не
вийде. І на такий товар є покупець.
— А візуальні ЗМІ — телебачення, Інтернет?
— Діє ще сильніше, адже там
— «картинка». Щодо Інтернету, то
з’явився вже такий розлад, як нехімічна залежність. Ті самі прояви,
та сама залежність, як і при відомих
захворюваннях, тільки що нехімічна — не наркотик, не цигарка і не горілка. Але залежність! Є вже й серйозні прояви. Дехто дивиться Інтернет мало не цілодобово. Така людина
входить в інший світ, і коли піднімається від Інтернету, важко сказати,
нормальна вона чи ні. Чим лікується
така залежність, особливо в дітей?
Треба висмикнути шнур із розетки!
Але ж у залежного від Інтернету розвивається дратівливість, безсоння,
він уже не може без монітора, без
блукання по сайтах.
— А сайти ж є різні, в тому числі порнографія, насилля. Їх же треба б якось блокувати?
— А педофілія, все інше на сайтах. Або вчать, як готувати наркотики, як убивати. Війни інтернетівські
йдуть. Коли говорять про третю світову війну, вона вже йде — інтернетівська.
— Ще одна тема — містика,
якої нині більш ніж досить. Звичайно, у природі багато поки що не поясненого наукою. Але нащо, спекулюючи на цьому, затуманювати голову людям? Вампіри, ворожіння,
гороскопи, екстрасенси, відьми,
ясновидці й таке інше. Є цілий телеканал, що вже кілька років веде
таку програму. Що за всім цим?
— Це один із симптомів розкладу суспільства. Якщо нема загальної культури, людина і впадає в цю
містику.
— Щось схоже було на початку
ХХ століття, перед Жовтневою революцією, — спіритизм, медіуми.
— Так воно повторюється циклами. І перед Французькою революцією таке було. Тому ми маємо
оберігати психіку людей. Треба дати
культурну альтернативу. Але цього нині, на жаль, не робиться. Чим
більш примітивна особа, тим більше
підпадає під цю містику.
— Як ставитися до того, що чи
не в кожному селі є одна-дві бабці, ворожки, до яких водять людей,
особливо дітей.
— І ті бабці «шепчуть». Поговоримо про психотерапію. Пригадаймо, коли розпадався СРСР, спалахнув цей феномен Кашпіровського і
Чумака. Кашпіровський працював
на імперативі, це наказова форма
дії. Наш радянський народ жив у
рабстві, людям потрібен був батіг.
І Кашпіровський це розумів, тому
й вийшов на керівництво СРСР. Повні стадіони людей, яким він давав

команду: «Лежати!» Але десь третині людей потрібен був седатив,
бо вони стомилися від імперативу.
І з’явився Алан Чумак, котрий пропонував людям ставити перед телевізором баночку води. Він її «заряджав», люди пили і вважали, що їм
«допомагає». А ще — пили сечу при
онкозахворюваннях, пригадуєте?
— Одним із «коронних» номерів Кашпіровського була анестезія, знеболювання при операції на
відстані — по телевізору. Він у Москві, пацієнтка на операції в Тбілісі, за сотні кілометрів. І — знеболювання по телевізору. Як у таке
повірити?
— А як можна було повірити в
так звану «філіппінську хірургію»? У
цих хілерів. «операції без скальпеля».
— Пригадую і цей «феномен»
тих часів. Хілер начебто голою рукою розрізає живіт пацієнта, дістає з черевної порожнини, скажімо, апендикс і потім, провівши рукою по животу, заживляє рану.
— Причому «без жодного шва».
Це писалося і показувалося цілком
серйозно. Але ж виявилася повна
брехня. Повернімося до анестезії
в Тбілісі. Я в це можу повірити ось
за яких умов: Кашпіровський працював з пацієнткою і до операції.
Вони знали одне одного, він психологічно обробляв її, вона реагувала
на звук голосу свого психотерапевта, була особою, якій легко можна
щось навіювати. Тому і на відстані
голос її психотерапевта міг робити
таку анестезію.
Але запам’ятаймо й таке. Будьякий гіпнотизер, навіть із сильною
енергетикою, не загіпнотизує вас,
якщо ви цього не захочете. З чого
починають сеанс гіпнозу? У залі відбирають людей, яким легко щось навіювати. Гіпнотизер легко бачить таких людей за їх поведінкою. А далі це
заражає інших. Це вже управління
натовпом. Це добре знали ще наприкінці ХІХ століття, Ленін і Гітлер знали, як керувати натовпом. Тому моє
завдання — поставити «екран» і не
дати маніпулювати моєю свідомістю.
— Якось у Києві я був свідком
такого маніпулювання. Це вважалося зібранням одної нетрадиційної релігійної організації. У залі
було кілька сотень людей. Проповідниця на сцені добру годину говорила без упину. Спочатку вразило, як можна стільки говорити без
папірця, не по написаному. Але потім я помітив, що це набір шаблонних фраз, які, до того ж, повторювалися. Затим проповідниця веліла всім у залі встати і слухати «на
ногах Божих». А далі веліла їм ритмічно плескати в долоні, підстрибувати. Урешті деякі екзальтовані
особи вже лізли мало не накарачках на сцену.
— Це психоз.
— І далеко не безневинний.
Потім у таких екзальтованих виманювали гроші, квартири.
— Але повторю: не треба цьому піддаватися. Ось, кажуть, можна отак легко і швидко виманити
в людини гроші. Але, якщо людина
твердо вирішила не піддаватися
цій омані, з нею нічого не зроблять.
Так само, як «наводять чи знімають
порчу». Завершу про «шептух». Це
вроджений психотерапевт, котрий

найчастіше працює на седативному. Люди обійшли всіх лікарів, або
щось трапилося несподіване, і вони
йдуть до цих цілителів, про яких
чули, що ті допомагають. Це психотерапевтичний сеанс, коли ще й інколи «виливають» ляк водою або за
допомогою воску.
— До теми містики примикає і
тема забобонів. Їх безліч. Наприклад, про те, що хтось комусь щось
підкинув під поріг, і це ні в якому
разі не можна забирати.
— Як православна людина скажу, що для нас, віруючих, це все обман, церква це засуджує. Але після революції церкву в нас нищили,
були часи безбожників. І в ті часи
виросло три-чотири покоління, на
них це все відклалося. Забобони
розраховані на безбожжя, на надламану душу, коли нема головного
— віри.
У часи безбожників відомий
Остап Бендер говорить Козлевичу:
«Бога нема!» І віруючий Козлевич
засумнівався: а раптом і справді нема? Інакше думати в нього не
було альтернативи. Шок замінив
усі аргументи. Але ось на початку
1990-их людям так само різко сказали: «Бог є!» І це теж був шок. Шоковий ефект закінчив так з атеїзмом, як він покінчив із релігійністю
їхнього діда. Тому дехто побіг на поклик різних учень, чи то Шамбала,
чи щось подібне.
— У нас за ці останні десятиліття з’явилося чимало чогось подібного у східній «упаковці».
— А починалося цікаво, з учення Реріха. Я двічі сходив у цей гурток і зрозумів: це не моє, це секта.
— Коли сідають колом, у позі
«лотоса», посеред кола горить
свічка, і всі зосереджено вдивляються в її вогонь.
— Щось таке. А Хаббард? На
нього теж «ловилися», ще в 1980-ті,
на цю «діанетику». Хаббард заявив
відверто: хочеш стати мільярдером,
створи свою релігію. Я цим цікавився, доки не побачив, що це таке.
— Уся ця містика, звідки й психічні розлади, — прояв так званих
«непевних» часів, тобто часів перемін. Це ж про них китайська древня мудрість говорить, що важко
жити в такі часи.
— Вони були завжди. А в XIV
столітті? А в час Івана Грозного? А
на початку XVII століття, перед приходом на трон Романових? Такі часи
були завжди.
— Кінець 1980-их, крах радянської імперії.
— Будь-яка імперія має свій
цикл існування.
— Нині стільки стресів...
— Як сказав канадський учений Ганс Сельє, який і ввів це поняття, стрес — це смак і аромат життя.
— Та все ж як нам утриматися
в часи перемін?
— Давайте скажу, що таке
здоров’я в моєму розумінні. Я з часом прийшов до цього. Для мене
здоров’я, і цього завжди бажаю
людям, — це щоб творчі функції, інстинкт самозбереження довго не
полишали вас, щоб ви змогли здійснити і нести в собі задуману Богом
гармонію духу, душі й тіла.
Спілкувався Петро АНТОНЕНКО

Cвіт України
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Пряма мова
Юрій ЛУЦЕНКО,
голова парламентської
фракції партії
«Блок Петра Порошенка»

У цього уряду
немає милосердя
до людей, немає співчуття
Не відкрию секрету, коли скажу, що урядова і
політична криза не є штучно створеною. На митниці — крадуть. ВВП упав на 10 відсотків. В охороні
здоров’я і соціальній політиці не відбувається необхідних радикальних потрібних реформ. На селі —
грабують. Міста — занепадають.
Політик без милосердя — бракований політик.
У цього уряду немає милосердя до людей, немає
співчуття.
…Саме бездіяльність уряду на ключових напрямках, яких вимагала коаліційна угода, призвела до розпаду коаліції шляхом висловлення йому
недовіри.
28.03.2016
Від редакції. Звернімо увагу: це говорить голова найбільшої фракції парламенту, основи правлячої коаліції, яка й призначила цей уряд. Якщо така
оцінка — просто прояв ворожнечі між командами
Президента і Прем’єра, то все це ми, на жаль, уже
проходили 10 років тому, після першого Майдану.

Олег ТЯГНИБОК,
голова ВО «Свобода»

Щуряча метушня
в парламенті.
Портфелі понад усе?
Формування нової коаліції та призначення нового уряду не приведе до жодних якісних змін для
українського народу. На жаль, влада вперто не
хоче визнавати, що в Україні — системна політична криза, і зміною одного прем’єра на іншого вона
не розв’язується.
Для всіх очевидно, що політичні партії, які пройшли в парламент під гаслами Революції Гідності
та сформували коаліцію п’яти фракцій, неспроможні виконати завдання, які поставили перед ними
українці. Масштабної корупції у владі не подолано,
люстрацію правоохоронної та судової системи саботують на найвищому рівні, олігархи продовжують
знущатися з українців. Унаслідок знецінення гривні та здирницької тарифної політики уряду Яценюка
більшість громадян доведено до зубожіння.
Кожен українець розуміє, хто за всяку ціну намагається зберегти життя цьому парламенту. Це
його головні акціонери — олігархи. Голосами своїх маріонеток вони прагнуть узаконити остаточне
розбазарювання національних активів — масштабну приватизацію прибуткових державних підприємств і розпродаж землі сільськогосподарського призначення.
Очевидно, що штучне продовження життя цього парламенту завершиться повним реваншем
олігархічних та антиукраїнських сил. Влада намагається цим спекулювати і залякувати українців:
мовляв, дочасні вибори призведуть до реваншу
колишніх «регіоналів». Насправді ж найкращим каталізатором зростання рейтингу реваншистів є ця
щуряча метушня, яка сьогодні відбувається в парламенті.
Подібне вже відбувалося. Після Помаранчевої революції 2004-ого. Були величезні сподівання і можливості, однак їх змарнували. Бог щедрий
до України і дав нам ще один шанс, але цього разу
— дуже тяжкою ціною. Тому змарнувати його — не
просто злочин перед Героями Небесної Сотні, зрештою, не просто зрада всіх, хто відстоював свободу на Революції Гідності. Ще одного реваншу антиукраїнських сил і олігархічної диктатури Україна не
витримає.
Перед тим, як піти, цей парламент зобов’язаний
ухвалити три рішення. По-перше, новий закон про
вибори. Тобто відмовитися від змішаної пропорційно-мажоритарної виборчої системи Януковича й
запровадити пропорційну систему з відкритими
списками. Підписуючи коаліційну угоду, ви обіцяли своїм виборцям зробити це ще в І півріччі 2015
року. По-друге, закон про відкликання депутатів,
суддів та чиновників. По-третє, закон про імпічмент
Президента.
2014 року «Свобода» ініціювала проведення
дострокових парламентських виборів. І цей крок
уможливив очищення Верховної Ради від комуністів та більшості Партії регіонів. Сьогодні ж потрібні
нові вибори — для того, щоби сформувати парламентську більшість, яка діятиме в інтересах нації, а
не олігархічних кланів.
29.03.2016
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«Не так тії російські воші допікають Україні,

як її ж власні українські ГНИДИ…»

30 березня ми з членами коаліції «Сіверщина» їздили до Києва й узяли участь у засіданні круглого столу в НКРЕКП (Національній
комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг)
і засіданні комітету Верховної Ради України,
який займається питаннями енергетики. На
заході, що проходив у НКРЕКП, були присутні
представники російських олігархів та голови
правління декількох обленерго, в тому числі Ткач В. І., який представляв «Чернігівобленерго». Нас вразило те, що працівники державного органу, який є «незалежним» регулятором відносин монополії з суб’єктами
господарювання та споживачами електроенергетики, — це справжні росіяни, які повністю працюють на Російську імперію та їхніх олігархів. У мене склалося таке враження, що нас, українців, зґвалтували.
Із більше ніж 30 учасників круглого столу
представників реального сектора економіки
та представників громадськості запросили
«АЖ» 5 осіб. Такого фарисейства я в своєму
житті не зустрічав навіть за часів злочинної
влади Януковича. Треба було бачити, як ці
«слуги» народу, яких утримує український народ, тягли ковдру на тіло російських олігархів. Це фарисейство відбувалося при обговоренні проекту Закону України «Про електроенергетику» (стосовно приєднання електроустановок замовників до електричних
мереж). Вони вже знали, що проект закону
розроблений олігархами та проплаченими
закордонними лобістами і знаходиться в комітеті ВР, а монополісти і продажні чиновники були впевнені, що пан Домбровський
«протягне» закон через комітет. Дивлячись
на присутніх, було видно, що вони розуміють: цей закон остаточно вбиває економіку,
він узагалі відкидає нас у середньовіччя і ро-

бить наших громадян безправними. Прості
люди не знають, що приєднання простої сільської хати до електричної мережі обійдеться
до 20000 гривень, громадяни ще не знають,
що стовпи, дроти і трансформатори, які будували їхні батьки й діди, їм уже не належать,
вони куплені, а більша частина вкрадена в
них українською ненародною владою. Нас
просто вразила повна некомпетентність заступника українського бізнесмена, хотілося
сказати йому: «Синку, іди в село і попаси корівок пару років» — і не дай, Боже, такі «вундеркінди» прийдуть до влади.
А що вже відбувалося на засіданні комітету ВР України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної
безпеки при обговоренні проекту Закону
України №4196 від 10.03.2016 р. при головуванні першого заступника голови комітету пана Домбровського О. Г.! По-перше, на
комітеті не було кворуму, але комітет відбувся. Шановні, я депутат обласної ради трьох
скликань і впевнений: навіть у районі такого
собі ніхто не дозволив би. Ухвалити цей ганебний закон пропонують переважно монополісти-енергетики, олігархи та ще дістали
проплаченого словака — Яна Копача, який
торгує їхньою ж електроенергією в Європі!
Ганьба Вам, пане Домбровський!!!
А де ж представники реального сектора економіки, громадських організацій? Ви
їх спитати забули чи просто не хотіли згадувати? Ви тягнете в Раду закон, який не розглядало жодне міністерство. А як ви думаєте — хто найголовніший лобіст цієї ганьби?
Не повірите: це голова НКРЕКП Вовк Д.В.,
1989 року народження, віком, як мій молодший син. Ви б бачили, як він аплодував, коли
Домбровський оголосив, що рішення прийнято і закон піде в Раду на перше читання.

Я тоді подумав і сказав своїм друзям, що цей
«вундеркінд» точно не планує жити в Україні.
Переконаний, що ніхто з депутатів ВР, членів
комітету цього закону навіть не читав, але
проголосував. Складається враження, що
ви не українські чиновники. Може, ви забули, що це ми вас обрали, і, повірте, прийде
час, ми вас спитаємо, що ви наприймали.
І нарешті хочу звернутися до Вас, шановний пане Президенте України Петре Олексійовичу. Розуміємо Вашу зайнятість, але зверніть увагу, що ці антиукраїнські дії робить
Ваше найближче оточення. Мені зовсім не
хочеться думати, що вони за Вашої вказівки
здійснюють знищення української перспективи. Не копіюйте дорогу Ющенка і Януковича.
А наостанок, щоб Ваші друзі не шукали,
хто я, скажу Вам: я був довіреною особою
кандидата в президенти Ющенка В. А. Це
ми тоді на мітингу в Чернігові разом з Вами
і Червоненком збирали з даху суду компрометуючі плакати на Ющенка. Депутат обласної ради трьох скликань, не вписаний, а обраний народом, до речі, єдиний опозиційний
депутат у раді до 2006 року. Від першого і до
останнього дня член штабу Національного
спротиву. Я той із багатьох, хто підтримував
Вас від самого Майдану і Революції Гідності,
і за цю підтримку Вас сьогоднішній Ваш соратник Віталій Ковальчук просто зігнав мене
з партії УДАР. Так, що не переймається, він
скоро і Вас продасть, якщо хтось заплатить.
Я той, хто на допомогу війську віддав уже
більш ніж 500000 грн.
Так будемо ж знайомі ще раз, пане Президенте України!
Віктор ЛАЗАР,
голова правління Спілки підприємців
Чернігівської області
та Спілки роботодавців «Сіверщина»

Обережно з «хунтою»
1

Це теж про людей, які прийшли у
владу після Майдану або
могли прийти.
Співачка Руслана, народна артистка України Руслана
Лижичко, — безумовно, одна
з яскравих особистостей Майдану. Але достатньо навести
довгий заголовок її інтерв’ю
газеті «Бульвар Гордона» (№
9 за цей рік), яким багато що
сказано: «Лідери Майдану народ так сприймали? Ось готова
«масовка» стоїть — можна вийти і якусь передвиборчу фішку штовхнути. Майдан перегонами для них був — хто більший рейтинг набере, і взагалі,
з їхнього боку, боюся, подвійна
гра йшла: багато хто запевняв,
що вони нам просто мізки морочать…».
А ось про найтрагічніше —
загибель людей, убивство Небесної Сотні: «Смерті, зазначу, на совісті не лише режиму
Януковича, а й тих політиків, які
могли це більш рішучими діями
відвернути, але вони цього не
зробили, значить, або були ма-

ніпульовані, або в змові, або в
грі чи «договірняку»…
Ось чому ми нічого толком
про злочини попереднього режиму дізнатися не можемо —
тому, що він практично в нинішній перейшов».
Схоже, саме такі різкі випади нині слугують за аналіз нашої
недавньої історії, який, безумовно, вкрай потрібен. До цього варто додати ще одне, з того
ж числа вищезгаданої газети.
Це вже художник Сергій Поярков. Він був одним із активістів Майдану. Публікація в газеті
все охоплює самим заголовком,
який краще навести в оригіналі, вибачившись за грубість і зазначивши, що наголос у першому слові падає на перший склад:
«Суки Майдану». Автор конкретно говорить, кого вважає «сУками»: це прем’єр-міністр, це голова комітету парламенту (до
речі, той, що оприлюднив згаданий протокол РНБО), це депутат
парламенту — відома борець
з корупцією. Деякі цитати: «Виявилось, що досить велика кількість тих, які скакали по сцені з

криками «Слава Україні!», прийшли туди для того, щоб продати
Януковичу і компанії можливість
утекти з країни, здати Крим і
сісти на схеми розграбування
Батьківщини. Я думаю, ще коли
вони вішали нам локшину про
свої наміри, точно знали, за що
боролися».
«Саджати потрібно не вчорашніх конкурентів, а сьогоднішню худобу, яка на кістках
«Небесної Сотні» набиває собі
кишені. І те, що інстинкт самозбереження в них переможений жадібністю, як і за часів Януковича, — це абсолютно очевидно. Абсолютно очевидно, що більшими, ніж Путін
і його камарилья, ворогами нашої країни є «щури Майдану».
До чого ці замітки? Річ не в
тому, щоб замовчувати правду
про дії нинішньої влади. Правда не страшна для нас, це не
Росія, де «на всіх язиках все
мовчить». Але річ в іншому. Всі
ці претензії, що влада в нас «не
така», громадяни мають адресувати не тільки владі, а передовсім самим собі. Громадян-

У Києві поховали Георгія Ґонґадзе

У Києві на території церкви Миколи Чудотворця Набережного 22 березня поховали
журналіста Георгія Ґонґадзе. На церемонії були
присутні вдова Мирослава, доньки Соломія та
Нана, близькі й колеги журналіста, ряд політиків. Попрощатися з Ґонґадзе прийшли кілька
сотень людей.
Відомий український журналіст, засновник
найпопулярнішої Інтернет-газети «Українська
правда» Георгій Ґонґадзе був викрадений у Києві і вбитий співробітниками міліції на чолі з
генералом Пукачем 16 вересня 2000 року. За
кілька тижнів у лісі в Таращанському районі Київщини знайшли тіло Георгія. Численні експертизи встановили, що це саме він. Утім, мати Ге-

оргія Леся Ґонґадзе, котра померла кілька років тому, не визнала цього і заборонила ховати
ті останки. Залишилася єдина основна потерпіла — вдова Георгія Мирослава, журналістка,
котра з доньками живе і працює в США, вона й
дала дозвіл на поховання.
За вбивство Георгія давно було засуджено
до тривалих термінів ув’язнення безпосередніх виконавців злочину, офіцерів міліції. Через
кілька років постав перед судом і генерал Пукач. Йому далі довічне ув’язнення.
Однак рідня Ґонґадзе, його друзі, громадськість по сьогодні вважають, що слідство повністю не розкрило дуже резонансного злочину, тобто не виявило замовників убивства.

ському суспільству, яке в нас,
на превеликий жаль, як і раніше, недорозвинене. Бо в розвиненому влада поводилася б
інакше. Тому не тішмося ілюзіями: Майдан лише почав формувати це суспільство. А те, що
нині є галасливим «громадянським сектором», — значною
мірою або просто грантоотримувачі (це ще не страшно), або
за цим «громадянським» стирчать вуха політиканів, за якими
— вуха олігархату.
На підтвердження досить
подивитися на партійний цирк
України: на початок року зареєстровано 316 політичних партій. З них 79 з’явилися лише за
один минулий рік. У країні війна, а плодиться ще майже 80
партійок! За не просто потурання, а сприяння так званих
активістів, так званих громадян. Котрим варто б спершу розібратися самим у собі, перш
ніж учергове змінювати владу чи закликати до третього,
п’ятого, десятого Майдану.
Петро АНТОНЕНКО
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Лесь Танюк
відлетів
у засвіти

Світ України

Про «Щоденники»
Леся Танюка
«Щоденники без купюр»
як біографія цілої доби

ТАНЮК Лесь (Леонід) Степанович — режисер, організатор знаменитого Клубу творчої молоді, мистецтвознавець, перекладач, громадський і політичний діяч.
Народився 8 липня 1938 року в Києві — помер 18
березня 2016 року, м. Київ.
Лесь Танюк народився в
родині вчителів. Дитинство
провів із батьками в концтаборі в Німеччині. Після повернення родині не дозволили жити в Києві, Танюки
переїхали на батьківщину
батька, в м. Луцьк Волинської обл. Тут Лесь закінчив
школу, працював на заводі, потім актором обласного
театру. Закінчив Київський
інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого за фахом «режисер театру і кіно» (курс Мар’яна Крушельницького).
У 1959 – 1960 рр. Танюк став одним із засновників Клубу творчої молоді (КТМ) у Києві — основного об’єднання українських
шістдесятників,
обраний
першим президентом Клубу. У КТМ діяли такі секції:
літературна,
театральна,
кіно, образотворчого мистецтва, архітектурна, музична, джаз-група й ін. КТМ налічувало близько 900 осіб,
разом із регіональними відділеннями — до 2 тисяч, серед них Іван Світличний,
Алла Горська, Іван Драч, Віктор Зарецький, Володимир
Загоруйко, В’ячеслав Чорновіл, Людмила Семикіна,
Ірина Жиленко, Борис Нечерда, Сергій Параджанов,
Леонід Череватенко, Леонід
Грабовський, Сергій Білокінь, Неллі Корнієнко, Євген
Сверстюк, Юрій Бадзьо, Василь Стус, Василь Симоненко та ін. Також у роботі КТМ
активно брали участь учені,
інженери, вчителі. Великий
резонанс викликали вечори пам’яті Тараса Шевченка,
Івана Франка, Лесі Українки,
Леся Курбаса, Миколи Куліша, сучасної поезії. У КТМ
регулярно влаштовували читання рефератів про творчість репресованих авторів
— М. Хвильового, Гр. Косинки, М. Куліша, художників
А. Петрицького, В. Меллера,
М. Бойчука, діячів епохи «Розстріляного Відродження».
Дуже скоро з’ясувалося,
що діяльність КТМ виходить
за офіційні межі, що виставки, обговорення, туристичні
поїздки з метою вивчення і
фіксації архітектурних та історичних пам’яток України,
поетичні вечори, театральні вистави (Бертольд Брехт
і Микола Куліш у постановці
Танюка), кінофільми (наприклад, «Тіні забутих предків»
С. Параджанова – Ю. Іллєнка і «Криниця для спраглих»
І. Драча), опубліковані статті
і книги мають відверто про-

тестний
антитоталітарний
характер. Діяльність КТМ
підтримали М. Рильський,
П. Тичина, М. Бажан,
М. Стельмах, Г. Кочур, провідні українські художники й
композитори. Таке єднання
поколінь посилило напругу
навколо КТМ.
У 1962 р. КТМ подав
владі список церков та інших історичних пам’яток,
яким загрожує знищення,
— з вимогою вжити відповідних заходів. Того ж року
група членів Клубу під керівництвом Танюка їздила
на Соловки і зібрала там матеріали про репресії української інтелігенції.

Портрет Леся Танюка
роботи Алли Горської.
1960-ті роки.
Восени 1962 р. у КТМ
була
створена
комісія,
до якої увійшли Л. Танюк,
А. Горська та В. Симоненко, — для перевірки даних
про масові поховання жертв
сталінських репресій у районі Броварів (тепер — Биківня під Києвом). Був складений меморандум, спрямований владі, — з вимогою
розслідувати події 1930-их
років, пов’язані з розстрілами в Биківні, з похованнями жертв репресій на схилах біля Жовтневого палацу
культури, на Лук’янівському
цвинтарі.
Може, цим КТМ остаточно переступив межу дозволеного. Почався тиск на
Клуб. Танюка зняли з керівництва КТМ, але він продовжував фактично керувати Клубом до його остаточного закриття наприкінці
1964-ого.
У ті роки Танюк багато їздив по Україні. Ставив спектаклі в Одесі, Львові, Києві,
Харкові (пізніше заборонені і зняті з репертуару). У багатьох містах з ініціативи Танюка виникли клуби, схожі
на київський.
1965 р. через переслі-
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дування з боку влади Танюк
змушений був виїхати до Москви, де працював до 1986
р. у ЦДТ, МХАТ, театрі ім. Станіславського, театрі ім. Маяковського. У його творчому
доробку — понад 50 вистав,
кілька телекінофільмів, книги про Крушельницького,
Курбаса, збірка віршів «Сповідь», десятки перекладів
— із Шекспіра, Аполлінера, Гейне, Тагора, Піранделло, Брехта, Джойса Кері і
Ж. Кесселя, п’єси драматургів народів СРСР, Польщі,
Болгарії, НДР.
1986 року, через місяць
після Чорнобильської катастрофи, Лесь Танюк повернувся в Україну на посаду
головного режисера Київського молодіжного театру, звідкіля його, після
вдалих вистав і серії протестних театральних вечорів, з ініціативи Київського міськкому КПУ звільнили
«за невідповідність посаді» без права працювати в
театрах.
У березні 1990 року Танюк був обраний депутатом Верховної Ради України,
членом Президії Верховної
Ради, головою Комітету з питань культури. Один з ініціаторів заборони КПУ в 1991
р. Голова Народної Ради (демократичної опозиції у Верховній Раді) після І. Юхновского (1992 – 1993).
Один
з
організаторів Всеукраїнського «Меморіалу» імені В. Стуса, у
1993 – 2014 роках — його
голова.
Лесь Танюк — народ-

ний депутат України п’ятьох
скликань, голова Комітету з
питань культури і духовності (2002 – 2006), заступник голови Народного Руху
України, голова Національної спілки театральних діячів
України (від 1992 р.).
Автор понад 600 публікацій на теми мистецтва, театру, літератури, соціології й
політики. Сценарист фільму
«Голод-33», автор 12 телефільмів про репресованих
діячів культури періоду «Розстріляного Відродження».
Ще 50 років тому дисидент-правозахисник Танюк розпочав писати «Щоденники без купюр». Видав
38 томів своїх «Щоденників» із написаних близько
60-ти, які охоплюють період від 1956 р. донині. Це історія радянського і пострадянського життя без гриму і
ретуші.
Танюк і його дружина —
відомий мистецтвознавець
Неллі Корнієнко — завжди
приймали в себе вдома дисидентів, даючи їм прихисток.
Лесь Танюк обіймав посаду професора Київського
державного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.
Він мав звання заслуженого діяча мистецтв та народного артиста України.
Як режисер створив багато
вистав, зокрема «Маклена
Граса», «Патетична соната»
Миколи Куліша, «Ніж у сонці»
за Іваном Драчем, «Матінка
Кураж» Бертольда Брехта,
«Месьє де Пурсоньяк» за Мольєром та багато інших.

«Щоденники без купюр» Лесь Танюк почав творити (не
можу написати «вести») на самому початку хрущовської відлиги і відтоді наполегливо формує цей образ часу — з усіма
його драматичними коливаннями й змінами режимів — із
власних рефлексій, коментарів, документів, матеріалів Розстріляного Відродження, листів діячів культури, архівних знахідок, самвидаву і «тамвидаву» й газетно-журнальних витинок, включно з найризикованішими для компартійного істеблішменту публікаціями в українських емігрантських журналах «Сучасність», «Шлях перемоги» тощо.
Українська культура втратила дуже багато через те, що
не всі — поодинокі! — вели щоденники. Боялися. Усе, що
поза партійним контролем, що не охоплюється цензурою, потрапляло під гриф «самвидав», а отже, підлягало вилученню
і покаранню.
Рідкісні винятки — це «Щоденник» Сергія Єфремова. Чи
гранично відвертий щоденник Володимира Винниченка.
Та й друга половина ХХ століття не вельми щедра на щоденники видатних діячів української культури, науки, політики. Згадаймо, з якою жадібністю вчитувалися дослідники
в щоденники Остапа Вишні, Олександра Довженка, Василя
Симоненка, в оригінальні щоденники з коментарями «Homo
feriens» Ірини Жиленко...
Щоденники Леся Танюка мене вразили і схвилювали.
Ось яскравий приклад — із 1965 року — під рубрикою «Російські патенти й імпотенти»:
«І це вже — система. Існує лише патентована «русская
культура» — і все інше — «від лукавого», яке до цієї месіанської культури просто ще не піднялося. Тому кпити з жлобахохла — етично (адже це — захист високої мети, оборона
від натовпу). Тому й не викликав глибокого осуду в світі розстріл українського (грузинського, абхазького, білоруського)
ренесансу 1920-х, убивство національних становлень. Світ
сприйняв це очима «русского интеллигента» — як закономірний процес «поглощенія» «дужчою» культурою культури «слабшої». Іншими словами — нормативна асиміляція, рано чи пізно створиться «единая советская нация», «единый советский
народ» — все нормально... Може, методи іноді надто суворі...
Страшно їм стало тільки після того, як, підкріпившись Курбасами й Ахметелі, унітарний Молох перемолов Мейєрхольда,
Цвєтаєву (наших!), Міхоелса й Зускіна, взявся за Прокоф’єва
й Шостаковича, бабахнув із самопала Фадєєва, почав підбиратися до Ахматової й Зощенка. Лише тоді вони почали усвідомлювати, що бити на сполох треба було раніше, що поживою для цього Молоха були не просто національні культури, а
національні культури як частка Культури, і той дзвін калатає
не лише за Курбасом і Кулішем».
Справді, ми можемо тут знайти багато невідомого і про
наших класиків, і про старий український театр, і про Клуб
творчої молоді, президентом якого було обрано Леся в його
студентські роки, і про шістдесятництво, і про українські арешти-покоси 1965 – 1966 і 1972 років, і про катастрофу на
Куренівці, і про вбивство Алли Горської, і твори Валерія Марченка, і збережені Лесем Танюком листи Івана Світличного
з неволі, і напівлегальне листування «свідомих курбасівців»
Орисі Стешенко з Йосипом Гірняком (Київ – США), і «підривні» трактати Андрія Сахарова; численні поезії, публікації Шереха-Шевельова, Сергія Єфремова, Дмитра Донцова, Юрія
Лавріненка, «Вертеп» Аркадія Любченка — і навіть документальні дослідження про вбивства Симона Петлюри, Євгена Коновальця й Степана Бандери (зауважмо: вперше прізвище Бандера з’являється в щоденнику 1959 року! Мар’ян
Крушельницький розповідає своїм учням-студентам про це
вбивство!). До речі, вже заради лише записів лекцій останнього учня Леся Курбаса — геніального Мар’яна Крушельницького — ці щоденники слід було почати видавати!
Микола ЖУЛИНСЬКИЙ,
академік НАН України, директор Інституту літератури
ім. Т. Шевченка НАНУ
17.07.2015 р., «День»
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Відродження, 1994.
Парастас: Художньо-публіцистичний твір (Іван Світличний,
Алла Горська, Володимир Глухий, Мар’ян Крушельницький). —
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Самовидець сучасності
Це — подвиг. Однозначний та очевидний. У результаті ми
маємо сьогодні хронологічний «зріз» епохи повоєнної підкомуністичної України, яка дуже неохоче відкриває свої таємниці. На кожне офіційно мовлене слово типова радянська
людина мала «два в умі», які вона ревно оберігала від пильного ока КДБ. Так душі людські ставали «цвинтарями затаєної історії», яку видобути міг лише один Господь Бог. Іншими
цвинтарями ставали архіви КДБ, в яких зотлівала вся вилучена під час обшуків і конфіскована література.
У брежнєвський час у дисидентському середовищі СРСР
постала «Хроника текущих событий», яка стала літописом
«малої зони», тобто «архіпелагу ҐУЛАҐ». Подібною «Хронікою»
для «великої зони», якою в радянських концтаборах називали усенький Союз, стали «Щоденники» Леся Танюка.
Для мене, колишнього дисидента й політв’язня, важливо
наголосити, що в «Щоденниках» автора — безцінні свідчення
про переслідування громадських і культурних діячів, навіть
ретельні списки репресованих осіб, матеріали судилищ тощо.
Мирослав МАРИНОВИЧ,
інженер, релігієзнавець, екс-політв’язень,
президент Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу,
віце-ректор Українського католицького університету
(«Українська правда» – «Історична правда», 14.03.2016)
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Україна і світ

Світ- інфо
№76 7 квітня 2016 року

Втрачено
Втрати української культури
Пішли з життя видатні митці
не газету — Крим Анатолій АВДІЄВСЬКИЙ
Леопольд ЯЩЕНКО
Із Криму йде остання україномовна газета

Єдина в Криму
україномовна всеукраїнська
суспільно-політична
літературна газета «Кримська
світлиця» припинила випуск на
півострові.
Останній
випуск вийшов
25
березня.
У
матеріалі
«Фронт
усередині країни»
зазначається, що 14 березня 2016
року вийшов наказ гендиректора Національного газетно-журнального видавництва про переведення редакції з Сімферополя до Києва. При цьому, підкреслюється в матеріалі, «тисячі відвідувачів сайту газети є кращим
доказом сталого попиту на неї».
Кримські співробітники газети
вважають таке рішення несправедливим і підкреслюють: «Практично
від самого початку свого заснування
«Кримська світлиця» — «своя серед
чужих, чужа серед своїх» — змушена
була вести боротьбу на двох фронтах, кримському і київському, домагаючись від влади уваги і державницького ставлення до гуманітарних
проблем українства в Криму».
В останньому номері газети також опублікований лист однієї з
найдавніших співробітниць «Кримської світлиці» Тамари Соловей віцепрем’єр-міністру – міністру культури
України В’ячеславу Кириленку. У листі наголошується, що не всі журналісти видання зможуть переїхати до Києва, а столичні працівники не знайомі
з кримською реальністю і, відповідно,
не зможуть об’єктивно відображати
те, що відбувається на півострові.
Генеральний директор Національного газетно-журнального видавництва Андрій Щекун зазначив,
що штатним працівникам газети запропонували два реальних виходи
із ситуації — переїзд до Києва і подальшу роботу на тих самих посадах.

І друга пропозиція
— перейти на роботу за договором
цивільно-правового характеру. Тобто в
цьому випадку переїзд не буде потрібний.
«Ситуація,
яка
сьогодні є, — це те,
що керівництво ДП
«Національне газетно-журнальне видавництво» як видавець
газети не може нести
відповідальності за
штатних працівників,
які перебувають на окупованій території. Редакція «КС» була захоплена
і ліквідована ще в 2014 році. Відповідно, Міністерство культури України, як і інші державні відомства, видали директиви про переведення
державних установ на материкову
частину України», — сказав Щекун.
«Кримська світлиця» видається
в Криму від 1992 року. Засновники
— Міністерство культури і туризму
України, Всеукраїнське товариство
«Просвіта» ім. Т. Шевченка і трудовий
колектив газети.
Після приходу до влади Януковича, у квітні 2010 року, газета припинила виходити як друковане видання. Від липня 2011 року «Кримська
світлиця» знову почала друкуватися
в звичайному форматі.
Національне газетно-журнальне
видавництво від травня 2015 року
припинило друкування газети, відтоді «Кримська світлиця» виходила
в електронному форматі. Відтоді ведуться переговори про переїзд редакції до Києва.
Після анексії Криму Росією в
2014 році на материкову Україну переїхала низка проукраїнських і кримськотатарських ЗМІ, які не підтримують анексію півострова або не пройшли реєстрацію за російським законодавством. Також від 2014 року
на півострові припинила діяльність
низка новинних сайтів.
Прес-служба УВКР

Коментар редактора газети «Світ-інфо»
Пригадаймо виступ президента
Росії Путіна два роки тому в Кремлі,
на акті так званого підписання «міждержавної угоди» між Росією і щойно «вилупленою» так званою «державою» Крим про входження Криму до Росії, простіше кажучи, — на
оформленні окупації Криму Росією.
Путін тоді заявив: Крим і далі буде і
російським, і українським, і кримськотатарським.
Звичайно, буде, якщо український і кримськотатарський Крим
визнають так зване «добровільне
об’єднання» і погодяться з окупацією. Тоді буде, поряд із російським, і
українським, і кримськотатарським,
та й то в сенсі ефемерної куцої культурницької автономії, яка теж вилами по воді писана.
Крим окуповано Росією. Це офіційна позиція Української держави. На цій території, в Криму, давно
ліквідовано українську державність,
її юрисдикцію, тут не можуть діяти жодні органи нашої держави. Так
само не можуть діяти жодні недержавні структури — партії, громадські
організації, засоби інформації, які
визнають і підтримують українську
державність. Вони тут же будуть визнані російською владою антидержавними, тобто антросійськими.
Тому відкиньмо ілюзії. Хочеться поставити шановній журналістці
«Кримської світлиці» Тамарі Соловей
просте й резонне запитання: яким
це чином журналісти її газети, працюючи в Криму, «зможуть об’єктивно
відображати те, що відбувається на
півострові»? Простіше кажучи, чи

зможуть вони написати в газеті,
що виходить і поширюється в Криму, одну просту, але ключову фразу:
«Крим окуповано Росією»?
Таке в Криму може надрукувати
хіба що підпільна газета.
А що ж може дозволити написати російська влада? Хіба про те, що
десь у Криму ще станцювали гопака, десь ще читають і розмовляють
українською. Невже це буде державницька, власне, державна українська газета, враховуючи, що її видавець і один зі співзасновників (реальний) — державні органи України,
які, повторю, на півострові не діють.
Це не буде державницька газета, це
буде «Світлиця» в темниці.
Зрозуміло, це трагедія окупованих людей, яких поставлено перед вибором: або відмовитися від
своєї держави і залишитися в окупації, або зберегти державу шляхом
евакуації, залишення рідних місць,
де мешкали роками й десятиліттями. Ця трагедія розв'яжеться лише
завершенням окупації.
Отже, справа не в нещасній газеті, справа в тому, що вперше за 25
років незалежності в нас окуповано частину держави. Уперше за 70
повоєнних років у Європі одна держава окупувала частину іншої. Тому
давайте спершу повертати Крим
Україні, а вже потім видавати там
справжню українську державницьку газету, яка не буде «своєю серед
чужих». Бо навчені гіркою історією,
сподіваймося, вже не допустимо існування в Україні неукраїнських
територій.

Анатолій
Ти м о ф і й о в и ч
Авдієвський
(16 .0 8 . 19 3 3 ,
с. Федвар, Кіровоградська область,
– 24.03.2016,
Київ) — український хоровий
диригент, композитор, педагог, академік,
заслужений
діяч мистецтв України, народний артист
України.
1958 р. закінчив Одеську консерваторію. 1958 – 1963 рр. — засновник, художній керівник і головний диригент Поліського ансамблю пісні й танцю «Льонок» (Житомир). 1963 – 1966 рр. — художній керівник і головний диригент Черкаського
українського народного хору.
Від 1966 року — директор, художній
керівник і головний диригент заслуженого академічного українського народного
хору імені Григорія Верьовки.
Викладав у столичних консерваторії,
інституті культури, педагогічному інституті,
професор. Від 1991 року — голова Національної всеукраїнської музичної спілки.
Автор ряду хорів, обробок народних пісень.
Герой України (2003 р.). 1968 р. — Шевченківська премія спільно з Григорієм Верьовкою за створення високохудожніх концертних програм хору імені Г. Верьовки.

Леопольд Іванович Ященко
(02.06.1928, Київ – 02.04.2016,
Київ) — український музикознавець, фольклорист, диригент,
композитор, кандидат мистецтвознавства (1961), засновник і
керівник хору «Гомін» (1969).
Закінчив історико-теоретичний факультет Київської консерваторії, аспірантуру Інституту
мистецтвознавства, фольклору
та етнографії АН УРСР. З листопада 1957 р. працював науковим
співробітником цього інституту.
1968 р. — звільнений з посади через підписання колективного листа української громадськості до ЦК КПРС із приводу закритих судових процесів над інакодумцями. Перейшов на творчу
роботу.
У 1969 р. організував у Києві етнографічний хор «Гомін» із
метою відродження українського фольклору, народних звичаїв
і свят: колядок, щедрівок, веснянок, святкування тощо. Проте 28
вересня 1971 р. Ященка було виключено зі Спілки композиторів
України за «ідейні помилки, припущені в керівництві хором», а
хор ліквідовано як «націоналістичний». Того ж року Ященка виключили зі Спілки композиторів СРСР
за «націоналістичну діяльність».
Перебуваючи в опалі, працював маляром.

У 1984 р. став керівником Клубу народної хорової пісні, того ж
року організував етнографічний
хор, якому 1988 р. повернули назву
«Гомін». У 1989 р. Леопольда Ященка поновили у Спілці композиторів
України, а хор «Гомін» першим у Києві публічно виконав національний
гімн «Ще не вмерла Україна».
У червні 1997 р. у Києві зареєстрували громадське об’єднання
— Клуб шанувальників народної пісні «Гомін» під керівництвом
Ященка. У його складі — хор «Гомін», академічний ансамбль «Криниця» (при Будинку вчених), чоловічий гурт «Козаки» та гурт музик
«Родина Вербовецьких».
Автор багатьох праць із музикознавства, фольклору.
Лауреат Національної премії
України ім. Т. Шевченка (1993),
народний артист України.

Свіітове українство
Поклін Кобзареві в Норт-Порті
Українська громада в Норт-Порті (штат Флорида,
США) вшанувала пам’ять Тараса Шевченка. Об’єднаний
хор, під диригентурою Любові Інґрам, зворушливо виконав «Заповіт», до якого долучилися всі присутні в залі
стоячи.
Святочне слово виголосила Неоніла Лєхман, активна членка Союзу українок Америки, вчителька українознавства.
Творчість Шевченка декламували Софійка Ткач, Петро Фрідріх, Рома Лонґ, сестрички, які народилися вже в
незалежній Україні, — Настя і Наталя Куделько. «Садок
вишневий коло хати» виконали Рома Лонґ і Аня Рейнарович при супроводі бандури. А об’єднаний хор виконав
«Думи мої» і «Реве та стогне». Роксоляна Ткач виконала
«Молитву за Україну» на честь сучасних воїнів України.
Присутні оглянули книжки Шевченкіани, які підготували члени Товариства української мови.

При столику ТУМ: Слава Малюк, Клара Шпічка,
Ліда Білоус, Віра Боднарук і Леся Попель.

Великодній базар
В осередку ім. св. Андрія в Норт-Порті (Флорида, США)
відбувся традиційний Великодній базар. Підготовка охоплювала випікання бабок і пасок, приготування вареників, голубців, налисників, усілякого печива.
На сцені була українська святочна хата. У залі — великий вибір страв, столи з різними експонатами на продаж. Писанкарки Маруся Гайова й Оля Татарко створювали писанки, які можна було придбати. Була також біжутерія Наталки Слюзар, українська кераміка Стефанії
Трой, картини Олі Рондяк і книжки на продаж.
Приїхала українська танцювальна група «Калина» (керівник Андрій Сливка) із сусіднього міста St.
Petersburg. Їхній виступ жваво сприйняли присутні, які
вщерть заповнили залу.
Також був виступ молоді з української церкви
п’ятидесятників, виступ дуету Роми Лонґ і Ані Рейнарович при супроводі бандури.
Товариство української мови ім. Шевченка (США) при
своєму столі мало книжки, друковані обласними «Просвітами» в Україні за фінансової підтримки ТУМ. Тут був пор-

Перед осередком.

Група «Калина».
трет Надії Савченко й аркуш з адресами і телефонами
президента Обами, сенаторів і конґресменів Флориди,
щоб писати-телефонувати до них на захист ув’язненої героїні України. Акція оборони Надії Савченко на Флориді
триває вже довший час.
Віра БОДНАРУК,
професор, культосвітній референт осередку
Фото Віктора Лісничого

Вшанували Тараса Шевченка
Літературний вечір пам’яті Тараса Шевченка відбувся в Берліні на зустрічі української громади. Присутні
згадали основні віхи життя Кобзаря, звучали його вірші
та пісні.
Керівник Центральної спілки українців у Німеччині
Людмила Млош звернулася до членів діаспори з проханням про допомогу у встановленні меморіальної дошки
Шевченка в Берліні. У Німеччині досі немає пам’ятника,
погруддя чи меморіальної дошки Кобзареві. Ідея встановити меморіальний знак виникла 2014 року, полтавський скульптор-гравер Вадим Голобородов виготовив
табличку, яку планували встановити на «будинку з тризубом», який 105 років тому побудував український адвокат Левицький. Однак сьогоднішні власники будівлі відмовляються це зробити.
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Світові рекорди
Сергія Бубки
та Інеси Кравець

Па
анорама
Українською
виходить нова книга
Гаррі Каспарова
«Зима наближається»
Книга тринадцятого чемпіона світу
з шахів і політика виходить у видавництві
«Клуб сімейного дозвілля». Цю роботу
Каспаров присвятив
застреленому
путінським режимом
Борису Нємцову та
всім людям у світі,
які борються за свободу й демократію.
«У цій книжці я ділитимуся з вами своїми спостереженнями і враженнями як політичний активіст Росії, а також як голова Фонду захисту прав людини зі штабквартирою у Нью-Йорку. Це історія того, як
Володимир Путін за допомогою невтручання, а в деяких випадках і за підтримки вільного світу, того самого, що зумів розвалити Радянський Союз, поклав кінець демократичному експерименту в Росії», — розповів автор.
«Зима наближається» вийде у квітні й
буде представлена на виставці «Книжковий арсенал» у Києві.

Патріарх Московський Кирил
узявся за поліпшення моралі:
в російських школах збираються
заборонити ряд творів Чехова, Буніна і Купріна
У Росії в патріаршій комісії з питань сім’ї, захисту материнства і дитинства висловили незгоду зі шкільною програмою з літератури. Священики РПЦ вимагають ревізії творів
для шкільного читання.
Зокрема, представники церкви заявили, що в таких творах зі шкільної програми, як (в оригіналі) «О любви» Антона
Чехова, «Кавказ» Івана Буніна, «Куст сирени» Олександра
Купріна, мовляв, «оспівується вільне кохання». За словами
священика Артемія Владимирова, в сюжеті цих творів обдурений чоловік убиває себе, розпадається сім’я, адюльтер.
Такі заяви просто смішні й дивні, адже цим творам видатних письменників дуже далеко до тої вульгарності, якою переповнені російські медіа. Однак Владимиров заявляє: «Ці
яскраві художні образи — бомба уповільненої дії для наших
дітей. Наша комісія повинна звернутися з пропозиціями до
департаменту освіти». За словами патріарха Кирила, потрібно «радикально покращувати ситуацію в російській школі».

Поляки віком від 75 років
отримуватимуть ліки безкоштовно
Громадяни Польщі, яким виповнилося 75 років і більше,
отримуватимуть певні ліки безкоштовно. Цей закон ухвалив Сейм. Літні люди зможуть отримувати безкоштовно медикаменти з переліку, затвердженого міністром охорони
здоров’я.
Закон має набути чинності не пізніше 1 вересня.

92-річний син Єсеніна помер у США
У місті Бостон (США) 15 березня на 92-ому році життя помер син знаменитого російського поета Сергія Єсеніна — відомий дисидент, активний учасник
правозахисного руху в СРСР,
математик Олександр ЄсенінВольпін.
Він народився 12 травня
1924 року в Ленінграді. Його
батько Сергій Єсенін покінчив
життя самогубством, коли синові був рік. Мати — поет і перекладач Надія Вольпін.
Після закінчення 1949 року
МДУ Єсенін-Вольпін поїхав до
Чернівців, де незабаром був
арештований КДБ за читання
своїх антирадянських віршів і

відправлений у Ленінградську
психіатричну лікарню. Після цього був висланий до Калінінграда. У 1953 році амністований,
але через п’ять років знову потрапив до психіатричної лікарні
— це був черговий прояв радянської каральної психіатрії.
1965 року Єсенін-Вольпін
став організатором «мітингу
гласності» — першої в післявоєнному СРСР публічної демонстрації протесту. Мітингувальники вимагали гласності суду над
російським літературознавцем,
письменником,
літературним
критиком Андрієм Синявським і
російським поетом, прозаїком,
перекладачем, дисидентом Юлі-

Археологи виявили в Китаї найдавніші з відомих науці греблі. Вони побудовані 4,7 – 5,1 тисячі років тому, на 0,7 – 1,1 тисячі років раніше від
дамб Стародавнього Єгипту.
Перші новини про греблі стали відомі 1990
року, але найбільш повне їх дослідження було
проведено в період з червня 2015 року по січень
2016-ого. До цього моменту археологи розкопали
11 дамб на території загальною площею близько
100 квадратних кілометрів.
Довжина збереженої греблі сягає 6,5 кілометра. Дамби виявлені на вологому південному березі річки Янцзи. Археологи вважають, що греблі могли використовуватися для запобігання повеням.
Найдавніші дамби (побудовані близько чотирьох тисяч років тому) раніше були виявлені в Єгипті й Месопотамії (в долині між річками Тигр і Євфрат на території сучасного Іраку). Однак їх, на відміну від гребель у Китаї, споруджували для зрошення
посушливих територій.

Чоловіки

Дисципліна
100 м

Результат

Спортсмен

Країна

Дата

9,58 с

Усейн Болт

Ямайка

16.08.2009

200 м

19,19 с

Усейн Болт

Ямайка

20.08.2009

400 м

43,18 с

Майкл Джонсон

США

26.08.1999

800 м

1.40,91 хв.

Давід Рудіша

Кенія

09.08.2012

1500 м

3.26,00 хв.

Гішам
Ель-Герруж

Марокко

14.07.1998

5000 м

12.37,35 хв.

Кененіса Бекеле

Ефіопія

31.05.2004

10 000 м

26.17,53 хв.

Кененіса Бекеле

Ефіопія

26.08.2005

Марафон

2:02:57 год.

Денніс Кіметто

Кенія

28.09.2014

2,45 м

Хав’єр
Сотомайор

Куба

27.07.1993

Стрибки у висоту
Стрибки з жердиною

6,14 м

Сергій Бубка

Україна

31.07.1994

Стрибки в довжину

8,95 м

Майк Пауелл

США

30.08.1991

Потрійний стрибок

18,29 м

Джонатан
Едвардс

Велика
Британія

07.08.1995

Штовхання ядра

23,12 м

Ренді Барнз

США

20.05.1990

Метання диска

74,08 м

Юрген Шульт

НДР

06.06.1986

Метання молота

86,74 м

Юрій Сєдих

СРСР

30.08.1986

Метання списа

98,48 м

Ян Железний

Чехія

25.05.1996

Дисципліна

єм Даніелем, а також поваги до
Конституції.
1968 року Єсеніна-Вольпіна
знову помістили до психіатричної лікарні. Вийшовши з неї, він
емігрував до США, де працював
в університеті Буффало, а потім
— у Бостонському університеті.

Востаннє готель ремонтували 1998 року. Внутрішня обстановка виконана в традиційному японському стилі. Тамі є всі сучасні вигоди, крім Інтернету й телебачення: сюди приїжджають відпочити
душею, викупатися в гарячих джерелах і побродити по горах.

Навколо світу
на Ford 1915 року

Сімейна пара з Нідерландів — Дірк і Труді Регтер — здійснили навколосвітню подорож на автомобілі Ford Model T зразка 1915 року, проїхавши в
цілому більше 130 тисяч кілометрів. Метою їхньої
поїздки був збір коштів для допомоги осиротілим
дітям по всьому світу.
Уперше Дірк і Труді Регтер вирушили в подорож
на Model T 2012 року. З Нідерландів вони доїхали
до Кейптауна в Південній Африці, подолали на автомобілі відстань 22 тисячі кілометрів, витратили
на це 180 днів.

Японський готель
1311 років приймає гостей

У селищі Хаякава розташований найстаріший
готель у світі — Nishiyama Onsen Keiunkan. Його
відкрили 705 року. За цей час готель закривався
тільки на ремонт. І всі ці століття ним уже 52 покоління поспіль володіє одна сім’я.

Світові рекорди з легкої атлетики

Жінки

Ка
алейдоскоп
У Китаї знайшли дамби,
яким 5 тисяч років

тримаються третє десятиліття

Друга частина подорожі відбулася роком пізніше. Подружжя проїхало по США і Канаді 28 тисяч
кілометрів знову за 180 днів. При цьому, за словами Дірка, під час цієї поїздки в Ford Model T лише
один раз вийшов з ладу генератор, і один раз довелося замінити колесо.
Потім сімейна пара знову за той самий термін
подолала майже 26 тисяч кілометрів по Південній
Америці. Після цього подорож продовжилася Новою Зеландією, Австралією та Азією. Загалом Регтери побували більш ніж у 50 країнах.
Дірк і Труді сподіваються відновити мандрівки
цього року.

Результат

Спортсмен

100 м

10,49 с

Флоренс ГріффітСША
Джойнер

16.07.1988

200 м

21,34 с

Флоренс ГріффітСША
Джойнер

29.09.1988

400 м

47,60 с

Маріта Кох

НДР

06.10.1985

800 м

Ярміла
1.53,28 хв.
Кратохвілова

Чехословаччина

26.07.1983

1000 м

2.28,98 хв.

Росія

23.08.1996
17.07.2015

Світлана
Мастєркова

Країна

Дата

1 500 м

3.50,07 хв. Гензебе Дібаба

Ефіопія

5 000 м

14.11,15 хв. Тірунеш Дібаба

Ефіопія

06.06.2008

10 000 м

29:31,78 хв. Ван Цзюнься

КНР

08.09.1993

Марафон

2:15:25 год.

Пола Редкліф

Велика Британія

13.04.2003

Стрибок у висоту

2,09 м

Стефка
Костадінова

НРБ

30.08.1987

Стрибок
із жердиною

5,06 м

Олена Ісінбаєва

Росія

28.08.2009

Стрибок у довжину

7,52 м

Галина
Чистякова

СРСР

11.06.1988

Інеса Кравець

Україна

10.08.1995

Потрійний стрибок 15,50 м
Штовхання ядра

22,63 м

Наталія Лісовська СРСР

07.06.1987

Метання диска

76,80 м

Габріела Райнш

НДР

09.07.1988

Метання молота

81,08 м

Аніта Влодарчик

Польща

01.08.2015

72,28 м

Барбора
Шпотакова

Чехія

13.09.2008

Метання списа

Пам’яті легендарного
футболіста Йохана Кройфа
У Барселоні помер видатний голландський футболіст Йохан
Кройф.
Якщо абстрагуватися від нинішніх футбольних зірок, бо важко порівнювати футбол із різницею в 40 – 60 років, то Кройфа
справедливо називають у першій п’ятірці найвидатніших майстрів за всю історію футболу, тих, що зробили найвагоміший внесок у його розвиток. Це Пеле (Бразилія), Марадона (Аргентина),
Кройф (Голландія), Платіні (Франція), Беккенбауер (Німеччина).
40 років тому команди Кройфа — голландський «Аякс», а
особливо збірна Голландії (вона грала в фіналах двох чемпіонатів світу підряд — 1974 і 1978 років) — зробили справжню революцію в спорті: запровадили так званий тотальний футбол, тобто всі в обороні — всі в атаці. Нині так грають в усьому світі, але
тоді це було справжнє відкриття. Уособленням цієї революції у футболі став лідер збірної,
«летючий голландець», геній зеленого поля Йохан Кройф. Між епохами Пеле і Марадони,
в середині 1970-их, Кройф, безперечно, був кращим у світі. Тричі він вигравав «Золотий
мяч» — у 1971, 1973 і 1974 роках.
Йохан Кройф народився в Амстердамі 1947 року. За свою кар’єру провів 752 матчі
й забив 425 м’ячів. Першим його клубом став амстердамський «Аякс». У його складі він
тричі перемагав у Кубку європейських чемпіонів. Також Кройф, виступаючи за «Барселону», 1974 року виграв чемпіонат Іспанії, команда це зробила вперше за 15 років.
За збірну Нідерландів Кройф провів 48 матчів і забив 33 м’ячі. У її складі він став віце-чемпіоном світу 1974 року.
Як тренер, у 1987 році виграв Кубок УЄФА з «Аяксом», Кубок європейських чемпіонів
1992 року. Будучи головним тренером «Барселони» в першій половині 1990-их, 4 рази
вигравав чемпіонат Іспанії.
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Äóõ Ïîëóáîòêà
Чому Московії-Росії не вдалося «приспати» Україну?
«Мы не потеряли ещё из виду деяний великих мужей малороссиян,
во многих сердцах не уменьшилась прежняя сила чувств и преданности к отчизне. Вы еще найдёте живым у нас дух Полуботка...»
Із листа Миколи Маркевича до Кондратія Рилєєва,
вересень 1825 року, «Русская старина». — 1888. — № 12. — С. 599.
А могло ж здатися усяким царям
і царенятам, що «дух Полуботка» давно погас! Що поглинання України завершилося ще у ХVІІІ столітті, коли
«Первий» її розпинав, а «Вторая»
«доконала вдову-сиротину», кажучи
Шевченковими словами.
Виявляється, ні — не доконала.
Характерна річ: пишучи листа Рилєєву (якого через кілька місяців за повелінням Ніколая І повісять разом зі ще чотирма вождями
декабристів, а потім крадькома зариють у землю на острові Голодай!),
21-річний історик Микола Маркевич
дякував йому за вільнолюбні поеми «Войнаровський» і «Наливайко»
не тільки від себе, а й від імені тих,
хто думав і відчував так само, як він.
«Примите мою и всех знакомых мне
моих соотечественников (! — В. П.)
благодарность… Мы (! — В. П.) от
души чувствуем цену трудов Ваших,
которые Вас и предков наших прославляют…».

Микола Маркевич
Емоційний лист Маркевича схожий на маніфест. І зважте: на календарі — 1825 рік. Російська імперія
на піднесенні, після перемог над Наполеоном вона почувається світовим гравцем. Яка там Малоросія?!
Який «дух Полуботка»?! Усередині
країни все «схоплено». Політика обрусіння «окраїн» не залишає «інородцям» жодних шансів. Третє відділення його імператорської величності
(ФСБ ХІХ століття!) чітко контролює
думки вірнопідданих…
І ось раптом «дух Полуботка»!
Мине ще 75 років — і в «Україні Наддніпрянській» з’явиться політичний проект «самостійної України»
(1900, автор документа — Микола
Міхновський). Усупереч поглинанню
й тотальній русифікації…
То що ж це за диво таке, отой
«дух Полуботка»? І що відбувалося
у проміжку часу «від Маркевича до
Міхновського»?

10 чинників нашої свободи
1. Поглинання поглинанням, але
на великому просторі Російської імперії живою залишалася вікова стихія українського етносу, що витворив свій неповторний лад життя. Це
до нього, багатомільйонного українського люду, звертався Іван Франко, малюючи в уяві картину будущини свого народу: «Труснеш Кавказ,
впережешся Бескидом…» (поема
«Мойсей», 1905 рік). Ось на цьому
просторі від Карпат до Кавказу —

з Воронежчиною, Курщиною, Білгородщиною, Стародубщиною, Берестейщиною, Кубанню й навіть Таганрогом — наперекір усьому рік
за роком жило-хвилювалося море
української мови й народної культури в усіх формах її вияву. Біля церков, на базарних майданах співали кобзарі й бандуристи, не даючи
згаснути історичній пам’яті, яку (здавалося царям і царенятам) вже давно присипало попелом...
«А ми хто? Ми хіба не руські?» —
допитувався батька малий Сашко в
Довженковій «Зачарованій Десні». І
у відповідь чув: «Ні, ми не руські». «А
які ж ми, тату? Хто ми?» — не вгавав
Сашко, білоголовий чернігівський
хлопчик, якому випало народитися наприкінці ХІХ століття. І у відповідь чув: «А хто там нас знає. Прості
ми люди, синку... Хахли, ті, що хліб
обробляють. [...] Колись козаки, кажуть, були, а зараз тільки званіє зосталось...».
Довженкова Десна текла крізь
загублену Гетьманщину. І на її берегах, як і на берегах інших українських річок, протягом сотень літ бігали-виростали мільйони таких Сашків, вбираючи у своє єство звуки
материнської колискової і той лад
життя, часткою якого були й вони
самі. Зрештою наставав момент,
коли в їхній свідомості прокидалося
таке природне й таке болісне запитання: «Хто ми?»
2. Складніше, суперечливіше
було на вищих «поверхах» українського суспільства. Після так званої Переяславської ради, коли Козацька держава стрімко перетворювалася на васала Московії, для
вчорашньої старшини настав час
прискореної асиміляції. Вона «перекидалася» на бік сюзерена. Надто ж після того як Єкатєріна ІІ своєю
жалованною грамотою дворянству
(1785) дозволила козацькій старшині «переписуватись» у дворян. «Нашому народові відтято його аристократію, яка, на додаток, переставала бути аристократією взагалі, тратячи свою національну й особисту
індивідуальність, бувши вповні залежна від примхи того чи іншого урядового петербурзького чинника», —
гірко констатував Євген Маланюк.
Апостоли, Галагани, Гудовичі,
Милорадовичі, Миклашевські, Полетики, Скоропадські, займаючи важливі ніші в самодержавній російській ієрархії, ставали будівничими
імперії, русифікувалися. У посткозацьких родоводах можна відшукати чимало історій, що унаочнюють
драму України, примушену до своєрідного донорства, себто роботи на
іншу націю, культуру, державу…
Незрідка траплялися тут «презавзяті патріоти» з їхнім декоративним малоросійським сентиментом
для домашнього вжитку. Вони полюбляли «вольнодумствувати в шинку»,
проте насправді були вже не українцями, а малоросами з характерним
для цієї «породи» почуттям меншовартості.
Були високопоставлені державні мужі на взірець сенатора єкатєрінинських часів Дмитра Прокоповича
Трощинського, в яких жив земляцький інстинкт, що змушував їх турбуватися про «благо Малоросії». У ба-

гатьох аристократичних родинах Лівобережжя зберігалися фамільні
легенди, архіви, портрети предків —
усе це нагадувало про Гетьманщину
і втрачені вольності. «Моя вся сім’я
була глибоко віддана російським царям, але у всьому підкреслювалося,
що ми не великороси, а малоросіяни», — згадував Павло Скоропадський. І ці його слова означали, що
серед заможної верстви «малоросіян» за довгі роки перебування в колоніальному стані сформувався феномен подвійної ідентичності.
Були в середовищі нащадків козацької старшини й автономісти, чий
україноцентричний патріотизм мав
політичне забарвлення. Найяскравіший приклад — Василь Васильович Капніст із Великої Обухівки, що
неподалік Миргорода. «Батько мій
любив жагуче батьківщину свою і
готовий був жертвувати всім своїм
багатством для блага Малоросії, —
писала в спогадах донька Капніста
Софія. — [Він] страждав разом з нею
(Україною — В. П.), через що часто
був сумний. […] Одне бажання його
було — відновити колишнє благоденство й багатство Малоросії і оживити народ, який ще пам’ятав свою
свободу…».

Микола Міхновський
Страждання Василя Капніста
відбилися в його знаменитій «Оді на
рабство» (початок 1780-их):
Отчизны моея любезной
Порабощенье воспою…
Куда ни обращу зеницу,
Омытую потоком слёз,
Везде, как скорбную вдовицу,
Я зрю мою отчизну днесь…
Старий поет у такий спосіб реагував на централізаторську політику Єкатєріни ІІ, що оберталася для
України втратою автономних прав…
А 1791 року він, як відомо, здійснив свою відчайдушну таємну місію: поїхав у Пруссію, щоб зустрітися з кабінет-міністром графом Герцберґом і від імені «доведених до
крайнього розпачу тиранією російського уряду» земляків попросити
протекції (ішлося про те, що «в разі
війни Пруссії з Росією» Україна спробувала б «скинути російське ярмо
[…] і відновити давню козацьку конституцію»)...
Настрої, що відбилися в листі
Маркевича до Рилєєва, мали, отже,
глибоке коріння.
3. Ідея народності (себто національної самобутності!) набула неабиякого поширення в добу
європейського
романтизму.
У
слов’янських країнах почався процес національного пробудження.
Порив до себе самої переживала
й Україна, якій німецький філософ
Гердер пророкував майбутнє «нової Еллади».
Національне пробудження су-

Громадівці.
проводжувалося підвищеним інтересом до власних історичних витоків, героїчної минувшини, фольклору. Процес самопізнання почався й на українських теренах.
1818 року з’явилася «Грамматика
малороссийского наречия» Олексія Павловського. Услід за нею вийшли збірки українських пісень
Миколи Цертелєва (1819) і Михайла Максимовича (1827, друге видання — 1834). Серед тих, хто відгукнувся на заклик Максимовича
«сохранить для словесности сии
памятники» (пісні), був випускник
Харківського університету Ізмаїл
Срезневський, який у 1833 – 1838
роках видав серію збірників «Запорожская старина» (ними захоплювалися Микола Гоголь і Тарас Шевченко)… «Народовивченням» зайнявся і молодий Пантелеймон Куліш. Це з його ініціативи професор
Осип Бодянський видав у Москві
«Історію русів» (1846) — унікальну
пам’ятку української історичної та
політичної думки, просякнуту автономістським духом (це в ній читачі
знаходили розповідь про гетьмана
Полуботка, який дорікнув деспотові Пєтру І за руйнування «отечества
нашего», закликавши його до «восстановления прав наших и преимуществ»).
Тоді ж таки, на початку 1840-их,
побачила світ «Історія Малоросії»
Миколи Маркевича…
«Малоросія» входила в моду, про
що свідчила й поява «українських
шкіл» у польській та російській літературах 1820 – 1830-их (як тут не
згадати молодого Гоголя, який, переживши творчу невдачу зі своєю
юнацькою поемою «Ганц Кюхельґартен», швидко переорієнтувався на
«хутір біля Диканьки»!).
4. 1840-і роки ознаменувалися «підземним вибухом нації» (Євген
Маланюк): з’явився Тарас Шевченко. Восени 1843 року, приїхавши в
рідний край після 14-річної розлуки
з ним, він написав вірш «Розрита могила», в якому від імені матері України виставив суворий історичний рахунок Богданові Хмельницькому. За
Переяслав. Тарасові здалося, що
України (тим паче тієї, яка жила в
його уяві) немає, її приспали російські царі. З того страшного болю за
Україну й постало Шевченкове бунтівливе апостольство: відтепер його
слово, ставши голосом німого народу, мало розбудити приспану Україну
до нового життя.
5. Цікаво, що образ приспаної/
пробудженої України є і в програмовому документі Кирило-Мефодіївського братства (1846 – 1847): «І
пропала Україна. Але так здається.
[…] Голос України не затих. І вста-

не Україна з своєї могили, і знову озоветься до всіх братів своїх
слов’ян…».
Пробудження України київські
братчики пов’язували з ідеєю федерації слов’янських народів. Але як це
їхнє бажання мати «непідлеглу республіку в союзі слов’янськім» відрізнялося від великодержавних мрій
російських «слов’янофілів», яким
хотілося, по-теперішньому кажучи,
максимально розширити межі «русского міра»! Цю відмінність не могло
не помітити натреноване око шефа
3-го відділення Алєксєя Орлова: «В
Киеве же и в Малороссии славянофильство превращается в украинофильство»…
«Книга буття…» вражала своєю
безкомпромісною історіософією. У
ній винесено суворий присуд і політиці Москви після 1654 року («скоро побачила Україна, що попалась
у неволю; […] цар московський усе
рівно, що ідол і мучитель»); і «Вічному миру» 1686 року між Московією
та Польщею («розділ України єсть
найпоганше діло, яке тільки можна
знайти в історії…»); і Єкатєріні ІІ («А
німка цариця Катерина, курва всесвітня, безбожниця, убійниця мужа
свого, востаннє доконала козацтво
і волю…»)…
Програмові ідеї Кирило-Мефодіївського братства виростали не на
голому місці: Сергій Єфремов, скажімо, вважав, що «дух Полуботка»
витав і в товариствах, названих згодом декабристськими: «Українське
товариство таки існувало, сусідуючи, з одного боку, з масонськими ложами, а з другого — з таємними політичними організаціями того часу».
У кожному разі Братство було ідейно пов’язане не лише з польським
«пілігримством» 1830-их років, а й
із українським автономізмом, традиція якого не переривалася ніколи.
6. «Дух Полуботка» був підтриманий «шістдесятниками» ХІХ століття.
Ганебна поразка Росії у Кримській
війні спричинилася до ліберальних реформ Алєксандра ІІ. На хвилі
певної лібералізації внутрішнього
життя імперії почалася активізація
її «окраїн». «Заворушилося» й українство. У Петербурзі, Києві, Одесі,
Полтаві, інших містах з’явилися громади — осередки національної інтелігенції, яка зайнялася культурницькою роботою, спрямованою на
збереження і примноження духовного спадку, зрештою, на розвиток
національної самосвідомості українців. Це було вкрай важливо, надто
ж після розгрому Кирило-Мефодіївського братства, коли в долі українського слова настав десятирічний «чорний антракт» (1847
– 1857).
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Білоруська Народна Республіка:

як це було в сусідів у 1917 – 1920 роках
Важко порівнювати історію Української та Білоруської Народних
Республік. Історія УНР — насичена внутрішніми й міжнародними подіями та збройною боротьбою епоха. Спроби створити БНР — це хіба
що кілька декларативних актів та подальші поневіряння жменьки національних діячів поміж сильнішими сусідами.
Але, якби не сталося цих, здавалося б, незначних з історичного
погляду подій, то не виникла б Білоруська Радянська Соціалістична
Республіка, а за нею й незалежна Республіка Білорусь. Зараз Україна як ніколи потребує підтримки свого північного сусіда, братерського народу — Білорусі.
На відміну від Польщі та України,
білоруський народ аж до початку ХХ
століття не мав чітко окресленої національної ідеї. Не було навіть сталої
національної єдності: одна частина
білорусів сповідувала католицизм,
писала латиницею, а відтак уважалася поляками. Інша, православна,
трактувалась як «русскіє, коториє
разговарівают на нєправільном нарєчіі».
Великий внесок у дослідження
мови, історії та побуту білоруського
народу зробив професор-славіст Явхім Карський. Саме він у 1903-ому
видав перший том своєї фундаментальної праці «Белорусы» (загалом
було сім томів), а також склав етнографічну карту білорусів.
Після революції 1905 – 1907 років у місті Вільні (нині Вільнюс), яке
білоруси завжди вважали своїм,
з’явилися перші газети, що друкувалися «на беларускай мове» — кирилицею. Автори цих часописів, передусім митці Алєсь Гарун, Язєп Льосік
та Янка Купала, 1917 року стали ініціаторами створення Білоруської Народної Республіки.
Після Лютневої революції 1917
року білоруські патріоти намагалися створити культурні гуртки, проводити з’їзди, самоорганізовуватись,
але населення Білорусі здебільшого
перебувало під більшовицьким або
польським впливом. Такі міста, як
Мінськ, Вітебськ, Гомель цілковито
контролювалися збільшовиченими
російськими військами, що не допускали жодних спроб створення власних національних організацій або
військових частин.
Лише коли почався розпад російського Західного фронту, білоруські лідери спромоглися зібрати 15
грудня 1917 року в Мінську Всебілоруський з’їзд. На ньому були присутні майже 2 тис. делегатів. Почесним
головою обрали на той час уже академіка Російської академії наук Явхіма Карського. У з’їзді брали участь і
представники правлячої тоді більшовицької партії. Звісно, у процесі дебатів деякі делегати висловлювалися не тільки про автономію, а й про
незалежність Білорусі від Росії. Це не
сподобалося більшовикам: у ніч із 17
на 18 грудня з’їзд розігнали Червона
гвардія та збільшовичені війська.
18 лютого 1918 року почався наступ німецької армії на розваленому
революцією російському Західному
фронті. Німці стрімко зламали опір
поодиноких військових частин і попрямували до Мінська. Революційні
війська, а також Червона гвардія в
паніці втікали з міста. За таких умов
надвечір 19 лютого північну частину
Мінська зайняли військовослужбовці-білоруси на чолі з Кастусєм Єзавітавим. Другу його половину захопили
поляки. Контроль над частиною Мінська дав змогу зібратися членам виконавчого комітету Всебілоруського з’їзду, які 21 лютого оприлюднили
першу Уставну грамоту про перехід
влади на території Білорусі до рук Народного секретаріату. Його головою
став Язеп Варонка (Йосип Воронко).
Того самого дня до Мінська вступили німецькі війська. Окупаційна
влада не збиралася визнавати Народного секретаріату, але й зачіпати його не стала. Це дало змогу білоруським діячам опублікувати 9 бе-

резня другу Уставну грамоту, в якій
проголошувалося створення Білоруської Народної Республіки (БНР),
та 25 березня третю Уставну грамоту, де БНР оголошувалася незалежною. Цікаво, що межі нової республіки відповідали кордонам етнографічної карти білорусів професора
Карського. А на ній, зокрема, БрестЛитовськ (Берестя) та Пінськ визнавались українськими містами. У той
час вони справді юридично входили
до складу України: там була українська адміністрація, перебували наші
війська. Лише після розподілу радянською владою кордонів «на власний
розсуд», які даються взнаки і сьогодні у вигляді війни на Донбасі, БрестЛитовськ і Пінськ відійшли до Білоруської Радянської Республіки.
Проголошення незалежної БНР
не входило до планів німецького командування, а тому незабаром окупанти заборонили діяльність білоруського Народного секретаріату.
Лише після революції в Німеччині на
початку листопада 1918 року лідери
БНР знову отримали змогу легалізуватись, але тепер на заваді їм стояли
радянські війська. До кінця 1918-ого
Червона армія практично без бою
приєднала більшу частину Білорусі до
радянської Росії.
Керівники Ради БНР виїхали до
Вільна — в той час місто ще перебувало під контролем німецьких військ.
Але там зібралися місцеві литовські національні діячі, які проголосили створення Литовської Республіки. Литовці запропонували білорусам широку автономію у складі своєї
республіки, на що ті в загальних рисах погодилися. Язеп Варонка очолив Міністерство білоруських справ,
а крім нього до литовського уряду (Тариби) ввійшло ще шестеро білоруських діячів.
Саме у Вільні почали формуватися збройні сили БНР — 1-ий Білоруський полк. Досить активно створювалась і литовська армія. Та коли німці
покинули це місто, а Червона армія
підступила до Вільна, виявилося, що
сил для оборони все одно замало. За
таких умов литовський уряд разом
із Язепом Варонкою та ще кількома
білоруськими політиками відбув до
Ковна (нині Каунас), а 1-ий Білоруський полк (28 офіцерів і 22 солдати)
на чолі з Кастусєм Єзавітавим — до
Гродна, де ще залишалися німці.
У той час у Гродненській губернії
мешкав 71% білорусів, 17,4% євреїв і лише 10% поляків. Але більшість
місцевих білорусів сповідувала католицизм, відтак створений у Варшаві
польський уряд також претендував
на ці території. Крім німців і Білоруського полку, в Гродні також активно
формувалися польські війська.
Тривалий час Гродненська губернія залишалася буферною зоною між
радянською Росією та військами Антанти. На німців, які були переможені
в Першій світовій війні, керівництво
Антанти покладало завдання охороняти лад і спокій на цій території. Але
вони побоювалися поляків, які стрімко набирали сили.
У січні 1919 року стався конфлікт,
який давно очікували, між поляками
й білорусами, оскільки варшавський
уряд заявив про те, що в Гродні буде
створена виборча комісія для обрання делегатів до польського Сейму.

Польські збройні загони стали поступово займати Гродненщину і роззброювати прихильників БНР.
Наприкінці квітня із Гродна вирушили на батьківщину німці, а замість
них місто взяли під контроль польські
війська. 1-ий Білоруський полк вони
поки що не зачіпали, але і йому незабаром настав кінець. 31 травня
польський комендант міста наказав
командирові згаданого полку виру-

ність: 10 січня 1925 року литовська
поліція зірвала білоруський прапор
над її будинком, а дипломатам запропонувала негайно покинути Литву.
Крім литовців, «білоруську карту»
досить активно використовували у
своїй грі польські та більшовицькі діячі. Але якщо в більшовиків це мало
лише формально-декларативний характер (проголошення Литовсько-Білоруської Радянської Соціалістичної

«за звільнення Білоруської Народної Республіки». Справді, незабаром
частини Народної добровольчої армії
розпочали наступ проти червоних із
району міст Турова та Мозиря. Скрізь
на звільнених територіях генерал наказав вивішувати прапори БНР. Червона армія досить швидко впоралася
з Булак-Балаховичем і вже 26 листопада відтіснила його назад до Польщі. Коли армію розбили, Булак-Бала-

шити зі своїми підлеглими до Слоніма, щоб там влитися в одну з польських частин. Після того, як білоруси
відмовилися виконати наказ, їх було
роззброєно: католиків насильно забрано до польських військ, а православних демобілізовано.
Після гродненських подій діячі
БНР та кілька білоруських збройних
формувань залишилися тільки на території Литовської Республіки. Починаючи з червня 1919 року, дві окремі
роти й гусарський ескадрон БНР брали активну участь у бойових діях за
незалежність Литовської Республіки
проти Червоної армії, німецько-білогвардійських формувань, а пізніше
польських військ. Незабаром ці частини були реорганізовані в Білоруський батальйон литовської армії, залишки якого розформували тільки 20
липня 1923 року.
Крім батальйону, існувало кілька
білоруських партизанських формувань, які воювали де-факто на боці
литовців проти поляків на території
Віленської та Гродненської губерній.
Ці партизани вели збройну боротьбу аж до травня 1923-ого та впали
жертвою поляків і литовців. Поляки
стали формувати свою мережу партизанів серед білорусів-католиків,
а литовці, коли 1921 року бойові дії
остаточно припинилися, дійшли висновку, що білоруси з їхніми територіальними й політичними претензіями
більше не потрібні.
Наприкінці травня 1923-ого загін білоруських партизанів — понад
60 осіб — із боєм пройшов територією Литви й Польщі в напрямку радянської Білорусі. Двоє їх загинуло дорогою, а інші щасливо дісталися до Мінська, де здалися радянській владі.
У 1924-ому через ускладнення білорусько-литовських відносин
Рада БНР була змушена покинути
Каунас і переїхати до Чехословаччини. Значна частина білоруських діячів емігрувала до Латвії, оскільки
в районі Даугавпілса (колишнього
Усть-Двінська) латиші дали дозвіл на
створення білоруських шкіл і культурних закладів. У Каунасі залишилася
тільки дипломатична місія БНР, але
й вона швидко закінчила свою діяль-

Республіки в лютому 1919 року), то
поляки пішли значно далі.
Польський головнокомандувач
Йозеф Пілсудський потребував солдатів. У липні 1919-ого поляки розпочали широкий наступ на своєму
східному фронті й незабаром узяли
Мінськ та Вільно. На цих територіях
мешкало чимало православних (католики незалежно від походження
одразу зараховувалися до польської
армії). Щоб використати їх у своїх цілях, польське командування ініціювало створення у Вільні та Мінську
Білоруської військової місії. Ця організація мала формувати білоруські частини для польської армії. Процес відбувався надто кволо й так і не
встиг закінчитись аж до самого завершення польсько-радянської війни. Потому Білоруська військова комісія та кадри двох сформованих нею
батальйонів були скасовані.
Білоруською тематикою намагався скористатися ще один спритний авантюрник — Станіслав БулакБалахович, який 1919 року командував дивізією та корпусом у білогвардійській Північно-Західній армії (під
Петроградом). Після розбиття цієї армії червоними Булак-Балахович з уцілілими бійцями-білогвардійцями перейшов на службу до поляків. За віросповіданням він був католиком, за
походженням — білорусом, тож ідеально підходив для обох народів.
Восени 1920-ого завдяки значній польській підтримці Булак-Балаховичу вдалося створити Народну добровольчу армію, яка мала діяти проти червоних на польському фронті
на території Білорусі. До складу цього війська поляки передали велику
кількість радянських військовополонених білоруського та російського
походження. Булак-Балахович сформував у своїй армії кілька підрозділів лише з білорусів. Також намагався створити українські й навіть одну
єврейську частини.
Коли між Польщею та радянською Росією було укладено
перемир’я, поляки дозволили БулакБалаховичу діяти на власний розсуд.
7 листопада 1920 року він заявив,
що віднині його армія боротиметься

хович та його підлеглі скоро перестали ототожнювати себе із БНР.
Але чи не найяскравіший епізод,
пов’язаний із боротьбою за Білоруську Народну Республіку, стався вже наприкінці громадянської війни в радянській Росії. 12 жовтня 1920 року
між радянським і польським урядами було підписано перемир’я, на підставі якого Слуцький повіт мав перейти від поляків до більшовиків. Польський уряд був зобов’язаний дотриматися угод, але польські військові
дали можливість місцевим білоруським національним діячам організувати власні збройні сили. Коли 23 листопада польська армія покинула Слуцький повіт, тут була створена місцева
Рада, яка негайно розпочала формувати стрілецьку бригаду. Також вона
заявила про те, що є складовою частиною Білоруської Народної Республіки. Червоні не поспішали із зайняттям
Случчини, що дало змогу сформувати
бригаду в кількості, за різними оцінками, від 1 тис. до 4 тис. бійців. Незабаром Червона армія розпочала наступ і до кінця 1920 року з боєм витіснила збройні формування слуцької
Ради на територію Польщі.
Цікаво, що Рада Білоруської Народної Республіки донині функціонує у Нью-Йорку. Після виїзду з Ковна вона впродовж 1920 – 1930-их
років діяла в Чехословаччині, а в повоєнний час переїхала спочатку до
Парижа, а потім до Торонто (Канада).
Коли 1991 року Республіка Білорусь
здобула незалежність та як державні символи обрала прапор і герб БНР
— біло-червоно-білий прапор та герб
«Пагоня», члени Ради планували передати свої повноваження молодій
країні. Але після приходу до влади
Олександра Лукашенка було повернуто символи Білоруської Радянської
Соціалістичної Республіки. Понад те,
новий очільник держави заявив, що
біло-червоно-білий прапор — символ, який використовували німецькі
окупанти. Звісно, після цього та інших непопулярних кроків Лукашенка
Рада БНР відмовилася співпрацювати з цим президентом.
Ярослав ТИНЧЕНКО,
«Український тиждень», 14.05.2015

12

Світ історії Чернігівщини

Як бригадир колгоспниць
у поле вигонив

Про що писали й що замовчували
районні газети краю повоєнної пори
Про 75-літнього косаря
й підлітка-конюха
Перервана війною діяльність районних газет на Чернігівщині була відновлена
наприкінці 1943-ого. Відтоді маємо змогу
пізнавати життя району таким, яким воно
було.
«У вересні 1943 року Червона Армія
очистила наш район від німецько-фашистських загарбників. Звільнені від німецького рабства, трудящі Лосинівщини енергійно взялися за відбудову соціалістичного
землеробства і громадського тваринництва».
Так писав невідомий автор у редакційній передовій «Відновити довоєнну славу
Лосинівського району», що вийшла в районній газеті «Ударный труд» (Лосинівка) 11
грудня 1944 року.
Нагадуючи читачам про те, що до війни Лосинівський район був передовим в
області, газета вустами партійних чиновників знову починає виконувати роль колективного організатора соціалістичного будівництва на селі. З газетних шпальт
реанімовуються старі, забуті заклики: забезпечити ситу й теплу зимівлю худоби,
якісно відремонтувати поламані трактори, в стислі терміни провести обмолот,
закінчити вивезення з полів цукрового
буряка.
Однак слово і діло, як і до війни, знову
починають розходитися. Все ряснішими й
дошкульнішими стають чергові «розноси».
Ось один типовий: «В деяких колгоспах на
тваринницьких фермах — повна безгосподарність, халатність і безвідповідальність.
Так, у колгоспі ім. Шевченка с. Данине зібрано на ферму 107 штук телят. Вони загнані в одну обдерту конюшню…».
Нещадно викриваючи такі факти, партійні апаратники з допомогою друкованого слова все більше розкручують пропагандистську машину. 15 грудня в районному колбуді влада збирає з усіх сіл передовиків полів і ферм на районну нараду.
Головна теза наради: «У 1944 році район
ще не відновив своєї довоєнної слави,
тому ми, передовики району, звертаємося
до вас, земляки, і закликаємо: розгорнути соціалістичне змагання; всі сили — на
відродження колгоспного господарства!
Викликаємо на змагання Малодівицький
район!»
Більш ніж сторінковий звіт із цієї наради закінчується такими гаслами: «Хай
живе перемога колгоспного ладу в СРСР!
Хай живе наш вождь і учитель Верховний
Головнокомандувач Маршал Перемоги товариш Сталін!»
Уже в наступних числах газета наводить низку прикладів на підтвердження
тези про те, що колгоспники району «гаряче схвалили це звернення». Приклади
ці справді не можуть не вражати. Наведу
деякі.
Тракторист Лосинівської МТС тов. Кулик виробив на тракторі ХТЗ дві річні норми: при плані 700 га — фактично 1400 га.
Колгоспник колгоспу «Серп і молот» (с.
Макіївка) Іван Цокур, 83 роки, відзначився
на косовиці зернових (косив щодня 0,75 га
при нормі 0,5 га).
Колгоспниця колгоспу ім. Ворошилова (с. Данине) Векла Подолянко при нормі
0,35 га збирала урожай зернових на площі
0,76 – 0,82 га, а за весь період жнив викосила до 20 га.
Свинарка колгоспу ім. Шевченка
(с. Макіївка) Пріська Верозуб одержала

за один опорос по 15 поросят від кожної
свиноматки.
Приклади воістину трудового героїзму
показували тієї тяжкої пори, нарівні зі здоровішими членами колгоспів, також старі
й малі. Не може не підкупляти ось ця картинка зі стареньким дідусем, що вимальовується із замітки «Дідусь служить прикладом» («Ударный труд», 8 серпня 1945 р.): «75
років має Філімон Михайлович Подолянко
із села Данине. Ще в час весняної сівби він
вийшов на колгоспне поле з власною коровою. А під час збирання врожаю одним із
перших став із косою. Щодня накошує 0,5
– 0,6 га».
А ось про підлітка: «У колгоспі ім. Петровського (с. Данине) конюхом працює
нарівні з дорослими 14-літній підліток
Гавриш Іван. Він дбайливо доглядає своїх коней. Його коні найкращі в колгоспі».
(«Ударный труд», 3 лютого 1945 р.)

Про що замовчувала
місцева преса
Утім, і після війни радянські місцеві газети не змінили своєї попередньої політичної риторики. Вони продовжували живописати виявлені недоліки в господарствах
і закликати рядових колгоспників на нові
трудові звершення.
Найгірше, що з тих шпальт сільські читачі так і не дізнавалися гіркої правди життя. Таку правду, як і до війни, влада всіляко
приховувала. Газети жодним словом не обмовилися, скажімо, про новий голод, який
тугим зашморгом знову почав давити повоєнне українське село. Не йшлося в публікаціях і про нову епідемію тифу на лівобережжі України, з якою влада не здатна
була нічого вдіяти. Зате здатна була змобілізувати всемогутні контролюючі органи, щоб не допустити «витоку інформації»
в цьому питанні. Повсюдно, зокрема, перевірялися листи, які йшли із сільської місцевості до військових частин, де служили
сільські призовники. Навряд чи знали про
це селяни.
Про тиф, який «негласно» косив селян у
чернігівських селах у січні – лютому 1947
року, дізнаємося з таємного спецзведення начальника управління МДБ О. Федорова Чернігівському обкому КП(б) України
від 18 лютого 1947 року. У цьому документі, до якого лише недавно отримано доступ,
ішлося про те, що під час контролю поштової кореспонденції від населення Чернігівської області в Радянську Армію за період
від 13 січня по 13 лютого 1947 року військовою цензурою тодішнього Міністерства держбезпеки по Київській області з
процензурованих 119366 листів було виявлено 65 листів із повідомленнями про
лютування тифу в окремих селах і районах
області.
Перелік кількох десятків витягів із цих
листів починався з відправника Нишпора
Ф. І. із села Данине Лосинівського району
від 2 лютого 1947 р. до отримувача Нишпора П. І., що служив у військовій частині так
званої польової пошти — п/п №21359. Ось
фраза, яку цитує з цього листа воєнна цензура: «В с. Данино свирепствует тиф, многие люди болеют, есть смертельные случаи…».
Данине не було поодиноким селом, із
якого виходила не дозволена владою інформація про епідемію тифу. Про цю біду
також повідомляли своїм дітям до армії
батьки Ювченко В. із Борзни, Короїд Д. із
Лихачева Носівського району, Янко Г. із

Заньок та Корж Є. з Вертіївки Ніжинського,
Пінська Н. зі Скрипчина Козелецького, Шувайло П. із Галиці Лосинівського, Ворон І. з
Ахнівки Сосницького районів.
Таким чином, армія високооплачуваних контролерів громадської думки, в тім
числі й за цензурою особистого листування, після війни не зменшувалася. Її призначення, як і в зловісних 1930-их роках,
було незмінне — збирати в середовищі
трудящих мас будь-які свідчення про невдоволення владою і формувати з тих мас
списки неблагонадійних, з якими, за командою зверху, можна буде швидко розправитися.

Розтрощений у печі
горщик дитячої каші
І ще один сюжет про «щасливе колгоспне життя» післявоєнної пори. Про нього я
довідався від однієї порядної данинки —
Катерини Іванівни Процько (до заміжжя
Свирид), 1948 року народження. Йдеться
про епізод із десятого дня її життя.
Півтора тижні — саме стільки «післяпологових декретних» дозволяла влада тодішнім колгоспницям. Незалежно від того,
було на кого в родині залишити десятиденне немовля чи ні, породілля мусила йти від
самого ранку на цілоденний обробіток колгоспного поля.
Ну чом не панщина? Хіба це не кріпацтво, так переконливо змальоване, скажімо, в хрестоматійному зі шкільної програми творі Нечуя-Левицького «Микола Джеря»? Тільки ненависних панських погоничів, яких презирливо називали в народі
осавулами, тут заміняли колгоспні бригадири.
Ось саме такий радянський осавул увірвався вдосвіта до хати Свиридів і з криком «Запізнюєшся!!!» та брудними матюками накинувся на Ольгу Свирид (матір Катерини Іванівни). Перелякана 25-річна молодиця стиха щось мовила прибульцю про
маленьку дитину, недовитоплену піч та обіцяла швидко догнати ланку, як тільки закипить кашка дитині.
«Я тобі покажу кашку!» — зі злістю вигукнув бригадир і, схопивши відро з водою, що стояло на ослоні, жбурнув його
прямо в піч. Пара горщиків із недовареною дитячою їжею, що вже «доходили» біля
ледь жевріючого вогню, розтрощилися на
очах.
— Тією десятиденною дитиною була я,
— говорила з жалем у голосі пані Катерина. — Звичайно, лише з розповіді матері
знаю про ту історію. Але перед очима вона
оживає в мене часто…
***
Навіть за таких умов, знесилені й згорьовані від похоронок, недоїдання, фізичного і нервового виснаження, селяни
справді працювали не покладаючи рук. І
чинили так не тому, що їх закликала до цього партія чи районне начальство, а тому,
що так веліла совість простої віруючої людини. Бо хотілося кращого життя своїм дітям. Бо ще жила віра, що завтра життя буде
кращим.
Микола ТИМОШИК,
професор Київського
національного
університету імені
Т. Шевченка,
с. Данине
Ніжинського району
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Сторінками старих газет
«Ленінським шляхом», орган Куликівського райкому Компартії та районної
ради депутатів трудящих.

За щастя і радість

З великою увагою стежать льонозаводівці
за роботою XV сесії Генеральної асамблеї ООН. З
сердечною вдячністю вони слухають палкі слова
правди невтомного борця за справу миру Микити Сергійовича Хрущова.
Зібравшись на мітинг, вони одностайно схвалили мирні пропозиції глави радянської делегації.

Семінар пропагандистів

Незабаром, з 15 жовтня, в сітці партійної та
комсомольської освіти почнеться навчальний
рік. У зв’язку з цим 26 вересня відбувся семінар
пропагандистів гуртків, теоретичних семінарів,
початкових економічних шкіл та шкіл передового досвіду.
…Після секційної роботи секретар райкому
КП України т. Терещенко прочитав лекцію «Значення ідеологічної роботи партії в період розгорнутого будівництва комунізму в нашій країні».

Пора навести порядок

Погано дбає правління Салтиково-Дівицького сільСТ про культурне обслуговування споживачів. Це видно хоч би з того, що в продовольчому магазині не дуже привабливий стан. Продавців Л. Дмитрук та Л. Клименко часто можна бачити без халатів. Є в них халати. Але на них одні
латки.
Знає про це голова правління т. Грабовський, але на запитання, коли будуть нові халати, відповідає: «Хай носять до повної ліквідації».
Магазин з місяця в місяць не виконує план
товарообігу. Та й товарів у ньому завжди недостатньо.
Знають про ці неподобства і сільська рада, і
партійна організація.

Перукар-інквізитор

Погано обслуговують клієнтів перукарі Куликівської перукарні. В них тупі бритви, машинки,
через що працюють вони неякісно.
(29.09.1960 р.)

Ми схвалюємо

Нема на нашій планеті такого бодай найвіддаленішого куточка, де б прості люди праці, кому
так дорогий мир і дружба народів, не прислухалися із затамованим подихом до кожного слова історичної промови на XV сесії Генеральної
асамблеї Організації Об’єднаних Націй прапороносця миру Микити Сергійовича Хрущова.

Справа миру переможе

29 вересня відбулася районна нарада медичних працівників, присвячена обговоренню
матеріалів XV сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй.
Медичні працівники району одностайно
схвалили політику нашого уряду щодо загального і повного роззброєння.

Ставайте на переджовтневу
трудову вахту

В ці дні, коли глава радянського уряду Микита Сергійович Хрущов на XV сесії Генеральної
асамблеї Організації Об’єднаних Націй висловив сподівання і надії не тільки радянського народу, а й народів усього світу, наші трудові зусилля зросли вдвоє.

260 гектарів за сезон

Хороша слава йде про комбайнера силосозбирального комбайна СК-2,6 артілі «Комінтерн»
Анастасію Матвіївну Слєзну. Молода комсомолка, наслідуючи приклад комбайнера Миколаївської області т. Дидюха, за сезон зібрала кукурудзу з площі 260 гектарів і вийшла на перше місце
серед комбайнерів своєї артілі.

Йдіть вперед!

По плечу величних звершень
Всі діла нам бойові.
Нам бо здійснювать не вперше
Плани Ленінські нові.
В комсомольському горінні
Працювати нам і жить!
Це ж моєму поколінню
Комунізм вершить!
(01.10.1960 р.)

Світ історії Чернігівщини
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Кобзар Ігор Рачко з Лавіркового

Про кобзаря Ігоря Карповича Рачка я вперше довідався влітку 1977 року від краєзнавця із
с. Смілого, що на Роменщині, Феодосія Сахна, в
якого тоді я гостював разом із сином Миколою та
своїми київськими приятелями — Михайлом Буреєм, літераторами Данилом Кулиняком і Наталею
Околітенко. Щоб побачитися з Рачком, вирішено
було наступного дня поїхати до села Лавіркового
(тоді відомого як хутір Лавірків), розташованого
вздовж шосейного шляху Київ – Суми. Хоч Лавіркове належить до Талалаївського району Чернігівської області, проте економічно і культурно тяжіло
до міста Ромни на Сумщині, до якого по шосе —
близько 20 кілометрів.
Це був швидше хутір, а не село, тут не було адміністративних закладів (усі вони розташовані в
сусідньому селі Харкове). Не було навіть сільського кладовища. Своїх небіжчиків ховали в садках.
Сорокарічний (народився 25 лютого 1937 р.)
Ігор Рачок проживав із батьком та матір’ю. Цей
кремезний чоловік із козацькими вусами, охочий до розмов на різні розумові теми, був свідомий українець. Працював на фізично тяжкій роботі ремонтника шляхів. Його руки щодня орудували лопатою, кайлом, косою, якою обкошував від
бур’яну багатокілометрові кювети своєї дільниці шосе. Тому особливо вражало мене, як легко і
вправно птахом літала його натруджена мозолиста правиця по струнах бандури, супроводжуючи
молодечий спів.
Від батька навчившись грати на мандоліні
й гітарі, а згодом на гармошці, він за покликом

своєї української душі запрагнув опанувати щирий український музичний інструмент — бандуру. 1964 року, придбавши стареньку бандуру, за
20 кілометрів ходив пішки в науку до колишнього учасника Київської капели бандуристів Федора Співака, який жив у селі Березівці. Таку ж відстань долав у протилежному напрямку до Ромнів,
де мешкав інший його вчитель-бандурист Євген
Адамцевич.
Опанувавши нотну грамоту, займався музичною самоосвітою. Про неабиякі музичні здібності
свідчило те, що, користуючись «Мелодією українських народних дум», Ігор Рачок вивчив і взяв до
свого репертуару кілька дум, як-от: «Дума про Марусю Богуславку», «Невольничий плач», «Дума про
Олексія Поповича». В його репертуарі були історичні пісні: «Про Саву Чалого», «Про зруйнування
Січі Запорізької», «Про Хортицю». Мав приємний
голос, співав у своєрідній кобзарській манері.
Рачок — глибоко релігійна людина, стійкий
у своєму православному віруванні, начитаний у
Святому Письмі.
Постійний слухач закордонних українських
радіопередач, він був політично розвиненим. Пишався своїм покійним дядьком — учасником Визвольних змагань в Армії УНР. У невеликому Лавірковому не мав ні однодумців, ні достойного
співрозмовника. Про своїх односельців говорив,
що навколо нього проживають лише «люди матеріальні».
Від часу знайомства я досить часто разом із сином Миколою навідувався до Лавіркового. Сам Рачок із рідного села практично не виїжджав. Хіба що
до церкви до Ромнів у свята. Невдовзі після перших
моїх відвідин померли його батьки, і він жив самотньо. Інколи його відвідували шанувальники. Декого привозив із собою я (наприклад, Івана Макаровича Гончара). Щоразу привозив я з Лавіркового
нові магнітофонні записи. Репертуар Рачка постійно поповнювався. У задушливі часи брежнєвськощербицького гоніння на українську культуру ті зустрічі були для мене великою потребою. Повертався я з них просвітлений і наснажений.
Наприкінці 1970-их років Ігор одружився.
Його дружина Марія мала квартиру в Ромнах. Працювала в аптеці. Зійшлися вони на ґрунті спільної
християнської віри. Проте він продовжував жити
в Лавірковому, а дружина лише у вільний час приїздила до нього.

Коли загинув мій син Микола, я, щоб розрадити свою дружину, здійснив із нею поїздку до Лавіркового. У цю поїздку взяли Георгія Кириловича
Ткаченка з його старосвітською бандурою. Приголомшений грою цієї бандури, Рачок загорівся бажанням і собі придбати таку саму. Особливо вразила її надзвичайна легкість і менші розміри (Рачок мав громіздку й важку бандуру чернігівської
фабрики).
З допомогою Ткаченка я замовив для Рачка
бандуру у відомого музичного майстра Сніжного
(це була остання майстрова бандура, після виготовлення якої Сніжний помер). Пізньої осені відвезли її Рачкові. Ткаченко дав останні настанови
й побажав успішного навчання.
Невдовзі несподівано померла його дружина
Марія. Смерть її Ігор тяжко переживав.
Із пробудженням наприкінці 1980-их років у
Києві політичного життя, в якому я взяв активну
участь, мої зустрічі з Рачком за браком вільного
часу надовго припинилися. Лише принагідно передавав я йому пакунки з літературою та газетами.
Улітку 1999 р. у зв’язку з упровадженням моєї
науково-технічної розробки на Сумському машинобудівельному заводі я мав змогу провідати Рачка в Лавірковому. Він уже вийшов на пенсію. Займався невеликим господарством, пасічникував
на кількох вуликах.
Через невчасну і неповну виплату пенсії терпів скруту. Молов на жорнах видане замість грошової пенсії зерно і пік коржі, які були основою
його харчування. Проте був бадьорий, хоч і значно
посивішав. Мою спробу допомогти йому грішми з
обуренням відкинув.
Наступної суботи я приїхав до Ігоря Карповича, закупивши всіляких харчів. Ночував у нього,
записав на магнітофон пісні, якими поповнився
репертуар кобзаря. Особливо цінною вважаю історичну пісню середини XVIII сторіччя «Ой не спав
я нічку», яка фіксує часи виникнення на Україні так
званих Слов’яно-Сербії і Нової Сербії, адміністрація яких закликала українське населення поселитися на тих землях, обіцяючи обдарувати «степами, і рибними плесами, ще й до того вільготами».
Мрію вибрати час на нові відвідини славного
музики. Дай йому, Боже, здоров’я і творчої наснаги.
Ренат ПОЛЬОВИЙ,
«Кобзарі в моєму житті»
(«Північний вектор», 17.03.2016)

Козари — забута трагедія
Серед мальовничих поліських
лісів і лук розкинулося село Козари
Носівського району, поділене річкою
Остром. Жили в ньому звичайні працьовиті люди. Сіяли хліб, ростили дітей. До початку війни в селі налічувалося 4700 жителів...
10 вересня 1941 року останні
частини радянських військ, які відступали, пройшли через Козари, а
в ніч на 11 вересня село було окуповане німцями. Першими загинули
від рук катів голова сільради Гаврило Москалець, голова колгоспу Іван
Харченко, начальник пошти Опанас
Опанасенко та два лісничі.
Невдовзі після захоплення нацистами Козарів у навколишніх лісах почав діяти партизанський загін
«За Батьківщину». Збройний спротив
українського народу розпалював неймовірну лють нацистських загарбників. Мешканці села активно допомагали партизанам одягом, продуктами, попереджали їх про небезпеку. Хоча всі розуміли, що окупанти
можуть покарати за співпрацю з
партизанами, ніхто не сподівався
саме на таку розв’язку подій.
На початку березня 1943 року
в козарських лісах почалася широкомасштабна операція з використанням бронетехніки та авіації проти місцевих радянських партизан,
яких удалося вибити з лісової бази.
Проте знищити їх карателі не змогли,
хоча самі втратили близько 130 осіб.
І тоді нацисти та їх прислужники вирішили зігнати свою лють на мирному населенні.
11 березня 1943 року, близько

6-ої години ранку, коли село ще спало, німці оточили його і почали розправу — 270 людей похилого віку,
жінок і дітей були спалені в сільському клубі. У місцевій школі розстріляли і спалили більше 200 дітей разом
із учителями. Усього нелюди знищили майже чотири тисячі безневинних
людей. Село фактично перестало існувати.
А за десять днів до трагедії в
Козарах ще один куточок нашої об-

Довідково

ласті, місто Корюківку, було залито кров’ю її жителів. Нацистські каральні акції проти беззбройних жителів України розкривають одну зі
сторінок воєнних злочинів.
Подібні заходи окупанти застосовували в усіх регіонах, якими заволодівали. Така ж доля спіткала
відомі всьому світові французький
Орадур, чеське Лідіце, білоруську Хатинь.
Загалом, за даними досліджень

Село Козари, Козарська сільська рада. Час заснування: 1550 р. Кількість населення: 750 осіб (за переписом 2001 р.)
Дата знищення: 11 березня 1943 р.
Виконавець злочину: каральна експедиція СД, до складу якої входили
німці, мадяри і близько 100 військовослужбовців чернігівського карального
батальйону СД. Кількість загиблих — 3908 жителів. Повністю спалено 870
дворів селян і всі громадські об’єкти.

вітчизняних істориків, під час Другої світової війни в Україні було повністю або частково знищено близько 670 населених пунктів, тільки на
Чернігівщині таких 63. Багато зі знищених сіл так ніколи і не відродилися
з попелу.
Тому хочеться торкнутися ще однієї дуже болючої теми. Теми пам’яті.
Точніше, безпам’ятства.
Корюківська і Козарівська трагедії протягом тривалого часу залишалися невідомими широкій громадськості. Такими собі трагедіями
місцевого масштабу. Ні достойних
меморіалів, ні вшанувань на державному рівні.
Тільки 1963 року до 20-их роковин Козарівської трагедії стараннями місцевих жителів збудували пам’ятник Матері. Невеличкий
пам’ятник-нагадування про тисячі
загиблих.
Така ж історія — і з меморіалом у
Корюківці. На загальнодержавному
рівні довго була повна тиша.
Демонструючи неповагу до минулого, ми ризикуємо лишитися без
майбутнього.
Тільки останніми роками доля
цих сіл, доля тих небагатьох людей,
хто зумів вижити, почали набувати
розголосу. Але цього дуже мало.
І лише 11 березня 2016 року
в Козарах відкрили невеличкий
пам’ятний знак усім, хто прийняв мученицьку смерть 73 роки тому.
Український інститут
національної пам’яті
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Гаврош Сірий
— репресований
письменник
із Прибині
Повертаються забуті імена
Корюківщини. Нещодавно було
відкрито пам’ятник журналісту і
письменнику Гаврошу Сірому в
Прибині Корюківського району.
До мальовничого куточка
села прийшли сільські жителі, в
тому числі молодь, учні. Відкрив
захід сільський голова Петро Рябець, який сказав, що ми повинні вшановувати людей, які були
репресовані комуністичним режимом. Саме так вчинили зі знаним земляком Гаврилом Матвійовичем Сірим.
Пам’ятник виготовили і встановили за підтримки журналістської організації Корюківщини,
громадської організації — «Медіа-центру «Свобода слова», товариства «Просвіта» і громади
Прибині.
Народився майбутній журналіст і поет 1914 року в селянській
родині, де був великий інтерес до
книги. Ріс він допитливим, з дитячих років багато читав. Вступав до мистецького інституту в
Києві, але з «поважних причин»
навчальний заклад чомусь не
прийняв його. Навчався потім
у книжковому технікумі, де вирізнявся як громадський лідер і
успішний студент. Однак завжди
мріяв навчатися в університеті.
Його вірші, публіцистику й
малу прозу почали друкувати київські та харківські журнали. Літературні досягнення помітили
знані письменники. Літератор із
Полісся успішно склав іспити до
Київського
держуніверситету.
Навчався на філологічному факультеті. Коштів не вистачало.
Писав статті й водночас працював у київському суспільно-політичному часописі. Спілкувався з
відомими журналістами і письменниками.
Написав три збірки поезії,
здав до друку, проте набране в
друкарні розібрали… Не судилося Гаврошу розкритися повністю
— його репресували 1937 року.
Автор цих рядків, виступаючи
на відкритті пам’ятника, сказав,
що Гавроша Сірого, як і багатьох
письменників, заслали до Сибіру.
Відомо тільки, що такі особи перебували в камерах смертників
як «вороги народу». Там сліди нашого земляка загубилися. Деякі
джерела свідчать, що його розстріляли вже за два роки, інші —
що це сталося 1943-ого і навіть
пізніше. У сімдесяті й вісімдесяті
роки доводилося звертатися до
«компетентних органів», які конкретної відповіді не надали…
Нашого земляка як поета
знають у Канаді, США, Австралії,
але дуже мало — на рідній Чернігівщині. Канадський письменник
Яр Славутич писав літературні
розвідки про репресованих, де
в книгах розповів про Гавроша
Сірого. Його ім’я також є в мартиролозі, який створив Яр Славутич про нашу розстріляну і винищену сталіністами українську
інтелігенцію. Микола Засенко
і поет-земляк Іван Савич говорили, що Гаврош Сірий — то був
квіт української літератури. Мав
усі дані, щоб стати видатним, але
сталінський режим його знищив.
Цього дня Гаврош до нас
повертався. Його вірші читали учні місцевої школи. Потім
до пам’ятника земляка поклали
живі квіти.
Віктор БОЖОК,
м. Корюківка
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У середовищі громадівців були місіонери за покликанням (Дмитро
Пильчиков, Олександр Кониський, Павло Чубинський…), пасіонарні особистості, «погасити» яких
не могли ані заслання, ані драконівські урядові акти на взірець
циркуляра міністра внутрішніх
справ Валуєва (1863) та Емського
указу Алєксандра ІІ (1876).
7. Важливим чинником українського відродження був галицький «П’ємонт». Євген Маланюк згадував, що його батько, живучи в
містечку Новоархангельськ на березі Синюхи, був передплатником львівського журналу «Зоря»,
редагованого Іваном Франком. І
це означало, що Львів жив іншим
життям, ніж Київ: під цісарем «русинам» Галичини все-таки дихалося вільніше, ніж «малоросіянам» під
царем. Варто зазирнути в біографії українських письменників ХІХ
століття, аби пересвідчитися, що за
кордоном вони друкувалися частіше, ніж удома.
Де побачили світ перші дві поетичні збірки киянки Лесі Українки («На крилах пісень», 1893, та
«Думи і мрії», 1899)? У Львові. А
третя («Відгуки», 1902)? Знову не
в Києві — тепер уже в Чернівцях.
Та й хіба могло бути інакше, з огляду на контраст між Росією і Європою? Щоразу, перетинаючи кордон
по дорозі в Росію, Леся переживала гнітюче відчуття: їй здавалося,
ніби вона повертається до тюрми
(«Мене знов обступила тісна, щільна/Неволі рідної знайомая стіна…»; вірш «Поворіт», 1899).
Зі Львова від середини 1870их років чути було голос Івана
Франка.
І політичне життя в «П’ємонті»

пульсувало також: хіба в Києві
хтось чув про вибори й боротьбу
партій?
8. У Києві заправляв балом Михайло Юзефович — «Табачник» ХІХ
століття, ревний охоронець «русского міра» на берегах Дніпра. Це
він інспірував появу Емського указу і знищення Південно-Західного
відділу Російського географічного
товариства, що перетворився, за
його словами, на «український генеральний штаб політичного життя». Тон у роботі відділу й справді
задавали члени «Старої громади»,
наукова праця яких, спрямована
на «вивчення краю», цілком руйнувала ідеологічні засади «истинно
русских» юзефовичів і шульгіних.
Дослідження з етнографії, фольклористики, мовознавства, історії,
юриспруденції, виконані Павлом
Чубинським, Михайлом Драгомановим, Володимиром Антоновичем, Костем Михальчуком, Олександром Кістяківським, Оленою
Пчілкою, відкривали Україні очі на
неї саму, стверджували її історичну й національно-культурну самобутність…
А 1875 року почалася довготривала закордонна місія Драгоманова: він мав стати пропагандистом України в Європі.
9. Неминуче повинен був настати момент, коли на зміну «українофілам» прийдуть ті, хто усвідомлюватиме себе українцями. І на рубежі 1880 – 1890-их такий момент
настав. «Ми відкинули назву «українофіли», а звемось просто українці,
бо ми такими єсьмо, окрім всякого «фільства», — пояснювала Леся
Українка зміни, що відбувалися у
свідомості її ровесників (лист до Михайла Драгоманова, 1891). Подібні
декларації звучали і з середовища

Братства тарасівців (Іван Липа, Микола Міхновський, Михайло Коцюбинський, Віталій Боровик та ін.)...
Українство стрімко політизувалося. Звідси наростання непорозумінь між радикально налаштованим Михайлом Драгомановим та
обережнішими за нього київськими «громадянами»-культурниками.
Звідси колізії між самим Драгомановим і тими, хто йшов за ним услід:
федералістські ідеї, що їх проповідував український вигнанець, уже
не влаштовували молоду генерацію українців 1890-их і в галицькому «П’ємонті», і на Наддніпрянській
Україні.
Характерною була й світоглядна еволюція Івана Франка: до середини 1890-их він цілком звільнився від соціалістичних ілюзій
своєї молодості.
10. 1895 року у Львові вийшла
праця Юліана Бачинського «Україна irredenta», автор якої обґрунтовував необхідність створення Української соборної держави. Там, у
Львові, через п’ять років Микола
Міхновський видав свою брошуру
«Самостійна Україна» — програмовий документ молодої Революційної української партії. Поява цих
двох документів політичної думки
свідчила, що «дух Полуботка» трансформувався в політичну ідею стратегічного характеру...
Її реалізація триває. На наших
очах і за нашою участю...
Володимир
ПАНЧЕНКО,
професор
Національного
університету
«Києво-Могилянська
академія»
(«Український тиждень»,
20.08.2015)

Україна — Польщ
ща

Форум істориків
У Варшаві відбулося друге засідання Українсько-польського форуму істориків. Засідання присвятили питанням діяльності
українського й польського підпілля на теренах сучасної Західної
України в роки Другої світової війни.
Співорганізаторами форуму є Український інститут національної пам’яті та польський Instytut Pamiеci Narodowej (Інститут
національної пам’яті).
З ініціативи інститутів торік після багаторічної перерви відновлено діалог істориків України та Польщі щодо складних питань спільного минулого.
Співдоповідачами виступили професор Ґжеґож Мазур і професор Ігор Ільюшин, професор Іван Патриляк і професор Ґжеґож Мотика.

Представники УІНП передали польським колегам копії 10
томів справи з архіву СБУ про польського підпільника 1940-их
років Вацлава Капісто. Ці матеріали нещодавно були віднайдені
працівниками УІНП.

Буде меморіальна
дошка Єжи Ґєдройцу
Комісія з питань встановлення пам’ятних знаків при Київській
міській
держадміністрації погодила встановлення
меморіальної
дошки
польському мислителю Єжи Ґєдройцу.
Дошка
з’явиться в історичній частині Києва, на фасаді Центру польських та європейських студій Національного
університету Києво-Могилянська академія
(вул. Волоська, 10).
Звернення Посольства Республіки Польща в Україні щодо вшанування пам’яті Єжи
Ґєдройца було підтримане одноголосно. Для
багатьох українців саме Ґєдройц є символом
взаємоповаги між Польщею та Україною.
Єжи Ґєдройц (27.07.1906 – 14.09.2000)
— польський публіцист і громадський діяч,
засновник і головний редактор культового часопису «Kultura» (Париж). Активний прихильник польсько-українського діалогу.
Український інститут
національної пам’яті

Радянський антирадянський фольклор
— Який урожай буде в Радянському Союзі цього року?
— Середній. Гірший, ніж торік,
але кращий, ніж наступного року.

— Там
з піском.

почнуться

перебої

***

— Що збирають, якщо нема
врожаю?
— Пленум Компартії.

Запитання, на яке вірменське
радіо не змогло відповісти:
«Якщо всі країни стануть соціалістичними, де ми будемо купувати зерно?»

***

***

***

— Що буде, коли в пустелі Сахарі побудувати соціалізм?

З огляду на те, що з кормами
неблагополучно, вирішили схрес-

тити корову з ведмедем — нехай
доїться, як корова, а взимку смокче лапу.
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Календар
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8 квітня

Дмитро
Дорошенко

1882 — народився Дмитро Дорошенко, український політичний діяч, історик,
публіцист, літературознавець.
1959 — на Кременчуцькому
автомобільному заводі зібрали перший само-

скид КрАЗ-222.
9 квітня
1865 — у Аппоматоксі (штат Вірджинія) армія Півдня капітулювала
перед військами Півночі. У США завершилася Громадянська
війна.
1879 — народився Андрій Лівицький,
український громадсько-політичний діяч,
Андрій
президент УНР в екЛівицький зилі в 1926 – 1954 рр.
10 квітня
1898 — народився
Мстислав
(Скрипник),
патріарх Української автокефальної православної церкви. Під
час визвольних змагань 1917 – 1921
рр. — старшина для
Патріарх
особливих доручень
Мстислав
Головного отамана
УНР Симона Петлюри, його рідного
дядька. Від 1947 р. — у США, у 1949 р.
обраний першоієрархом УПЦ.
1938 — у Німеччині та Австрії відбувся плебісцит про аншлюс — об’єднання,
а насправді — фактичне приєднання Австрії до фашистської Німеччини.
11 квітня
1945 — радянська влада заарештувала митрополита УГКЦ Йосипа Сліпого і низку греко-католицьких
владик. Згодом Сліпого звинуватили у
«ворожій діяльності проти УРСР, співпраці з німецькими окупантами» та засудили до восьми
років ув’язнення.
1979 — в автомобільній катастрофі на Київщині загинув Леонід
Биков, актор і кіЛеонід Биков
норежисер.
12 квітня
1861 — із бомбардування конфедератами Півдня форту Самтер
почалася Громадянська війна у США,
яка забрала життя 620 тисяч американців.
1903 — у Лондоні на маршрут вийшов перший у світі міський автобус із
двигуном внутрішнього згоряння.
13 квітня
1743 — народився Томас Джефферсон, автор Декларації незалежності
США (1776), 3-ій президент США у 1801
– 1809 рр., один із
Томас
батьків-засновників
Джефферсон
держави.
1773 — народився Юрій Лисянський, мореплавець, командир першої російської навколосвітньої експедиції.

***

— Де найбільше хліба в Радянському Союзі?
— У котлетах.

***

— Чи можна прожити на зарплату?
— Не знаємо, не пробували.

14 квітня
1865 — у театрі Форда у Вашингтоні смертельно поранено 16-ого президента США Авраама Лінкольна,
який помер наступного дня.
1887 — народився Іван Кавалерідзе, український і радянський скульп-

тор, режисер кіно й
театру,
драматург,
сценарист.
1912 — англійський
океанський
лайнер «Титанік» (на
той час — найбільший у світі) незадовго
до півночі зіткнувся з
Іван
айсбергом і через 2
Кавалерідзе
год. 40 хв. (почалося
вже 15 квітня) затонув. Із 2207 людей
на борту вижили тільки 706.
1930 — застрелився Володимир
Маяковський, радянський поет.
1956 — американці Чарльз Гінсберг, Чарльз Андерсен і Рей Долбі продемонстрували свій винахід —
перший відеомагнітофон.
15 квітня
1765 — помер Михайло Ломоносов, російський учений-природознавець, поет, художник, історик, астроном і філософ.
1919 — декретом радянської влади створено систему виправно-трудових таборів — започатковано майбутній «архіпелаг ГУЛАГ».
16 квітня
1844 — народився Анатоль Франс
(Жак Анатоль Франсуа Тібо), французький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1921 р.
1889 — народився Чарлі (Чарльз)
Чаплін, видатний англійський та американський кіноактор, режисер, сценарист.
17 квітня
1873 — помер Семен Гулак-Артемовський, український композитор,
співак, драматичний артист. Автор
першої української опери «Запорожець за Дунаєм».
1894 — народився Микита Хрущов, радянський партійний і державний діяч.
18 квітня
1558 — у Стамбулі померла Роксолана (Настя Лісовська) — українка,
яка була дружиною османського султана Сулеймана Пишного.
1846 — американець Роял Хаус
запатентував телеграфний апарат.
1853 — в Індії стала до ладу перша в Азії залізниця (Бомбей — Танна,
36 км).
1882 — народився В’ячеслав Липинський,
український
філософ, політичний і
громадський діяч, історик і публіцист.
1897 — народивВ'ячеслав
ся Мар’ян КрушельЛипинський
ницький, український
актор театру й кіно, режисер.
1966 —
розправа над українськими дисидентами: на закритому
засіданні Львівський обласний суд засудив Михайла Гориня на 6 років таборів суворого режиму за «антирадянську агітацію і пропаганду» — це перший вирок відомому дисиденту. Разом
судили його брата Богдана, Івана Геля,
Ярославу Менкуш, Михайла Осадчого,
Мирославу Зваричевську.
19 квітня
1775 — перші бої між британськими військами й американськими колоністами біля Лексингтона й Конкорда. Початок війни за незалежність
Америки.
1885 — у Петербурзі помер Микола Костомаров, видатний український
історик, етнограф і письменник.
21 квітня
1926 — народилася Єлизавета II,
королева Великої Британії (від 1952
р.).

Світ- інфо
№76 7 квітня 2016 року

Світ літератури і мистецтва

Світлини з архіву Володимира Сапона
26 вересня 1954 року в
Чернігові відбулася обласна
нарада молодих літераторів
за участю київських письменників Павла Тичини, Олександра Підсухи, Дмитра Білоуса,
Михайла Чабанівського та Володимира П’янова. Після наради всі сфотографувалися.
Цю світлину зробив фотокореспондент газети «Деснянська правда» Зіновій Кругерський. У паперовому варіанті друкується вперше.

Із книги
«Із вершин та низин»
Людина з чотирма іменами

Тетяна Череп-Пероганич — письменниця (член НСПУ) і журналістка. Родом із Чернігівщини. Зараз із родиною мешкає у столиці. Разом із чоловіком Юрієм Пероганичем
створили й активно втілюють у життя впродовж двох років свій спільний задум — мистецький портал «Жінка-УКРАЇНКА». До того
ж ця цілеспрямована і впевнена в своїх силах жінка веде активну громадську роботу,
любить подорожувати, відкривати для себе
нові місця й нових людей. У її голові — маса
цікавих проектів. У її поезіях — багато ніжності й тепла. Про все це й говорили.

Поезія Тетяни ЧЕРЕП-ПЕРОГАНИЧ

***
Зовсім не треба весь час бути зі мною поруч.
Я люблю тебе там, за нічними туманами.
Пролітаю щоночі крізь їхню густу пелену
Нічним метеликом,
Всідаюся тихо на краєчок твого серця —
До самого ранку...

А тебе не впізнати...

А тебе не впізнати. Тихо вкрилося сріблом волосся.
Мо’, і я вже не та, хоч не скаржуся ще на роки.
Нещасливий... Чи, може, мені це всього лиш здалося?
Як, питаєш, живу? Так, як ти, тільки все навпаки.
Бо щаслива, ЩАС-ЛИ-ВА! Все склалося так, як хотіла:
Дім, коханий, і діти, і друзі, і радість, і сміх...
Недарма, відпустивши тебе, я себе відпустила,
Відірвалася від невезінь і печалей гірких.
Як же добре, що ми розійтися спокійно зуміли.
Лиш поплакала трохи, а потім, набравшись десь сил,
Я любові у Долі — насмілилась і попросила.
Ну чого ж ти собі так нічого і не попросив?!..
Старчевод, Володимир Германов, Леся Горова і багато-багато інших. Ми спілкуємося, ми
щось організовуємо разом, щось створюємо.
Спілкування робить нас щасливішими, духовно багатшими. І ці відчуття безцінні. Гроші ми
заробляємо поза порталом. Обоє ж із чоловіком працюємо.
— У чому ще, окрім любові, черпаєте натхнення?
— У поїздках, подорожах. У вихідних, коли
їдемо до мами. Вона живе в Старій Басані Бобровицького району. Ліс — у кінці городу. Тільки вийшла з машини — й відразу ж хочеться
щось писати, творити. Я взагалі будь-де писати не можу. У селі — пишеться. Вдома в Києві
— теж, але лише за моїм столом, за моїм ноутбуком. На кухню чи в іншу кімнату перейду,
і все — пауза.
— А за характером Ви яка?
— Це, мабуть, більше запитання до моїх
рідних. Думаю, що їм зі мною не завжди легко:
я бунтарка, вибухова суміш — сірник краще не
підносити. Але вмію стримувати себе, хоч це й
непросто (посміхається).
— Про що мрієте?
— Про мир. Раніше мріяла про хорошу
сім’ю, люблячого чоловіка, якісь творчі успіхи.
Господь мене почув. А зараз хочу, щоб українці
перестали вмирати від ворожих куль, і щоб ворогів не було в Україні. Поки вони скрізь — як
зовні, так і поміж нас. Позаймали владні крісла і нищать державу день за днем.
— Що може змінити цю ситуацію?
— Ну, перш за все, у владні крісла треба
посадити українців, для яких такі слова, як
мова, нація, народ — не пустий звук, а сенс
життя. Ми повинні навчитися обирати, довіряти, захищати рідне, своє, не чекати, що хтось
це зробить за нас. Інакше бути Україні без
українців чи й не бути взагалі.
— А сила письменницького слова може
якось позитивно вплинути на ситуацію, яку
Ви описали?
— Аристотель, якщо я не помиляюся, говорив, що слово — найсильніша зброя людини.
Думаю, що може. Тому ніколи й не мовчу.
Марина БОЛЕЙЧИК
Березень 2016

Осінь дорослої жінки
Триптих
1
Осінь. Кава у ліжко...
Убік відкладаю книжку.
Сьогодні мені не до читання
І не до кави.
Я хочу тебе!
Хочу, хочу, хочу,
Мій ніжний, ласкавий.
Візьми мене...
Візьми...
З’їж, як грінку,
Дорослу маленьку жінку.
2.
Граюся і не каюся
Почуттями,
Роками,
А осінь
Листям під ноги,
А осінь —
Як засторога...
Грішна,
Непокірна,
Вперта!
Тобі на мені б
Не вмерти...
3.
Груди цілунками вкрив
Посеред листопаду.
Яка моя правда?
Яка твоя правда?
Зрадники чи долі обранці —
Коханці.
І не в літах справа!
Ти жінку, мов дівчинку, звабив.
***
І що тоді буде, коли я пташиною стану?
Коли мене вирій покличе в дорогу далеку?
Життя ж бо таке: я сьогодні дружина, кохана,
А завтра, гляди, поміж хмар твоя жінка-лелека.
І що тоді буде? Та все, мабуть, так, як раніше.
І листя під ноги, і сонце — згори промінцями...
Лише хтось уголос тобі не читатиме віршів,
На склі їх писатиме осінь сумними дощами.

Що в журналі «Літературний Чернігів»
У часописі №4 (72) подано добірки поезій
Станіслава Шевченка, Тетяни Череп-Пероганич,
Миколи Адаменка, Володимира Фриза, Олександра Забарного, Миколи Гриценка, Дарини Плитник та Естер Філіп.
Проза представлена оповіданнями редактора журналу Михася Ткача, Віталія Леуса, Михайла Блехмана, Валентини Грищенко, Оксани Шуляк, Олексія Тимошенка, Віталія Топчія.
Публікуються роздуми Петра Кононенка про
книжку Любові Пономаренко «Нехворощ», стат-

Цікаве про
українських
письменників
Валерій ШЕВЧУК

Коли любиш любити…

— Ваша сторінка у Фейсбуці свідчить про
те, що рідні Вас бачать не часто.
— Це не так (усміхається), вони мене бачать постійно, бо майже завжди зі мною. Наш
трирічний синочок Богданчик знає, що сім’я
— це пальчики, зібрані в кулачок, усі разом.
Хоча, мабуть, я не приклад такої, знаєте, правильної мами, дружини в фартушку, зі сковорідкою смажених котлеток, натертою до блиску підлогою. Для мене це речі не те щоб другорядні, але й не головні.
— Тобто як?
— Тобто, якщо стоїть питання приготування вечері чи походу в кіно, — я виберу кіно. Повечеряти опісля ми можемо, заїхавши всі гуртом у кафе дорогою додому, чи разом удома
приготувати потім щось нашвидкуруч.
— І що, чоловік не бурчить?
— Чоловік мене любить. А я його. Я взагалі
люблю любити. Це надихає на позитив.
— А якщо любов невзаємна. Що тоді?
— Тоді я пишу сумні вірші…
— Коли вже заговорили про творчість,
від кого у Вас більше — від журналіста чи від
письменника?
— О, на це мені складно відповісти. З дитинства марила журналістикою. Муза прийшла згодом (усміхається). Подобається й те, й
інше. Хоча перше дуже часто забирає на себе
всю увагу. Я «кайфую», коли пишу про когось,
коли спілкуюся з людьми під час інтерв’ю. Займаюся професійно піаром і дуже люблю це
діло… Чого мені не вистачає в процесі творчому як письменнику, це спокою, часу (катастрофічно) і, як це не дивно, самотності. Тому багато нових поезій з’являється, але мені їх навіть
нема коли в комп’ютер перенести. Та це — не
біда. Головне, що пишеться. Колись усе зберу
і впорядкую. Бо ті книги, що вийшли раніше,
вже розійшлися по читачах.
— Розкажіть про портал «Жінка-УКРАЇНКА».
— А що про нього розказувати, його треба читати.
— Він Вам грошей не дає?
— Він дає більше — знайомства з цікавими людьми, які непомітно якось стають нам із
чоловіком справжніми друзями. Повірте: це
дорогого вартує. Саме завдяки порталу в нашому житті з’явилися такі цікаві творчі особистості як Оксана Радушинська, Тетяна Винник, Еліна Заржицька, Любов Відута, Ярина
Мавка, Оксана Грек, Світлана Мирвода, Юрій
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тя Олександра Бобира за спогадами про Тараса Шевченка, про класичну японську поезію розмірковує Дмитро Шупта.
Історія Чернігівщини представлена матеріалами Тамари Демченко «Побратими» — про
депутатів Державної Думи Російської імперії
від Наддніпрянської України, Оксани Толкачової «Заручники війни: остарбайтери». У рубриці «Краєзнавство» — розповідь Володимира Сапона про напівзабутого чернігівського художника Івана Рашевського та Миколи

Тимошика — з історії рідного села Данина на
Ніжинщині. До 125-річчя від дня народження
Павла Тичини друкуються спогади Олександра
Олійника.
Журнал друкує рецензії на книги Анатолія
Гризуна «Перстень-Зодіак», Лариси Ткач «Кришталева роса», Миколи Слюсаревського «Не
втративши лиця», Павла Пришиби «Моє життя»,
Анатолія Роліка «Вибуховий ефект», Дмитра Єсипенка «Повісті Бориса Грінченка» та чотиритомник віршів Тетяни і Сергія Дзюб.

Український поет і філософ Теофан Прокопович відзначався тим,
що легко змінював переконання, як
і імена. Справжнє його ім’я — Елеазар. Щоб поповнити свою освіту,
Прокопович поїхав 1698 року за кордон, покинув православ’я й перейшов на унію; прийнявши ім’я Єлисея,
став у Володимирі-Волинському дияконом і префектом тамтешніх шкіл,
рівночасно викладаючи поетику й
риторику. Незабаром його послали
для здобуття освіти до Рима, де прийняли до колегії св. Атанасія, утвореної папою Григорієм XIII для католиків, греків і слов’ян. У Римі пробув
Прокопович три роки; начальник колегії, єзуїт, дуже полюбив талановитого молодика, взяв його до себе на
помешкання, дозволив вільно відвідувати міські й монастирські бібліотеки. Єзуїти намовляли Прокоповича, щоб той вступив до їхнього ордену, але він не погодився.
1702 року Прокопович повернувся до України і знову став православним, постригшись у ченці під іменем Самуїла, а 1705 року прийняв
на честь свого покійного дядька ім’я
Теофан.

Великий мандрівник
Усе свідоме життя провів у мандрах Василь Григорович-Барський.
20 липня 1723 року 22-річний юнак
Василь вийшов із Києва, а на початку 1724 року вже навчався у Львівській єзуїтській академії, у квітні того
ж року вирушив пішки до Італії через
Угорщину, Австрію; досяг Неаполя, пішов у Рим, тоді через Флоренцію — у
Венецію, звідки в березні 1725 року
відплив на кораблі на острів Корфу,
потім у Солунь і до Афонської гори.
Повернувшись у Солунь, відплив до
Єрусалима, обійшов Сирію, вчився у
Трипольському училищі, затим мандрував і 1734 року опинився в Дамаску. Дістався до острова Патмоса,
оглянув монастирі Кіпру, а від 1737
року, лишившись на Патмосі, пробув
тут шість років, після чого 1743 року
був відкликаний російським резидентом Вишняковим до Константинополя. Знову вирушив на Афонську
гору, де пробув до 1745 року. Звідти
ходив до Епіру, Криту, Лівадії. 1746
року прибув до Царграда, потім повернувся на батьківщину через Румелію, Болгарію, Валахію, Молдавію
та Польщу. 2 вересня 1747 року прибув до Києва і, проживши тут 35 днів,
помер 7 жовтня, маючи 46 років.
Цікаво, що, коли повернувся додому, рідна мати не могла його впізнати, навіть проговоривши з ним годину. Вдачі був веселої і жартівливої,
допитливий до всіляких наук і мистецтва. Свої мандри описав у великій
книзі, додавши до неї ряд власних
малюнків.

Молодший
Григорович-Барський
Так назвав себе інший великий
український мандрівник Лука Яценко, який 1764 року виїхав до Єрусалима і потім під іменем Леонтія був
архімандритом і настоятелем посольської церкви в Константинополі. Добре володів французькою, італійською, грецькою й турецькою мовами, залишив опис своєї подорожі в
13 томах, який дійшов до нашого часу
в рукопису.

Світ домашнього читання
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Розклад руху приміських потягів
по станції Чернігів

Несподівані
думки

Напрям руху, час відправлення з Чернігова:

Олександр
Перлюк

Ніжин: 6.27, 8.11, 13.25, 17.31, 20.30.
Київ (комф.): 6.08, 18.00 (нд.).
Неданчичі: 5.05 (крім сб.), 8.15, 14.58 (крім сб., нд.), 21.04.
Іолча: 5.05 (сб.), 14.58 (сб., нд).
Горностаївка: 8.35, 21.30.
Славутич (комф.): 15.42 (нд.).

Перлюкізми
Обібравши народ, можна вже подумати і про його
соціальний захист.
Зверху здається, що виплата зарплат і пенсій —
даремна витрата грошей.
І як тільки цьому народові не набридне хотіти
їсти?
Той, хто вже досягнув
своєї мети, багато втратив.
Багатьом вдається зробити неможливе лише тому,
що вони вважали це неможливим.
Є — життя, а є — сімейне життя.

У світі цікавого
Дещо про молоко

«Дивосад» — Школа української мови
театр унікальний

У Чернігівському міському палаці
культури відбувся захід, присвячений
десятиріччю театру «Дивосад». Його
актори — люди, які мають різні ступені
інвалідності. Проте в мистецтві інвалідів не буває!
Театральна студія була заснована
на базі обласної благодійної організації «Аратта». Біля витоків стояла доцент педуніверситету Марина Каранда. Від 2010 року об’єднання очолила
Ірина Пісня, режисер і художній керівник колективу.
Після привітань на сцені виступили актори й волонтери об’єднання. До
урочистостей долучилися Ніжинський
дитячий будинок-інтернат і Чернігівський театр тіней «Fireflies».
Учасники колективу показали уривок із нової вистави «За двома зайцями». Повну версію можна буде побачити
15 травня на сцені Молодіжного театру.
«Дивосад» готується взяти участь
у Міжнародному фестивалі театрів у
Польщі. Актори будуть вдячні всім, хто
може підтримати їх морально й матеріально!

Було колись...
Неуважність
Ампера
Французький фізик Ампер ішов якось Парижем,
поринувши в роздуми. Аж
раптом на очі йому потрапила гладенька чорна дошка. Учений дістав з кишені крейду і, ніскільки не дивуючись, звідки та дошка
посеред вулиці могла взятися, заходився обчислювати.
Навіть коли дошка
зрушила з місця, учений
не звернув на це уваги.
Він продовжував писати
на ній і тоді, коли за чудернацькою дошкою довелося не тільки йти, а й
бігти!
Як виявилося, за дошку
неуважний учений сприйняв задню стінку карети.

Куточок
гумору

Увечері чоловік знервовано походжає перед
будинком, весь час поглядаючи на годинник.
— Хвилююся за дружину, — пояснює сусідові.
— А що з нею?
— З нею мій автомобіль.

***
Чоловік повертається
додому з роботи, заходить
на кухню і бачить записку:
«Любий, борщ на столі —
витри його!»

***
— Коханий, — звертається дружина до свого чоловіка. — Так хочеться чогось чистого і світлого...
— Пиво будеш?

***
— Чому ви намагалися
втекти з в’язниці?
— Я хотів женитися!
— Дивне у вас уявлення
про волю.

***
— Оксано, хто твій
Грицько за східним гороскопом?
— Як тверезий, то вівця, а коли нап’ється, то баран.
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За книгою «Антисуржик», Львів, 2011. Видання Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
Львівського національного університету ім. І. Франка.

Неправильно:

Правильно:

Вів себе гідно
Від семидесяти
Давайте привітаємо
Він по спеціальності
Лекція по історії
В любій школі
Поступив в інститут
Справився із завданням
Рахую, що треба
Самий важливий
Заставляє вчити
Помилки зустрічаються
По всім морям
Докажи теорему
Дві стрічки тексту
Переверніть сторінку
Розкрийте книгу
Відкрийте вікно
Закрийте двері
Коротше кажучи
Мені повезло
Два семінара
Учбовий корпус
Пропуск до корпусу

Поводився гідно
Від сімдесяти
Привітаймо
Він за спеціальністю
Лекція з історії
У будь-якій школі
Вступив до інституту
Впорався із завданням
Вважаю, що треба
Найважливіший
Примушує вчити
Помилки трапляються
По всіх морях
Доведи теорему
Два рядки тексту
Перегорніть сторінку
Розгорніть книгу
Відчиніть вікно
Зачиніть двері
Коротко кажучи
Мені пощастило
Два семінари
Навчальний корпус
Перепустка до корпусу

Якщо 13-ого у п’ятницю
вам перейшов дорогу чорний кіт
З історії забобонів.
А ви часом не забобонні?

Нещасливе «13». Забобон про «чортову
дюжину», нещасливе число 13, народився тисячі років тому в Давньому Вавилоні. Це була
розвинута держава, де знали точні науки. Найбільш популярним тут було число 12. На 12 місяців вавилоняни ділили рік. Доба мала 24 години, тобто 12 подвійних годин. Година — це
60 хвилин, тобто 5 разів по 12. Це число ділиться на 2, 3, 4, 6. Тому воно було одиницею
виміру. Натомість уже наступне число 13 вважалося якимось «корявим», бо не ділилося ні
на скільки, окрім на одиницю й само на себе.
От і стало «нещасливим». І в це цілком серйозно вірять і нині, в тому числі в багатьох цивілізованих країнах.
До «нещасливого» числа можна додати й
«нещасливий» день — п’ятницю: її вважають
такою, бо саме цього дня, згідно з Біблією,
було розіп’ято Ісуса Христа.
Чи винна ліва нога? Устав уранці на
ліву ногу — день буде невдалим. Те саме станеться, якщо спіткнувся на цю ногу. На невдачу свербить ліве око. Пояснення таке: в давнину вважалоcя, що в людини саме зліва ходить
злий дух, який приносить нещастя.
Розбите дзеркало. Коли первісна людина дивилася у водне дзеркало, їй здавалося, що бачить не своє відображення, а власну
душу. З появою дзеркал люди стали вважати,
що і в дзеркалі вони бачать не себе, а свою
душу. А коли дзеркало розбивалося, то начебто гинула і душа людини. Звідси й прикмета, що
розбите дзеркало віщує біду.
Вітання через поріг. Ще один забобон такий: не варто через поріг вітатися за
руку або передавати щось одне одному. Давні
слов’яни поклонялися духам померлих предків

Світ- інфо

Чернігівська
обласна інформаційноаналітична газета.

За статистикою найбільшу кількість молока випивають
у Фінляндії.
У середньому в коров’ячому вимені міститься 15 літрів молока.
Сир виготовляють із молока більше 20 видів тварин,
навіть із верблюжого й оленячого.
Потрібно приблизно 10 літрів молока, щоб виготовити
1 кг сиру.
Казеїн, вироблений із молока, використовують для виготовлення багатьох видів пластику, клею і фарб.
Найжирніше молоко — в тюленів (близько 50%), найменш жирне — в ослиць.
Верблюже молоко не згортається і легко засвоюється
людьми з непереносимістю лактози. Цей вид молока вважається найпоширенішим у народів пустель.
Першою твариною, яку почали використовувати для
видоювання молока, була не корова, а коза. Корова стала
свійською твариною набагато пізніше.
У 1964 році молоко вперше почали розливати в пакети.
Процес пастеризації був придуманий наприкінці XIX
століття, завдяки чому вдалося уникнути багатьох епідемій.

Корисні поради
Ця універсальна сода
Сода — перевірений засіб народної медицини і незамінний помічник у хатньому господарстві й кулінарії.
За допомогою харчової соди можна прибрати всі неприємні запахи в холодильнику, відрі для сміття, а також автомобілі, котячому лотку або в шафі для взуття. Для цього потрібно розприскати розчин соди в усіх місцях, де може з’явитися
неприємний запах.
Харчову соду вживають при печії — вона зменшує кислотність шлунка і здатна нейтралізувати хімічні та штучні добавки в їжі. Якщо вас мучить печія, потрібно випити розчин соди
— одна чайна ложка на склянку води.
Харчову соду можна додавати, приймаючи ванну, адже
вона має протизапальний ефект.
Сода чистить практично все: раковини, ванни, кахель,
хромовані поверхні, вапняні відкладення на металевих мийках і навіть ваші зуби, пожовклі після вживання кави, міцного чаю або тютюну.
За допомогою соди можна прочистити стоки, що засмітилися, і позбавити їх від неприємного запаху. Для цього треба
насипати в стік склянку соди, налити склянку оцту, почекати
п’ять хвилин, а потім промити водою.

Чернігівський культурно-мистецький
центр «Інтермеццо»
і вірили, що ті можуть впливати на їхнє життя.
Поріг вважався місцем перебування духів, бо
в глибоку давнину під порогом ховали покійників. Звідси й забобон.
«Магічний» віник. Чимало прикмет, забобонів пов’язано зі звичайним віником. Ось
деякі. Віник треба ставити на підлогу ручкою
вниз, що зберігає добробут дому. Не можна
мести віником через поріг, щоб «не вимести» з
дому гроші. Новим віником легенько б’ють дітей, аби гарно поводилися, а також б’ють плодові дерева — на врожай. Дівчата для приваблення наречених стрибали 9 разів через віник. Не варто замітати в один день двома віниками — позбудешся статків. Не можна, щоб
чужі підмітали у вашому домі вашим віником,
— позбудетеся удачі. При переселенні на нове
місце старий віник забирають із собою.
Звичайно, всі чули й про такі прикмети:
буде невдача, якщо дорогу перейде чорний кіт;
не проходьте попід приставленою до стіни драбиною. До цих і подібних прикмет, забобонів
можна ставитися з гумором і надто вже не вірувати в них. Хоча деякі люди хоч трохи та й вірять у подібне. Мовляв, так спокійніше.
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