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Триває передплата 
на нашу газету на II півріччя 

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 газету — найнижча. 
Вона становить усього 8 гривень на місяць.

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

кіосках, відділеннях і райвузлах зв’язку. 

«Світ-інфо» — газета для кожного з вас!
Кожному читачеві газети — 

ще одного-двох читачів 
Прочитавши нашу газету, покажіть її своїм друзям, знайо-

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

Не забудьте 
продовжити передплату

У частини наших читачів передплата на газету «Світ-інфо» 
оформлена на перше півріччя. Тому не забудьте протягом 
травня – червня продовжити передплату на друге півріччя. 

Дискусії довкола питання при-
пинення дипломатичних відносин 
України з Росією тривають уже тро-
хи більше двох років, періодично то 
спалахуючи, то затухаючи. 

Чи не найголовнішим у дискусіях є 
питання: а що конкретно Україна отри-
має/втратить від припинення/збере-
ження дипломатичних відносин із Росі-
єю? І це зрозуміло, адже для ухвален-
ня відповідального рішення слід чітко 
усвідомлювати всі можливі наслідки 
зазначених кроків. Тим часом визна-
чення їх потенційних «плюсів» і «міну-
сів» нерідко суб’єктивне, спекулятивне 
і кон’юнктурне. Неупереджений аналіз 
цього питання передбачає насамперед 
його розгляд через призму міжнародної 
практики. Спробуємо це зробити.

Будемо враховувати, що припинен-
ня/розірвання дипломатичних відносин 
— найжорсткіший із дипломатичних де-
маршів. Мовою дипломатії він говорить, 
що відносини двох країн мають недруж-
ній, ворожий характер. Цей крок супро-
воджується взаємним закриттям по-
сольств та евакуацією їх персоналу. Ро-
зірвання дипломатичних відносин за-
звичай відбувається внаслідок війни чи 
інших надзвичайних обставин (збройна 
агресія проти суверенної держави, вій-
ськовий путч тощо). Відповідно, в міжна-
родній практиці воно вживається нечас-
то. За останні 6 із гаком років вдалося 
нарахувати 11 випадків припинення ди-
пломатичних відносин. 

(Далі автор аналізує ці випадки, зо-
крема розірвання дипломатичних сто-
сунків США, Канади, Єгипту — з Іраном, 
США — з Лівією — ред.)

Розглянуті приклади припинення ди-
пломатичних відносин свідчать, що: 

– такий крок не є унікальним у міжна-
родній практиці й періодично застосову-
ється за різних обставин. Підставою для 
нього може бути навіть підозра про вчи-
нення дій, які суперечать інтересам дер-
жави-ініціатора; 

– припинення дипломатичних відно-
син не зупиняє автоматично всіх інших 
зв’язків між країнами та їхніми грома-
дянами: ні торгово-економічного співро-
бітництва, ні транспортного сполучення, 
ні консульського обслуговування своїх 
громадян, ні їхніх поїздок до країни, ви-
знаної недружньою; 

– для обмеження співпраці в різних 
сферах країни вдаються до запроваджен-
ня спеціальних санкцій. Однак навіть ці 
кроки не зводять зовнішньоекономічних 
зв’язків до «абсолютного нуля». Самі ж 
санкції з однаковим успіхом можуть за-
стосовуватися як за наявності, так і за 
відсутності дипломатичних відносин; 

– за відсутності дипломатичних від-
носин сторони мають можливість продо-
вжувати діалог офіційних осіб у двосто-
ронньому й багатосторонньому форма-
ті, обговорюючи питання економічного 
співробітництва, міжнародної безпеки, 
зняття санкцій, звільнення заручників, 
візового режиму, транспортного сполу-
чення, постачання енергоносіїв, гумані-
тарних контактів тощо. 

* * *
Перш ніж на основі викладеного фак-

тологічного матеріалу перейти до аналізу 
україно-російських дипломатичних від-
носин, слід також для його повноти бодай 
стисло розглянути міжнародну практику 
застосування ще однієї форми диплома-
тичного демаршу — «відкликання посла 
для консультацій». Річ у тому, що саме 
її використала Україна у відповідь на дії 
Росії. З огляду на обмежений обсяг статті 
та частоту застосування у світі цього ди-
пломатичного кроку (за ті ж 6 із гаком ро-
ків вдалося нарахувати понад 150 таких 
випадків), розглянемо його використан-

ня лише від 2016-ого до важливого для 
України 2014 року. 

(Тут  автор аналізує деякі такі  ситу-
ації — ред.)

Отже, відкликання посла для кон-
сультацій використовується в міжнарод-
ній практиці значно частіше, ніж припи-
нення дипломатичних відносин. Але й за-
стосовується воно зі значно менш сер-
йозних причин. Мовою дипломатії цей 
крок сигналізує опонентові й міжнарод-
ній спільноті лише про появу проблем у 
двосторонніх відносинах. Його завдан-
ня — застерегти іншу сторону від продо-
вження неприйнятних дій.

* * *
Як же на тлі міжнародної практики 

сприймаються дипломатичні відносини 
України з Росією загалом та вчинений 
демарш — зокрема? На ці запитання на-
прошуються такі відповіді.

Відкликання Україною 17 берез-
ня 2014 р. посла з РФ для консуль-
тацій було насамперед кроком 
запізнілим. 

Дипломатія
з агресором

Дипломатичні відносини з Росією: 
міжнародна практика vs українська стратегія 

Тільки факти
Україна перемогла на «Євробаченні» 

перша — наша Джамала
Українська співачка Джама-

ла виграла міжнародний пісенний 
конкурс «Євробачення-2016». Вона 
отримала 534 бали. Джамала пред-
ставила на конкурсі пісню «1944» 
про депортацію кримських татар 
1944 року.

Друге місце зайняла співачка 
Дамі Ім з Австралії (511 балів), третє 
— Сергій Лазарєв із Росії (491).

Цього року конкурс проходив у 
столиці Швеції Стокгольмі. У фіналі 
взяли участь 26 країн. 

День пам’яті 
жертв політичних репресій

Він відзначається в Україні третьої неділі травня. 
На території Національного історико-меморіального запо-

відника «Биківнянські могили» на околиці Києва 15 травня від-
булися пам’ятні заходи. У них узяли участь Президент України, 
керівництво уряду й парламенту, духовенство й громадськість. 

Биківнянське поховання жертв сталінських репресій на-
лежить до найбільших на території України. Таємна спецділян-
ка НКВС УРСР у Биківні почала діяти навесні 1937 року. Упро-
довж 1937 – 1941 років вантажівки майже щоночі привози-
ли тіла розстріляних у київських в’язницях НКВС для таємного 
поховання в Биківнянському лісі. Останній спочинок тут зна-
йшли, за різними оцінками, від 15 до понад 100 тисяч осіб.

Тут таємно поховані письменники Михайль Семенко, 
Майк Йогансен, Вероніка Черняхівська, художники Михай-
ло Бойчук, Микола Касперович, академіки Федір Козубов-
ський, Петро Супруненко, митрополит УАПЦ Василь Липків-
ський та інші жертви комуністичного терору.

На Донбасі військові Росії 
масово звільняються з армії

На території тимчасово окупованого Донбасу бійці ЗС РФ 
масово подають рапорти на звільнення з військової служби. 
Про це 14 травня повідомили в Головному управлінні розвід-
ки Міноборони України: «Продовжується падіння рівня мо-
рально-психологічного стану військовослужбовців РФ». 12 
травня рапорти на звільнення з військової служби подав 
весь особовий склад 5-ої мотострілецької роти на чолі з її 
командиром з одного з полків морської піхоти. Є й інші такі 
приклади. 
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Бліц-інформ Декомунізаація

Відзначаємо Дні Європи
Тривають заходи в рамках загальноєвропейської 

кампанії відзначення Дня Європи-2016 «RE-ФОРМУЮСЬ 
європейцем!», організованої мережею Центрів євро-
пейської інформації в партнерстві з громадськими ор-
ганізаціями.

На Чернігівщині вже пройшли такі заходи: показ 
документальних фільмів «Чуєш, брате?» (м. Чернігів), 
«Ромська мрія» (м. Щорс); круглий стіл «Цінності Європи: 
український вимір» (м. Чернігів); 24 травня —«Європей-
ська освітня кав’ярня» (смт Ріпки).

У рамках кампанії організовано виставку «Шлях 
України до Європи». Виставка «Стоп цензурі» дозволить 
відвідувачам підвищити обізнаність стосовно прав люди-
ни та свободи слова. 21 травня біля Чернігівської облас-
ної бібліотеки імені В. Короленка діятиме інформаційний 
намет Чернігівського центру європейської інформації. 

Сіверський інститут регіональних досліджень

Подарунок із Канади
До Канадсько-українського центру центральної 

міської бібліотеки ім. М.Коцюбинського надійшли що-
денники Павла Володимировича Пришиби, які надісла-
ла його донька Євдокія Павлівна Трипупенко, що прожи-
ває в Канаді. У документах висвітлюється життя автора 
в період від 1960 р. по 1978 р. Непроста доля Павла Во-
лодимировича дала йому неоціненний життєвий досвід, 
який він талановито осмислив у своїх щоденниках. 

Переглядаючи його нотатки, бачиш, що Павло При-
шиба як свідомий громадянин, перебуваючи під могут-
нім впливом патріотичних настроїв, завжди згадував з 
любов’ю рідну Україну.

У попередні роки чернігівський письменник Михась 
Ткач обробив частину документів, надісланих із Канади, 
й видав два щоденники про життя Павла Пришиби. Те-
пер нові матеріали. 

Бібліотека запрошує всіх бажаючих до Канадсько-
українського центру для ознайомлення з життям укра-
їнської діаспори. Адреса — вул. Захисників України (ко-
лишня вулиця Одинцова), 7-В.

Долучайтеся до благодійного 
фонду «Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або коштами на 

підтримку діяльності Чернігівського благодійного фон-
ду «Захистимо Україну!», який, у свою чергу, допомагає 
Українській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна  перераховувати за такими реквізи-
тами:

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

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

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

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

Пішохідний проспект
Проспект Миру в Чернігові перекриватимуть що-

вечора, а у вихідні — на весь день.
У Чернігові з’явилася пішохідна вулиця. Так вирішив 

виконком міської ради. На період від 1 травня по 15 
жовтня введено обмеження проїзду транспортних засо-
бів по проспекту Миру від Валу до Красної площі. У бу-
денні дні проїзд буде закритий з 18.00 до 23.00, а у ви-
хідні та святкові дні — з 9.00 до 23.00.

Центральна Красна площа від транспорту закрита 
не буде, рух тут перекриватиметься лише під час прове-
дення масових заходів.

Міський голова Владислав Атрошенко звернувся до 
всіх рестораторів, чиї заклади розташовані на вказано-
му відрізку проспекту, провести озеленення і прикраси-
ти фасади й літні майданчики своїх закладів.

Фонтани міста 
Чернігівський міськвиконком затвердив кошто-

рис на ремонт і будівництво фонтанів у Чернігові. На це 
2016 року буде витрачено 3,5 мільйона гривень. У тому 
числі: капітальний ремонт фонтанів — 650 тис. грн; бу-
дівництво фонтана — 1,45 млн грн; реконструкція фон-
тана — 1,4 млн грн.

На будівництві дитячого садка на Масанах було зе-
кономлено кошти, частину яких вирішено направити на 
фонтани міста.

Планується побудувати фонтан у сквері навпроти 
«Мегацентру» на проспекті Миру і відновити фонтан на 
Валу.

Населені пункти 
отримали нові назви

12 травня Верховна Рада України ухвалила три постанови 
щодо декомунізації населених пунктів, зокрема й на тимчасово 
окупованих територіях Криму та Донбасу.

Перейменування пов’язане з вимогами Закону України «Про 
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (на-
цистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропа-
ганди їхньої символіки».

Перейменовано на підконтрольній державі території 6 ра-
йонів, 218 населених пунктів, з них 4 міста (Димитров — Мир-
ноград, Котовськ — Подільськ, Красноармійськ — Покровськ, 
Щорс — Сновськ).

Також ухвалено 76 нових найменувань в окремих районах 
Донецької та Луганської областей, які перебувають під контро-
лем сепаратистів і росіян. Встановлено 75 найменувань в оку-
пованому Росією Криму.

Відповідно до ухвалених постанов у Чернігівській області 
змінили назви такі села:

Дзержинського Бобровицького району — на Молодіжне;

Червоноармійське Бобровицького району — на Вишневе;

Кіровське Борзнянського району — на Острів Надії;

Петрівка Борзнянського району — на Махнівка;

Червона Україна Борзнянського району — на Українка;

Радянське Городнянського району — на Слобода;

Григорівка Ніжинського району — на Мильники;

Григоро-Іванівка Ніжинського району — на Ніжинське;

Радгоспне Ніжинського району — на Яблуневе;

Червоний Шлях Ніжинського району — на Станція Лосинівська;

Жовтень Носівського району — на Лісові Хутори;

Карла Маркса Носівського району — на Вербове;

Шлях Ілліча Носівського району — на Яблунівка;

Незаможне Ріпкинського району — на Вертеча;

Жовтневе Семенівського району — на Янжулівка;

Сильченкове Талалаївського району — на Стара Талалаївка;

Червоний Плугатар Талалаївського району — на Плугатар;

Червоне Чернігівського району — на Жидиничі.

Центральна виборча комісія призна-
чила проміжні вибори депутатів Верховної 
Ради в чотирьох округах на неділю, 17 лип-
ня, — замість вибулих депутатів. У Дніпро-
петровську депутата обрали міським голо-
вою, у двох округах депутати недавно були 
призначені міністрами. 

У Чернігівському округу № 206 вибори 
призначені через те, що депутат від нього 
Владислав Атрошенко торік був обраний 
міським головою Чернігова.

Чомусь ЦВК ухвалила рішення про ви-
бори на деяких звільнених округах із вели-

чезним запізненням, усупереч закону, що 
вже не дивує. Депутатські повноважен-
ня Атрошенка були припинені ще 28 січня, 
округ у Дніпропетровську без депутата — 
ще давніше. 

Отже, в Чернігові знову дочасні ви-
бори до Ради. Невже вони будуть такими 
самими скандальними, як минулого літа, 
коли звільнився 205-ий округ, від якого 
був обраний нинішній губернатор Валерій 
Куліч? Тоді скреснулися адмінресурс від 
влади в особі Березенка (він і виграв ви-
бори) і гроші в особі Корбана. 

На відміну від округу № 205, який на 
території лише Чернігова, більшої його 
частини, до 206-ого входить менше поло-
вини міста, натомість два найбільші райо-
ни області — Чернігівський і Ріпкинський. 
Хоча, звичайно, більшість виборців — усе 
одно в обласному центрі. І виборча кам-
панія вже фактично почалася ще до ого-
лошення виборів і задовго до офіційного 
висування та реєстрації кандидатів. Схо-
же, стануть кандидатами дехто з тих, хто 
вже «засвітився» на біл-бордах і в місце-
вій пресі.

Про це говорили на прес-
конференції в Чернігові у гро-
мадському прес-центрі «Ініціа-
тива».

Учасниками стали голова 
Конфедерації вільних проф-
спілок України (КВПУ) Михай-
ло Волинець, новообраний го-
лова Чернігівського обласно-
го об’єднання КВПУ В’ячеслав 
Лебідь, представники первин-
них організацій області.

«У вашій області катастро-
фічно зростає рівень безро-
біття, а також заборгованість 
із заробітної плати. Також со-
ціальні наслідки безробіття — 
це пияцтво, наркоманія», — на-
голосив Михайло Волинець. 
Ці теми, а також закриття ме-
дичних і навчальних закладів 
стали головними під час його 
зустрічей із керівництвом об-
ласті.

«Старі профспілки вже 

втратили 25 тисяч членів за 
минулий рік, зникли три облас-
ні профспілки галузевого на-
прямку, це реакція людей на їх 
діяльність. Тому в мене постає 
питання: чому не розвивають-
ся незалежні профспілки?» — 
говорить М. Волинець.

Саме з метою активізації 
діяльності незалежних проф-
спілок на Чернігівщині й від-
булася звітно-виборна конфе-
ренція обласного об’єднання 
КВПУ, на якій було обрано 
новим головою організації 
В’ячеслава Лебедя.

Громадські організації і 
активісти не можуть зробити 
стільки, скільки профспілки, 
адже вони не мають таких за-
конодавчих можливостей. «Бе-
ріть Конституцію, ви бачите 
там права і можливості проф-
спілок, візьміть Кодекс законів 
про працю, він повністю про-

низаний правами профспілок», 
— зазначив М. Волинець.

«Зараз українську еконо-
міку можна охарактеризува-
ти не як капіталізм, а фактич-
но як феодалізм, — сказав 
В. Лебідь. — Людина, яка отри-
мала робоче місце, тримаєть-
ся за нього з останніх сил, не-

зважаючи на те, що порушу-
ються її права, заробітна пла-
та жалюгідна. Тож чи буде за 
таких умов людина працювати 
ефективно? Тому діяльність не-
залежних профспілок важлива 
не тільки для захисту прав пра-
цівників, а й нашої економіки 
загалом». 

Як зробити профспілки реальним 
інструментом захисту працівників?

У Чернігові — знову вибори. Знову — брудні й скандальні? 

Місто Щорс 
відтепер знову Сновськ

Парламент ухвалив рішення про перейменування міста 
Щорса і повернув йому історичну назву — Сновськ. Відповід-
но Щорський район перейменовано у Сновський. 

Завершується черговий етап 
декомунізації в країні, коли ма-
ють бути остаточно демонтова-
ні всі пам’ятники діячам тоталі-
тарного комуністичного режиму. 
У Чернігові цей процес патріоти 
почали ще понад 2 роки тому, за-
довго до ухвалення торік нашим 
парламентом Закону про деко-
мунізацію. Почали з повален-
ня пам’ятника Леніну. Згодом ді-
йшла черга і до так званої Алеї 
Героїв у центрі міста, на якій де-
сятиліттями стояли пам’ятники 
одіозним діячам комуністичного 
режиму, що нищили українську 
незалежність і на совісті яких — 
убивство людей під час комуніс-
тичного терору. Патріоти скину-
ли пам’ятники таким діячам, як 
Володимир Антонов-Овсієнко, 
Микола Щорс, Юрій Коцюбин-
ський, Микола Подвойський, Ми-
кола Крапив’янський. Залишив-
ся лише пам’ятник Віталію При-
макову. Кажуть, з чисто технічних 
причин його непросто було де-
монтувати, надто міцно прикипів 
до постаменту. 

Позаторік патріотів, громад-
ських активістів дехто звинувачу-
вав, що, мовляв, роблять демон-
таж нецивілізовано, без рішення 
місцевої влади. Що ж, у міської 
влади Чернігова давно була наго-
да демонтувати останнього діяча 
тоталітарного режиму цивілізо-
вано, своїм рішенням. І міськра-
да давно мала б це зробити. 

Для інформації, хто такий 
Примаков. Отже, Примаков (бать-
ківське прізвище — Примак) Ві-
талій Маркович (18.12.1897, м. 
Семенівка – 11.06.1937 р., м. 
Москва) народився в сім’ї вчите-
ля. З дитинства був близько зна-
йомий з родиною Коцюбинських, 
згодом був першим шлюбом 
одружений на дочці письмен-
ника Оксані. Від 1914 р. — член 

партії більшовиків. Брав активну 
участь у Жовтневому перевороті 
в Петрограді. 27 грудня 1917 р. 
Примаков за дорученням більшо-
вицького керівництва сформу-
вав у Харкові 1-ий полк Червоно-
го козацтва — Збройні сили Ра-
дянської України. У подальшому 
командував підрозділами Черво-
ного козацтва (бригадою, дивізі-
єю, корпусом), у тому числі в боях 
проти Української Народної Рес-
публіки. У 1931 – 1933 рр. — ко-
мандир корпусу, 1933 – 1935 рр. 
— заступник командувача Пів-
нічно-Кавказького, потім — Ле-
нінградського військового окру-
гу. Заарештований 1936 р. за 
звинуваченням в участі у «троць-
кістській змові», 12 червня 1937 
р. розстріляний.

У 1931 р. навчався в акаде-
мії генштабу Німеччини. Пере-
клав з німецької і видав книгу 
«Тактические задачи и военные 
игры, предложенные для реше-
ния офицерам германского рейх-
свера в 1933 г.» ( М., Госвоениз-
дат, 1934).

Чомусь залишився Примаков… 
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Бліц-інформ

Повідомляє Служба безпеки України

Пригоди, кримінальна хроніка

Запобігли 
крадіжці лісу

Прокуратура здійснює процесу-
альне керівництво у кримінальному 
провадженні за фактом замаху на ви-
крадення лісопродукції (ч. 2 ст. 15, ч. 2 
ст. 185 КК України).

5 травня місцеві мешканці таємно 
намагалися вивезти з лісу, розташова-
ного поблизу с. Товстоліс Чернігівсько-
го району, 12 колод дуба. Злочинні на-
міри довести до кінця їм не вдалося, 
оскільки були затримані працівника-
ми лісогосподарства.

Досудове розслідування триває.

Громадські активісти 
спіймали 

браконьєрів-лісорубів
5 травня, близько 6-ої ранку, ак-

тивісти мережі «Вільні люди» й під-
розділу ГО «Самооборона Майдану» 
під керівництвом депутата Новоза-
водської районної у м. Чернігові ради 
Юніса Аскерова затримали шістьох лі-
сорубів-браконьєрів і вантажівку. Ра-
зом із лісорубами було затримано й 
замовника. 

За кілька днів до цього недалеко 
від Чернігова, біля с. Терехівка в уро-
чищі Гетьманське, браконьєри зрізали 
кілька дубів. Бійці «Самооборони» вла-
штували засідку, чекаючи, доки зло-
вмисники приїдуть і заберуть дубки, 
яких, за попередніми підрахунками, 
налічувалося близько 4 – 5 кубоме-
трів. Як тільки почало розвиднятися, 
лісоруби прибули за дубами, разом з 
ними приїхав  замовник і організатор 
цього злочину. Лісорубів було затри-
мано й передано до Чернігівського ра-
йонного відділення поліції. 

Вирубування дерев ризикує пере-
творити Чернігівщину на пустелю. Ви-
рубують як лісосмуги, так і лісові ділян-
ки. Більш-менш порядок з лісосмуга-
ми — в Чернігівському районі, єдино-
му районі, де їх передали на баланс КП 
«Чернігівоблагроліс». 

Введений близько місяця мо-
раторій на вирубування дерев у 
Чернігівській області не зупинив 
браконьєрства. 

Співробітники Служби без-
пеки України спільно з митни-
ками та прикордонниками за-
тримали громадянина Молдови, 
який перевозив холодну зброю 
з «казачими» атрибутами. Під 
час догляду на митному посту 
«Сеньківка» рейсового автобу-
са «Москва – Тирасполь» право-
охоронці вилучили в пасажира 
три шаблі й ніж, приховані під си-
дінням. Серед особистих речей 
співробітники спецслужби ви-
явили закордонний паспорт гро-
мадянина України, паспорт неви-
знаної Придністровської респу-
бліки, військовий квиток того ж 
утворення, шеврони з написами 
«Российское казачество», «Рос-
сия. Казачьи войска» та нагрудні 
знаки з російською символікою. 

Згідно з відмітками у ви-
явлених документах, чоловік 
проходив строкову службу у 
Придністров’ї в підрозділі ар-
тилерійської розвідки у 2002 – 
2005 роках. 

Слідчі Управління СБ Укра-
їни в Чернігівській області від-
крили кримінальне проваджен-
ня. Перевіряється причетність 
«казака» до участі в незакон-
них збройних формуваннях ЛНР-
ДНР. Триває досудове розсліду-
вання. 

У Чернігові 19 травня — 
День вишиванки 
і творчий четвер
Представники громадськості Чернігова пропо-

нують міській владі оголосити 19 травня Днем укра-
їнського національного вбрання (вишиванки). Про 
це 11 травня повідомив начальник управління куль-
тури та туризму міськради Юрій Ткач: «У нас є плани 
всім цього дня показати себе у вишиванках».

Ткач також анонсував новий проект міської вла-
ди «Творчий четвер»: «Ми всіляко сприяємо активіза-
ції центральної частини міста для проведення в чет-
вер – неділю творчих заходів. Є ідея проїжджу час-
тину проспекту Миру в центрі задіювати для виста-
вок художників, виступів вуличних музик. А також 
на ці 4 дні надавати майданчик багатьом місцевим 
творчим колективам, а не лише «Зеленій сцені» та 
«Меридіану», які нині виступають». 

Наших артистів почули 
на Донбасі
9 травня 71-у річницю перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні разом із жителями двох дон-
баських міст — Бахмут і Селідове — відзначили і ар-
тисти Чернігівщини. 

Міністерство культури, згідно з розпоряджен-
ням Президента, започаткувало загальноукраїн-
ську акцію культурної інтеграції «Український Дон-
бас». Чернігівщина взяла культурне шефство над 
містами Бахмут Донецької та Селідове Луганської 
областей. В акції бере участь, зокрема, Чернігів-
ський обласний філармонійний центр. Цього разу на 
Донбас поїхали духовий оркестр, ансамбль солістів 
академічного камерного хору ім. Бортнянського, со-
лісти Сергій Гладарьов, Лариса Литвин, Андрій Ри-
кун, Надія Мовлян та Ірина Попудренко. В один день 
відбулося два концерти в двох містах.

Разом з артистами їздили і музейні працівни-
ки. Їхня справа — захопити жителів Донбасу світом 
українського образотворчого мистецтва.

Наступна поїздка — 21 травня. На Схід поїдуть 
артисти Ніжинського академічного театру ім. Коцю-
бинського. 

Мистецький проект 
«Ніч у музеї»
Чернігівський обласний художній музей ім. Гри-

горія Галагана бере участь у міжнародній акції «Ніч у 
музеї» 21 травня з 16.00 до 22.00. У програмі — від-
криття нових виставок, виступи творчих колективів, 
продаж сувенірів, благодійний аукціон клубу Черні-
гівських Сороптимісток, кава й морозиво!

Вхід вільний. Адреса музею: м. Чернігів, вул. Му-
зейна, 6. Тел. для довідок: 67-67-15, 77-46-16. 

«Десна» виграла, 
«Легенда» програла
Ще два матчі чемпіонату України з футболу від-

булися в Чернігові на стадіоні ім. Гагаріна перед тим, 
як його закрити на реконструкцію. 

Спершу наша «Легенда» в матчі вищої ліги чем-
піонату серед жінок поступилася команді «Житлобуд 
2» з Харкова — 0:2. Після трьох турів у нашої коман-
ди — нічия, перемога і поразка. 

«Десна» перервала серію невдалих матчів і пе-
ремогла з рахунком 3:1 одного з лідерів чемпіонату 
в першій лізі — «Черкаський Дніпро». 

А в наступному турі «Десна» на виїзді перемогла   
клуб «Суми» — 4:0. 

Після 27 турів «Десна» має 36 очок, займаючи 8 
місце у турнірній таблиці.

Архів нашої газети — 
на її сайті
Ось уже три місяці, як створено в Інтернеті сайт 

нашої газети «Світ-інфо». Його адреса: http://svit11.
wordpress.com

За цей час його відвідали понад 1800 читачів. 
Насамперед, звичайно, з України. Інші — з усіх кон-
тинентів, переважно це українці діаспори. Ось звід-
ки заходили на сайт читачі газети: Великобританія, 
Німеччина, Італія, Іспанія, Нідерланди, Польща, Ізра-
їль, Росія, Білорусь,США, Австралія, Канада, Зімбаб-
ве (тобто й Африка). 

Друковані видання, газети й Інтернет у розвину-
тих країнах доповнюють одне одного. Наприклад, у 
США чи Польщі, де Інтернету набагато більше, ніж у 
нас, дуже популярні звичайні газети. Так що сайт га-
зети зовсім не завадить її популярності, навпаки — 
там нас читатимуть і в регіонах, де не можна перед-
платити газету. А на Чернігівщині передплата триває.

Сайт же газети, в тому числі для наших перед-
платників, цікавий тим, що там уже розміщено весь 
архів «Світ-інфо» за більш як 4 роки виходу газети. 
Так що на сайті ви можете прочитати будь-які публі-
кації всіх номерів. А читати там є що. 

Затримано на хабарі командира 
стаціонарного поста ДАІ

На Чернігівщині Служба безпеки України спільно з проку-
ратурою та працівниками внутрішньої безпеки поліції затри-
мала на хабарі командира стаціонарного поста ДАІ, що розта-
шований на одній із трас міжнародного сполучення.

Майор поліції систематично вимагав від своїх підлеглих 
гроші за безперешкодне проходження служби й атестацію в 
органах Національної поліції.

Здирника було затримано під час одержання від підлегло-
го прапорщика поліції чергової суми щомісячної «данини» в 
розмірі п’ять тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінально-
го кодексу України. Перевіряється інформація про причетність 
працівника поліції до інших фактів протиправної діяльності. Ви-
рішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

СБУ вилучила 
боєприпаси та наркотики 

У Чернігові співробітники Служби безпеки України 
спільно з поліцією затримали місцевого мешканця, який 
зберігав вогнепальну зброю, боєприпаси та наркотичні ре-
човини.

У приватному будинку раніше судимого чернігівця пра-
воохоронці виявили саморобний обріз, травматичний піс-
толет із набоями, дві ручні гранати, протитанкову й міно-
метну міни, постріл до РПГ, набої до зенітної установки й 
великокаліберного кулемета, заряджену кулеметну стріч-
ку, два магазини до автомата Калашникова, близько 200 
набоїв різного калібру.

Співробітники спецслужби також вилучили майже пів-
кілограма розфасованої в пакетики марихуани, кілька де-
сятків пігулок із психотропними речовинами. 

За матеріалами Управління СБ України в Чернігів-
ській області відкрито кримінальне провадження за стат-
тями 263 та 309 Кримінального кодексу України. Тривають 
слідчі дії.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

На Чернігівщині 
СБУ затримала 

«молдавского казака» 

Затримали поліцейських-
перевертнів

Служба безпеки України спільно з 
прокуратурою та внутрішньою безпекою 
поліції затримала трьох поліцейських, 
які під виглядом працівників ДАІ систе-
матично вимагали хабарі від водіїв.

Начальник сектора районної поліції ра-
зом із заступником та старшим інспекто-
ром, використовуючи одяг і спецзасоби ДАІ, 
тривалий час виїздили на автошляхи Чер-
нігівщини, зупиняли водіїв та вимагали від 
них неправомірну вигоду за непритягнення 
до адміністративної відповідальності.

Під час чергового злочинного «рей-
ду» на трасі Київ – Чернігів «переверт-
ні» зупинили одного з водіїв і вимагали в 
нього гроші за нескладання адмінпрото-
колу за начебто порушення ПДД.

Правоохоронці затримали здирни-
ків «на гарячому» під час одержання чо-
тирьох тисяч гривень хабара.

Відкрито кримінальне провадження 
за ст. 368 Кримінального кодексу України. 
Тривають невідкладні слідчі дії, встанов-
люються інші факти причетності працівни-
ків поліції до протиправної діяльності.

Прес-центр СБ України

Вибухають 
і твердопаливні котли — 

загинула господарка
8 травня о 16.15 до Служби порятун-

ку «101» у Бобровицькому районі від чер-
гового відділу Національної поліції наді-
йшло повідомлення про вибух без горіння у 
двоповерховому житловому будинку, що по 
вул. Авраменка в с. Новий Биків. У резуль-
таті події загинула 40-річна господарка по-
мешкання. Трагедію спричинив вибух по-
бутового твердопаливного опалювального 
котла, що розташовувався у відокремлено-
му приміщенні на першому поверсі.

Знешкоджено 
артилерійські снаряди

9 травня о 13.55 фахівці групи піротех-
нічних робіт аварійно-рятувального заго-
ну спецпризначення УДСНС у Чернігівській 
області знищили 4 артилерійські снаряди 
часів минулих війн. 

Один із боєприпасів 7 травня біля с. 
Червоний Плугатар Талалаївського райо-
ну виявив тракторист сільгосппідприєм-
ства під час проведення польових робіт. 
Чоловік терміново викликав рятувальни-
ків і правоохоронців. Сапери ідентифікува-
ли знахідку як артилерійський снаряд калі-
бром 76 мм. Крім того, під час обстеження 
прилеглої території рятувальники додатко-
во виявили ще 2 артилерійські снаряди ка-
лібром 76 мм та 1 артилерійський снаряд 
калібром 122 мм часів минулих війн. Не-
безпечні предмети вивезли до спеціально 
відведеного місця та знищили.

Рятувальники Державної служби Укра-
їни з надзвичайних ситуацій попереджа-
ють громадян про небезпеку підозрілих 
або схожих на вибухонебезпечні предме-
тів. У жодному разі до них не можна торка-
тися. Необхідно негайно викликати ряту-
вальників за номером 101 або правоохо-
ронців за номером 102.

УДСНС у Чернігівській області

Поліція розкрила 
резонансне вбивство

6 травня до чергової частини Ічнянського від-
ділення поліції надійшло повідомлення про зник-
нення пенсіонерки 1928 року народження. На 
місце події негайно прибула слідчо-оперативна 
група відділення поліції, а згодом і колеги з Голов-
ного управління.

Онука зниклої розповіла, що бабуся пішла з 
дому і не повернулася. Натомість під час огляду 
помешкання правоохоронці виявили на стінах слі-
ди бурого кольору, схожі на кров.

Після цього онука почала розповідати право-
охоронцям іншу історію. Вона повідомила, що три 
дні тому між її співмешканцем і бабусею на ґрун-
ті неприязних відносин виникла сварка, яка пере-
росла в бійку та закінчилася смертю старенької. 
Аби приховати сліди злочину, зловмисник спалив 
труп потерпілої на присадибній ділянці.

Відкрито кримінальне провадження за час-
тиною 1 статті 115 Кримінального кодексу Украї-
ни (вбивство) — карається позбавленням волі на 
строк від семи до п’ятнадцяти років.

Підозрюваний затриманий. Триває досудове 
розслідування.

Викрито гральний бізнес
У Ніжині працівники Управління захисту еко-

номіки в Чернігівській області викрили гральний 
заклад, який маскував свою діяльність під вигля-
дом розповсюдження державних лотерей.

«Підпільний» заклад був розташований в 
орендованому нежитловому приміщенні по вули-
ці Шевченка під вивіскою національної лотереї, 
всупереч вимогам Закону України «Про заборо-
ну грального бізнесу в Україні», відвідувачам ці-
лодобово надавали послуги з доступу до участі в 
азартних іграх та виплачували готівку як грошо-
вий приз.

Під час санкціонованого обшуку в гральному 
закладі працівники поліції виявили й вилучили 21 
системний блок комп’ютерів, 2 мобільні телефо-
ни, відеореєстратор та грошові кошти, отримані 
від забороненої діяльності.

Поліція встановлює всіх осіб, які брали участь 
в організації діяльності підпільного закладу, з ме-
тою притягнення їх до відповідальності. Санкція 
ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) КК України 
передбачає покарання — штраф від десяти до со-
рока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян із конфіскацією грального обладнання, 
а це близько 680 тисяч гривень. Триває досудове 
розслідування.

Ніжинський відділ поліції ГУНП 
у Чернігівській області
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Бліц-інформ
Нарешті у  Полтаві відкрили 
пам’ятник гетьману Мазепі
Президент Петро Порошенко відкрив пам’ятник 

гетьману Івану Мазепі в Полтаві, назвавши це поді-
єю «загальнонаціонального значення».

Про це він 
заявив під час 
виступу в Пол-
таві.

«Імперія не 
шкодувала чор-
ної фарби, щоб 
спотворити його 
образ, але це не 
завадило, а на-
впаки: допомо-
гло Мазепі стати 
справжнім сим-
волом україн-
ського опору Ро-
сії, прапором на-

шого руху до незалежності — тієї мети, яку Мазепа, 
йдучи попереду свого часу, усвідомив уже через 50 
років після Переяслава», — сказав Президент.

Порошенко подякував громаді міста за те, що 
вона таки ухвалила рішення відкрити пам’ятник.

Сам пам’ятник привезли з Києва і презентували 
городянам ще в жовтні 2015 року, на День захисни-
ка Вітчизни.

Загальнонаціональній події передувала кілька-
річна боротьба патріотів міста, насамперед облас-
ної «Просвіти» на чолі з Миколою Кульчинським, за 
встановлення пам'ятника, чому противилися анти-
державницькі, проросійські сили. 

В Україну повернуто реліквію 
князя Святослава Хороброго

11 травня в Центрі архе-
ології Києва була продемон-
стрована тисячолітня реліквія 
України, повернута нещодав-
но з Росії. Печатка Святосла-
ва Хороброго — єдиний уцілі-
лий артефакт, який належав 
князю, і тепер він на Батьків-
щині завдяки полку «Азов». 

Учасниками прес-конференції стали народний 
депутат України та перший командир полку «Азов» 
Андрій Білецький, учені-історики. 

За словами учасників прес-конференції, ре-
ліквія була таємно вивезена у 80-их роках мину-
лого століття до Москви і зберігалася там у при-
ватній колекції. Історію повернення печатки обі-
цяють розкрити, як тільки настане час. На печат-
ці зображено праобраз сучасного герба України 
— тризуба. 

За словами Андрія Білецького, реліквія повер-
нулася до України після понад 30-річного «полону в 
Москві» завдяки спецоперації, яка здійснювалася 
під його керівництвом. 

Вже незабаром «полонену» печатку Святослава 
Хороброго виставлять на показ громадськості.

Святослав Ігоревич (935 – 972) — великий 
князь Київський у 964 – 972 роках, видатний пол-
ководець, батько хрестителя Русі Володимира 
Великого. 

Українська православна церква 
Київського патріархату очікує 
визнання від Вселенського патріархату
УПЦ КП розраховує, що Константинопольська 

православна церква (Вселенський патріархат) ви-
знає її автокефалію, тобто повну незалежність і рів-
ність з іншими православними церквами. Про це 
йдеться в заяві архієрейського собору УПЦ КП від 
13 травня. 

«Українська православна церква Київсько-
го патріархату вважає і визначає себе справж-
ньою, канонічно повноцінної помісною право-
славною церквою в Україні. Відкидаючи будь-які 
зазіхання Московського патріархату на особли-
ву роль або владу щодо Української церкви, Ки-
ївський патріархат визнає тільки Константино-
польський патріархат своєю Церквою-Матір’ю 
і від неї очікує визнання історично доведено-
го і канонічно обумовленого факту автокефалії 
УПЦ», — сказано в заяві.

УПЦ КП вважає, що канонічними передумовами 
для існування в Україні автокефальної помісної УПЦ 
є безперервна діяльність на українських землях 
протягом більше 1 тис. років православної церкви, 
наявність достатньої кількості архієреїв, священ-
нослужителів і мирян. Також до цих умов належить 
і наявність окремого українського народу, який має 
власну суверенну державу.

В е р х о в н а 
Рада 12 трав-
ня дала згоду 
на призначен-
ня голови фрак-

ції Блоку Петра Порошенка Юрія Луценка Гене-
ральним прокурором України. Кандидатура була 
внесена в парламент Президентом держави. 

Перед цим Рада ухвалила законом зміни 
до законодавства, які дозволяють кандидату 
на посаду Генерального прокурора не мати 
юридичної освіти (як у даному разі щодо Лу-

ценка). Також внесено ряд інших положень 
до законодавства щодо прокуратури. Цей 
закон одразу ж підписав Президент Поро-
шенко. Через кілька годин його опублікували 
у спецвипуску парламентської газети «Голос 
України», відтак він набув чинності. 

Президент Порошенко одразу після того, 
як Рада дала згоду на призначення Юрія Лу-
ценка Генпрокурором, підписав цю постано-
ву в залі парламенту.

Після цього Луценко зачитав присягу як 
член Вищої ради юстиції і відповідно всту-

пив на посаду. Водночас він попросив згід-
но з Конституцію достроково припинити 
його повноваження як народного депутата. 
Рада тут же проголосувала за це. 

Голоси за зміни в законодавстві щодо 
прокуратури і за призначення Луценка дали 
насамперед фракції БПП і «Народний фронт» 
та провладні депутатські групи і позафракцій-
ні. Натомість проти цього виступили фракції, 
які ще недавно входили до правлячої коаліції, 
а нині перейшли в опозицію, — «Батьківщи-
на». «Самопоміч», Радикальна партія Ляшка. 

«Нове життя старим схемам» 
— під таким девізом минули два 
роки роботи уряду Яценюка. Пе-
релік «добрих» справ Яценюка 
і Ко обійшовся країні в десятки 
мільярдів гривень, яких сьогод-
ні катастрофічно не вистачає для 
виконання соціальних програм. 
Та замість об’єктивного розсліду-
вання корупційних скандалів, що 
шлейфом тягнуться вже за екс-
урядовцями, корупціонери отри-
мали чергову «індульгенцію».

Хронологію численних ко-
рупційних скандалів, без яких не 
обійшовся жоден місяць минуло-
го року, відкрила гучна заява екс-
глави ДФІ Миколи Гордієнка про 
те, як через корупційні схеми на 
найбільших держпідприємствах 
країни, серед яких «Укрзалізни-
ця», «Енергоатом», «Укргазвидобу-
вання», «Укрпошта», «зникли» май-
же 8 млрд гривень.

Практично тоді ж чергового 
розголосу набула справа «нафто-
продуктів Курченка», які за зани-
женою ціною продали поза аукці-
оном фірмі близького друга нар-
депа з «Народного фронту» Сергія 
Пашинського. Оборудку провер-
нули через ДП «Укртранснафто-
продукт», що перебуває в підпо-
рядкуванні Міністерства енерге-
тики і вугільної промисловості. 
Також відбулося рейдерське захо-
плення нафтопродуктів, які знахо-
дились на Одеській, Херсонській 
та Васильківській нафтобазах. 
Збитки держави — близько 250 
млн гривень.

Упродовж усього 2015 року 
кількість корупційних схем лише 
збільшувалася. Зокрема, напри-
кінці року Рахункова палата за-
явила про махінації у стилі режи-

му Януковича у виконанні Мінобо-
рони з житлом для військових на 
117,7 млн гривень: придбання не 
готового до експлуатації житла, 
підробка договорів, фіктивні акти 
про отримання житла, придбання 
квартир за завищеними цінами... 
І поки рядові військові, учасники 
АТО марно чекали на власне жит-
ло, генерали отримували по кіль-
ка квартир в елітних житлових 
комплексах.

Відзначилося і Мінсоцполі-
тики, яке провалило ініційовану 
самим же урядом програму щодо 
протезування бійців АТО за кор-
доном. Нагадаю, що торік із ви-
ділених з держбюджету 150 міль-
йонів гривень за призначенням 
освоїли лише 17. Решта 133 міль-
йони через незрозумілі причини 
скерували на «інші потреби»: на 
підтримку дітей-інвалідів, на за-
безпечення житлом сімей заги-
блих учасників АТО та ін. Щоправ-
да, скільком дітям допомогли, 
яке житло, кому і коли придбали 
— Мінсоцполітики відмовляєть-
ся озвучувати, відповідаючи на 
звернення відписками.

Ще одна гучна справа — ко-
рупційні дії посадових осіб ПАТ 
«Укртрансгаз», які закупили не-
якісні одоранти російського ви-
робництва, де етил меркаптану 
— лише третина, а решта — шкід-
ливі для людини речовини. А ви-
сокоефективний і хімічно чистий 
одорант американського вироб-
ництва придбали винятково, щоб 
розбавити. Тоді ж придбали і ме-
танол за завищеними цінами. Ре-
зультат — держава зазнала збит-
ків на щонайменше 4 млн гривень.

Ну і досі, попри численні обі-
цянки, одіозний голова ДФС Ро-

ман Насіров не дав чіткої відпо-
віді, звідки взяв кошти на розкіш-
ний чартерний переліт за 50 тис. 
євро з Баку до Києва в червні то-
рік літаком Gulfstream G550. Як і 
нема в нього пояснень щодо неза-
декларованого майна — квартир 
у Лондоні та компаній дружини.

І це лише короткий перелік 
справ, які я особисто в межах сво-
їх депутатських повноважень три-
маю на контролі. Загалом же ра-
зом зі своїми колегами з «Народ-
ного контролю» упродовж року ми 
викрили зловживань на суму май-
же 1 млрд грн. Реальні ж масшта-
би корупційних афер мало б ого-
лосити слідство.

Проте, замість судових про-
ваджень за цими фактами, в мо-
єму архіві, поруч із численними 
запитами і зверненнями до пра-
воохоронних органів, — стос «від-
писок» чи повідомлень про від-
криття кримінальних проваджень 
та... їхнє закриття. Для прикладу: 
з 15 кримінальних проваджень за 
фактами, озвученими Гордієнком, 
лише одну довели до суду. А ре-
ального результату розслідувань 
у будь-якій з резонансних справ, 
коли б казнокради опинилися за 
ґратами, суспільство взагалі не 
дочекалося.

За минулий рік ми чітко по-
бачили, що «боротьба з корупці-
єю» перетворилася на кругову 
поруку, коли Генпрокурор покри-
ває злодійкуватих підлеглих, коли 
Прем’єр-міністр продає посади, 
дахує інтереси олігархів, а очіль-
ники міністерств розбазарюють 
державні гроші. У результаті ж, 
замість понести реальну відпо-
відальність, урядовці отримують 
індульгенції та спокійно залиша-

ють свої посади, маючи у власно-
му активі численні офшори на мі-
льярди.

Отже, в ситуації повного са-
ботажу розслідувань з боку ГПУ, 
МВС і навіть новоствореного 
НАБУ відповіді на питання, куди 
зникли гроші і хто причетний до 
цього, має дати парламент. Тим 
паче, що контролюючу функцію 
ВРУ закріплено в чинній Консти-
туції.

Разом із колегами з «Народ-
ного контролю» ми продовжуємо 
наполягати на проведенні ретель-
ного аудиту роботи міністерств за 
керівництва Яценюка та держ-
підприємств, які перетворили на 
«фабрики» з відмивання коштів. 
Розпочатися цей аудит міг би зі 
створення Тимчасової слідчої ко-
місії у ВРУ для вивчення злочин-
них оборудок уряду Яценюка. Пе-
реконаний, що чимало депутатів 
із демократичної опозиції долу-
читься до її роботи.

Суспільство має дізнатися, 
хто конкретно і скільки вкрав! А 
головне — люди мають побачити, 
як злодії опиняються за ґратами. 
Адже, допоки VIP-корупціонери 
не отримають конкретних судових 
вироків, боротьба з корупцією за-
лишатиметься ілюзією, а міністри, 
чиновники (незалежно від імен) у 
відчутті безкарності продовжува-
тимуть грабувати країну.

Дмитро ДОБРОДОМОВ, 
народний депутат України, 

секретар Комітету з питань 
запобігання і протидії корупції, 

лідер партії «Громадський рух 
«Народний контроль» 
(«Українська правда», 

11.05.2016) 
www.pravda.com.ua

Натрапив на один цікавий документ. 
Президія профспілки залізничників Доне-
цької залізниці вирішила розпочати трудо-
вий колективний спір із держпідприємством 
«Донецька залізниця». Суть спору — неви-
плата працівникам зарплати за лютий – кві-
тень 2016 року.

Цей документ свідчить про те, що «проф-
спілкові лідери ДНР» вимагають від Києва 
виплатити зарплати працівникам, які зали-
шилися на окупованій території.

У шапці документа йдеться про Спілку 
профспілок залізничників і транспортних 
будівельників України. При цьому рішення 
ухвалено 6 травня 2016-ого в Донецьку. Та 
й підпис під документом стоїть лідера проф-
спілки залізничників «ДНР». Ось новина за 
лютий 2015-ого про обрання Сергія Лєсо-
вого на відповідну посаду. Чому ж сепара-
тист Лєсовой раптом згадав про українські 
закони? Бо «менеджери ДНР» не можуть 
дати раду залізниці. Ще в лютому в «ДНР» 
з’явилися суттєві проблеми з виплатами 
зарплат залізничникам.

Наприкінці березня той самий Сергій Лє-

совой підписував звернення на бланках «Мін-
трансу ДНР». У документі йшлося, що віджата 
залізниця знаходиться у процесі переходу з 
українського правового поля у правове поле 
«республіки». Ну і просили самопроголошену 
місцеву владу надати залізничникам «гума-
нітарну допомогу у вигляді продуктових на-
борів». Чому в березні зверталися до «влади 
ДНР», а в травні згадали про українське зако-
нодавство і звернулися до «київської хунти»? 
Бо після кількох місяців обіцянок терпіння 
простих працівників на межі вибуху. Це видно 
з того, як протягом останніх місяців розви-
валося обговорення невиплати грошей у ВК-
групі донецьких залізничників. Якщо в берез-
ні дописувачі просто запитували, «що чути про 
зарплату», то в травні прямо почали звинува-
чувати Захарченка та його посіпак із «ДНР».

Те, що залізничники з окупованих тери-
торій хочуть працювати в українській компа-
нії, не дивно. Бо в них є розуміння, що лише 
в такому випадку можна отримувати живу 
зарплату за свою роботу. Деенерії замість 
грошей хіба що грамоти можуть давати.

Але схоже, що бажання «профспілкових лі-

дерів ДНР» отримати гроші від «хунти», знайшло 
підтримку в Києві. Чи як інакше можна тракту-
вати позицію заступника міністра з питань оку-
пованих територій Георгія Туки, яку він оприлюд-
нив за кілька годин після рішення «профспілки 
залізничників ДНР» розпочати трудовий спір?

З допису Туки та історії залізничників з 
окупованих територій постає ще одне логіч-
не запитання: якщо Україна перерахувала 
більше 30 млрд грн на територію ОРДЛО, то 
хто їх отримав?

Відповідний запит спрямував до Укрза-
лізниці. Чекаю відповіді...

Олексій БРАТУЩАК,
журналіст 

(«Українська правда», 11.05.2016)

Від редакції. У згаданому дописі заступ-
ник міністра Г. Тука лякає нас тим, що коли 
Українська держава перестане підгодову-
вати відірвану сепаратистами і фактично не 
підконтрольну нашій державі частину Дон-
басу, то працівники там, мовляв, не підтри-
муватимуть Україну, а стануть її ворогами. 
Цікаво, як, на думку Туки, вони «підтриму-
ють» її зараз?

Юрій Луценко — 
новий Генеральний прокурор України

Індульгенція всім «попередникам»: 
чи можна розірвати кругову поруку безвідповідальності за корупційні злочини?

Нахабство сепаратистів: «відокремилися» 
і клянчать, навіть вимагають (!) грошей 

Донецьк вимагає: «Хунто, дай зарплати залізничникам ДНР!»
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Пряма мова: 
коментар до статті

Ігор ЛУЦЕНКО, 
народний де-
путат України, 
член комітету 
з питань 
запобігання і 
протидії корупції 

Про узурпацію 
«європрогресу» 

великим бізнесом
У «Дзеркалі тижня» вийшла 

чудова, виважена стаття про 
анатомію брехні, котру застосо-
вують, щоб виправдати нерозі-
рвання дипвідносин із Росією. 
Дякую фаховому дипломату, що 
розібрав практично всі маніпу-
ляції, до яких вдається піар-об-
слуга великого бізнесу в пар-
ламенті, в МЗС та в медіа, щоб 
зберегти курс на умиротворення 
Москви.

Нагадаю: ми з колегами-де-
путатами ініціювали постанову 
про розірвання дипломатичних 
відносин із країною-агресором, 
котру з другої спроби заблоку-
вав комітет ВР у закордонних 
справах.

Попри те, що стаття майже 
ідеальна, мушу додати декілька 
вкрай важливих речей.

Показово, що нашу позицію 
таврують як «популістську» — це 
при тому, що постанову ініцію-
вали люди, які 2014 року пішли 
добровольцями на фронт, друзі 
котрих загинули, і для яких пе-
ремога в цій війні — дуже осо-
бисте. Ця боротьба, котру зараз 
ми з моїми колегами ведемо, — 
боротьба не просто за якийсь 
окремий крок у вузькій диплома-
тичній сфері. Ця постанова є час-
тиною нашої боротьби проти ни-
нішньої політичної Системи, ко-
тра нищить Україну.

Особливість цієї Системи: всі 
речі, за які ми боролися на Май-
дані й боремося на війні з Росі-
єю, в медійній сфері нині прива-
тизовані фейковими політиками 
і фейковими активістами. Ці імі-
татори насправді стали осторонь 
боротьби — як на Майдані, так і 
на Сході. Пристосуванці жваво 
влилися в політичний курс ни-
нішньої влади і стали його необ-
хідною обслугою. Пристосуванці 
та імітатори обманюють і україн-
ців, котрі шукають нову альтер-
нативу, і Європу, яка хоче когось 
тут підтримати.

Без цих акторів виставу, ко-
тру розігрує корумпована ниніш-
ня влада, було б дуже швидко зі-
рвано внутрішніми та зовнішніми 
чинниками. Саботувати покаран-
ня винних, боротьбу з корупці-
єю та деолігархізацією Систе-
мі не було б можливо, якби час-
тина «нових» облич у парламенті 
не були насправді ідеологічними 
агентами великого бізнесу та ве-
ликої влади, якби ці нові облич-
чя стали в чітку опозицію до іде-
ологем сучасного режиму, його 
прихованого колабораціоніз-
му, безнадійного невігластва та 
відвертого глитайства.

Найвпливовіші політики та 
бізнесмени, які контролюють за-
раз нашу країну, потурбувалися, 
щоб бренд прогресивних та про-
європейських політиків був у них 
під контролем. І ми бачимо, як у 
слушний момент деякі «прогре-
сивні, нові та проєвропейські» 
політики збираються і голосують 
за рішення в інтересах Путіна.

(«Українська правда», 
07.05.2016) 

Дипломатичні відносини з Росією: 
міжнародна практика vs українська стратегія 

 Нагадаю, що 1 бе-
резня Рада Федерації 

(Верхня палата російського 
парламенту) дала дозвіл на вико-

ристання збройних сил РФ на тери-
торії України; 16 березня, за день до 
відкликання посла, в АРК уже було 
проведено «референдум»; 18 бе-
резня, наступного дня після демар-
шу, мав підписуватися «договір» про 
прийняття Криму до складу РФ. У та-
ких умовах уже пізно було застеріга-
ти Росію таким чином. Запізнілість 
української реакції рельєфно видно 
на тлі дій інших держав, адже Вели-
ка Британія, Канада, Литва і США 
здійснили аналогічний демарш ще 
3 березня — у відповідь на рішення 
Ради Федерації. 

Дипломатична реакція України 
була також (і це важливіше) неадек-
ватною, з огляду на очевидну невід-
повідність її жорсткості рівню во-
рожості дій РФ та серйозності ситу-
ації. Міжнародний досвід свідчить, 
що держави вдаються до відкли-
кання посла навіть за просте ви-
явлення неповаги до себе, а при-
пиняють дипломатичні відносини за 
значно менші, порівняно з ситуаці-
єю навколо АРК, загрози своїм на-
ціональним інтересам, інколи лише 
за ймовірні. Тому, з погляду міжна-
родної практики, адекватним ди-
пломатичним кроком у відповідь 
з боку України в березні 2014 р. 
мало стати припинення диплома-
тичних відносин із РФ. 

…Тотожність демаршів України 
(жертви агресії) та Росії (агресора) 
взагалі має гротескний вигляд і не є 
на користь нашої держави.

Із подальшим загостренням си-
туації зазначена неадекватність 
дипломатичної реакції України по-
силювалася. Нагадаю, що в низці 
звинувачень на адресу РФ, які ви-
сувалися українськими офіційними 
колами й міжнародною спільнотою, 
включно з міжнародними організа-
ціями, зокрема, йдеться про: 

перший після Другої світової 
війни випадок насильницької змі-
ни кордонів та порушення терито-
ріальної цілісності (України); 

здійснення військової агре-
сії проти України, надсилання на 
нашу територію регулярних під-
розділів російських збройних сил 
та найманців; 

масоване нелегальне поста-
чання сепаратистським бандфор-
муванням на території України 
найсучасніших озброєнь;

фінансування діяльності та на-
вчань контингенту бандформу-
вань;

убивство військовослужбов-
цями Росії та цими бандформу-
ваннями тисяч громадян України, 
включно з цивільними;

перетворення понад мільйона 
громадян на біженців і внутрішньо 
переміщених осіб;

заподіяння значних еконо-
мічних збитків економіці Украї-
ни; масштабні порушення прав 
українських громадян, насампе-
ред протиправне утримання у сво-
їх тюрмах десятків наших співвіт-
чизників і влаштування над ними 
незаконних судилищ, порушення 
прав українців і кримських татар, 
які проживають в окупованому 
Криму, тощо. 

Будь-якій із цих недружніх дій, 
узятій окремо, в міжнародній прак-
тиці відповідає виключно припи-
нення дипломатичних відносин. На 
їх тлі існування дипломатичних від-
носин із Росією взагалі є нонсенсом.

На сьогодні в України є більш 
ніж достатньо зачіпок для припи-

нення дипломатичних відносин із 
Росією. Вони взагалі з’являються 
часто й регулярно. З погляду міжна-
родної практики, самих лише візи-
тів до АРК Путіна й Медвєдєва, ро-
сійських посадовців нижчого рангу, 
судилища над Надією Савченко та 
іншими політв’язнями, заборони ді-
яльності Меджлісу кримських татар 
в АРК тощо більш ніж достатньо для 
оголошення російського посла пер-
соною нон-ґрата, попередження Ро-
сії про наступний крок — розірван-
ня дипломатичних відносин і їх при-
пинення потім. 

Доволі поширена останнім ча-
сом у нашому інформаційному про-
сторі мантра про те, що «ми спізни-
лися з розірванням дипломатичних 
відносин із Росією» і тому вже пізно 
щось робити, жодним чином не від-
повідає реаліям україно-російських 
відносин і міжнародній практиці. 
Немає жодних причин вважати, 
що Росія найближчим часом змі-
нить свою поведінку, припинить 
агресію, а територіальну цілісність 
України в короткостроковій пер-
спективі буде відновлено. Тому, 
думаю, мета цієї мантри аж ніяк не 
пов’язана із захистом національних 
інтересів України. Не виключено, 
що прихованим її мотивом є спро-
би, по-перше, нівелювати особисту 
відповідальність за оте саме «спіз-
нилися», переклавши її чи не на всю 
Україну, на колективне і безособове 
«ми». А по-друге, замаскувати влас-
ну недолугість, небажання і невмін-
ня працювати, страх перед цим і 
комплекс меншовартості перед Ро-
сією.

На сьогодні Україна свідомо від-
мовилася від використання у відно-
синах із Росією навіть «відкликання 
посла для консультацій». Нагадаю, 
що посол України в РФ В.Єльченко 
був звільнений зі своєї посади на 
початку грудня минулого року. Відто-
ді посада посла України в Росії ва-
кантна. Відповідно зазначена фор-
ма демаршу просто втратила сенс і 
вже не має навіть символічного зна-
чення. Не виключено, що така ситу-
ація пов’язана з абсурдністю при-
значення нового посла в РФ в умо-
вах продовження російської агресії. 
Однак у такому разі сама ця абсурд-
ність є наслідком непослідовності 
зовнішньополітичних кроків Укра-
їни. З одного боку, посла не можна 
призначати, а з іншого — наче й тре-
ба, бо дипломатичні відносини не 
розірвані.

Тим часом упродовж останніх 
двох років так само вакантними 
були посади послів України в де-
сятках закордонних країн. В одній, 
наприклад Великій Британії, по-
сла України не було близько півто-
ра року. На цьому тлі наші відноси-
ни з Росією мають навіть певний по-
зитив.

Наявність дипломатичних від-
носин посилає доволі чіткий сигнал 
міжнародній спільноті, включно з 
російською. У перекладі з мови ди-
пломатії він означає: «Україна не ба-
чить якихось особливих проблем у 
своїх відносинах із РФ, які є друж-
німи, розвиваються нормально, в 
межах міжнародного права, так 
само, як і з десятками інших країн. 
Сама ж Росія була і є стратегічним 
партнером України». Для Росії це чіт-
кий сигнал про нашу слабкість і по-
датливість. 

Відмовляючись від застосуван-
ня вкорінених у міжнародній дипло-
матичній практиці гострих форм пу-
блічного демаршу, які б корелюва-
ли з рівнем недружності дій Росії, 
Україна позбавляє себе підтримки 
з боку деяких норм міжнародного 
права й міжнародних інститутів, а 

також громадської думки у країнах 
Заходу. Певним підтвердженням 
цього є підсумки референдуму в Ні-
дерландах. Наша держава фактич-
но веде у світі гібридну війну проти 
самої себе, адже українська реак-
ція на агресію РФ повністю перебу-
ває в руслі російської пропаганди, 
що «нас в Украине нет». Вона мас-
кує ворожі дії Росії. Україна по суті 
свідомо вводить в оману міжнарод-
ну спільноту щодо реального ста-
ну справ, відбілюючи агресора в її 
очах, а також сприяє поширенню у 
світі уявлень про виключно україн-
ську природу конфлікту на Донбасі 
та в Криму. Тому не дивно, що чима-
ло громадян країн ЄС, а в деяких із 
них — навіть більшість, вважають ві-
йну на Донбасі суто громадянською, 
а отже, такою, відповідальність за 
яку насамперед лежить на Києві. І, 
хоч як це не парадоксально, в цьо-
му контексті в майбутньому не слід 
виключати можливого подання до 
різних судів позовів проти керівни-
цтва України за розпалювання гро-
мадянської війни та її жертви. Щось 
на кшталт ситуації навколо трагедії 
з малайзійським літаком через не-
закриття Україною свого повітряно-
го простору. 

Підтримуючи дипломатичні від-
носини з Росією, Україна, як бачимо, 
не тільки не розв’язує наявних про-
блем, а й продукує нові, яких могло 
б і не бути.

Тиражовані останнім часом, на 
жаль, і від імені державних установ 
України, твердження про те, що ро-
зірвання дипломатичних відносин 
із РФ автоматично припинить усі 
двосторонні контакти, зруйнує ба-
гатосторонні переговорні формати 
(мінський, нормандський, женев-
ський тощо), зупинить автомобіль-
не, залізничне й морське сполучен-
ня, ускладнить консульський захист 
незаконно утримуваних Росією гро-
мадян України — політичних в’язнів 
і т.д., не ґрунтуються на міжнарод-
ному досвіді й прямо йому супере-
чать. Вони суто кон’юнктурні та за-
ангажовані. Їх облудність побудова-
на на простій підміні понять: замість 
«можливе виникнення додаткових 
проблем у сфері…» вживається тер-
мін «припинення взаємозв’язків у 
сфері…», замість «може» — «буде». 
Тим часом «виникнення додаткових 
проблем» зовсім не тотожне «припи-
ненню», потенційна можливість — 
майбутнім реаліям. Хоча за невмін-
ня і небажання працювати кожна 
додаткова проблема чи перешкода 
невблаганно перетворюється на ка-
тастрофу. 

…У контексті міжнародної прак-
тики зазначені міркування й аргу-
менти «щодо припинення всього і 
вся» внаслідок розірвання дипло-
матичних відносин слід розглядати 
як спробу свідомо ввести в оману 
українських громадян. Облудність 
таких суджень добре видно не тіль-
ки на міжнародному, а й на власно-
му українському досвіді співпраці з 
Росією. Не слід забувати, що на сьо-
годні, попри наявність дипломатич-
них відносин із РФ та її посла в Укра-
їні, між нашими країнами вже не-
має авіасполучення, проти України 
запроваджено протиправні тор-
говельні обмеження, блокується 
транзит тощо. Причому постійний 
цілеспрямований економічний пре-
синг на нашу державу з боку Росії 
мав місце впродовж усіх років іс-
нування між нашими країнами не 
тільки дипломатичних відносин, а 
й «стратегічного партнерства». З 
однаковим успіхом Росія може при-
пинити будь-яку співпрацю з Украї-
ною в разі як продовження дипло-
матичних відносин, так і їх припи-

нення. Інакше кажучи, факт наяв-
ності чи відсутності дипломатичних 
відносин із РФ на практиці жодним 
чином не співвідноситься із запро-
вадженням/незапровадженням 
Росією щодо України економічних 
санкцій або інших обмежень. По-
над те, останнім часом на таку по-
ведінку РФ дедалі більше почали по-
зитивно (тобто стримуюче) вплива-
ти нові фактори, наприклад рівень 
її практичної залежності від Украї-
ни, а також різного роду ідеологічні 
та інформаційно-іміджеві чинники, 
скажімо бажання/небажання Росії 
носити офіційну наліпку «агресор». 
Важливість цих факторів не можна 
недооцінювати. І їх потрібно макси-
мально використовувати. 

* * *
Хочу, аби мене зрозуміли пра-

вильно. Ніхто не каже, що припинен-
ня дипломатичних відносин із Ро-
сією — простий та безпроблемний 
крок. Але ж очевидно, що і їх збере-
ження не тільки не розв’язує вже на-
явних, а й додає нових негараздів. 
Отже, насправді суть питання зо-
всім не в «плюсах» чи «мінусах» при-
пинення/збереження дипломатич-
них відносин із РФ. Суть питання — у 
виборі стратегії, основної лінії пове-
дінки в протиборстві з Росією зага-
лом. На сьогодні Україна реалізує 
стратегію «умиротворення агре-
сора», яка полягає в односторонніх 
йому поступках, у готовності обмі-
няти далекосяжні інтереси на одно-
денну вигоду. Однак історія свідчить: 
така стратегія свідомо програш-
на. Вона гарантує значні додатко-
ві збитки: людські, матеріальні, мо-
ральні та часові. Ця стратегія розми-
ває всі «червоні лінії», що обмежу-
ють протиправні дії Росії і поступово 
розширює втрачені Україною пози-
ції. Її наслідки непередбачувані, що 
вже показали підсумки Мінська. Не 
треба прагнути обдурити шулера, 
придумуючи власне «ноу-хау», та ще 
й танцюючи під його гібридну бала-
лайку. З ним просто не потрібно гра-
ти в його ігри. Інакше програш не-
минучий. Тому навіть за найсклад-
ніших умов Україна має реалізувати 
у відносинах із РФ принциповий під-
хід, який повною мірою відповідає 
міжнародній практиці та нормам 
міжнародного права. Саме така 
стратегія посилає адекватні сигна-
ли власній громадськості й міжна-
родному співтовариству. Саме вона, 
консолідуючи зусилля українського 
суспільства та міжнародної спільно-
ти у справі відсічі агресору, врешті-
решт сприяє перемозі. 

Олександр САМАРСЬКИЙ
(«Дзеркало тижня», 28.04.2016, 

зі скороченнями) 

Про автора. Олександр Сергійо-
вич Самарський (нар. в Одесі 1956 
р.) — український дипломат, канди-
дат філософських наук. Багато ро-
ків працював у дипломатичних уста-
новах України та в МЗС.  У 2010 — 
2014 рр.— Надзвичайний і Повно-
важний Посол України в Ісламській 
Республіці Іран.

Компетентна думка
Володимир ОГРИЗКО, 
міністр закордонних справ 
України з грудня  2007 
по березень 2009 року: 
— Які стосунки має підтриму-

вати держава, котра офіційно ви-
знала іншу державу агресором, з 
цим самим агресором? 

— На мою думку, жодних. Але 
ми живемо в гібридний час гібрид-
них рішень. Тому маємо, що маємо.
(З інтерв’ю нашій газеті «Світ-інфо», 

№ 73, від 18 лютого 2016 р.)
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Сенат Бразилії відсторонив 
президента від влади
Верхня палата парламенту Бразилії проголосу-

вала за початок процедури імпічменту президен-
та країни Ділми Русеф і негайне відсторонення її від 
своїх обов’язків на час процедури.

Русеф звинувачують у махінаціях зі статтями бю-
джету заради політичної вигоди — свого переобран-
ня 2014 року. Процедура імпічменту може тривати до 
180 днів. На цей час обов’язки президента викону-
ватиме віце-президент Мішель Темер.

Ділма Русеф звинувачення відкидає. Напередод-
ні голосування в сенаті вона зробила останню спро-
бу перешкодити своєму відстороненню від влади, од-
нак Верховний суд країни відхилив її прохання за-
блокувати процедуру імпічменту.

Русеф звинувачує своїх супротивників у політич-
ному шахрайстві і заявляє, що йти у відставку не зби-
рається.

Бразилія — найбільша країна Латинської Амери-
ки і одна з найбільших на планеті: вона займає 5 міс-
це у світі за територією (8,6 мільйона квадратних кі-
лометрів) і за населенням (192 мільйони).

У Польщі збираються 
зрівняти зарплати поляків
і заробітчан
Уряд працює над поправками до закону про пра-

цевлаштування, згідно з якими іноземці повинні 
отримувати таку саму зарплату, як поляки.

У 2017 році набудуть чинності поправки до за-
кону про працевлаштування, над якими нині працює 
польський уряд. Зміни будуть введені згідно з дирек-
тивою ЄС.

Також будуть введені додаткові види дозволів на 
роботу: дозвіл на сезонну роботу терміном на 8 мі-
сяців і короткочасний дозвіл на роботу терміном на 
6 місяців.

Щороку польські роботодавці приймають на ро-
боту близько 550 тисяч працівників з-за кордону, 
переважно з України. Найчастіше це стосується бу-
дівельної та господарської сфер. Іноземці заповню-
ють прогалину, що утворилася через масові виїзди 
поляків на заробітки до Західної Європи. 

У польських електричках 
з’явилися бібліотеки
У потягах польської регіональної залізничної 

компанії Lodzka Kolej Aglomeracyjna з’явилася нова 
послуга — «система блукаючих книг». Пасажири змо-
жуть почитати книгу з бібліотеки потяга, а також узя-
ти її з собою, залишивши натомість свою.

Компанія оперує приміськими маршрутами в Ло-
дзинському воєводстві. У березні розширила мере-
жу, запустивши рейс «Лодзь – Варшава».

У лютому цього року безкоштовні бібліотеки 
з’явилися в словацьких потягах. Раніше французька 
залізнична компанія SNCF запропонувала своїм па-
сажирам безкоштовні електронні книги.

Собакам — не гавкати, 
котам — не нявкати
Цікаві рішення місцевої влади
В Україні деякі рішення місцевих владців диву-

ють своєю незвичністю. Серед таких ухвалена ви-
конкомом Черкаської міськради заборона музики в 
салонах маршруток. Спершу владці хотіли заборони-
ти лише «тюремний шансон» і йому подібні жанри, які 
пропагують насилля тощо. Урешті вирішили змусити 
водіїв маршруток їздити в повній тиші. Інакше поруш-
никам погрожують штрафами, а то й позбавленням 
перевізника ліцензії.

Ще одне незвичне рішення запропонував утілити 
мер Черкас Анатолій Бондаренко: в місті варто вста-
новити безкоштовний проїзд у громадському тран-
спорті для вагітних.

У Херсоні ще 2011 року депутати міськради ввели 
«комендантську годину» для свійських тварин. Владці 
зобов’язали господарів собак та інших свійських улю-
бленців стежити, щоб ті не гавкали і не нявкали від 
22.00 до 8.00. Це стосується власників собак, кішок, 
кіз, свиней, нутрій, великої рогатої худоби та інших 
тварин, які живуть у багатоквартирних будинках. За 
недотримання правил розроблено систему штрафів.

У курортному карпатському місті Яремче 2013 
року місцева влада  відмовилася від мобільного 
зв’язку. Таке рішення було ухвалене через схвильо-
ваність містян шкідливим впливом станцій на їхнє 
здоров’я. Яремчани обурилися, що передавачі стоять 
у безпосередній близькості від лікарні й зажадали їх 
прибрати. Хоча заміри, які провели фахівці санітарної 
служби біля станцій зв’язку, не виявили серйозних не-
гативних факторів, що впливають на здоров’я. Згодом 
один з операторів мобільного зв’язку оскаржив таке 
рішення в суді, й у місті знову ввімкнули зв’язок.

За перші 4 місяці цього року заробітча-
ни перерахували в Україну $554 млн. Це на 
8,4% більше, ніж у такий період торік. Про це 
повідомили в Нацбанку.

«Заробітчани залишаються нашим 
основним інвестором. Для порівняння: Між-
народний валютний фонд за цей період ще 
не перерахував в Україну жодного цента, 
бо призупинив свою програму в Україні, по-
силаючись на політичну кризу в державі», — 
говорить Олександр Охріменко, президент 
Українського аналітичного центру.

За останній рік грошові перекази з-за 
кордону в Україну збільшуються. Однак 
більшість заробітчан надає перевагу пере-

дачі коштів не через банківську систему, а 
через знайомих і водіїв автобусів. Також 
поза увагою спеціалістів НБУ лишаються 2 
– 4-місячні тури заробітчан у Польщу та Че-
хію. Туди й назад люди їдуть спеціальними 
автобусами. Ними ж і привозять зароблене.

«Такий стан речей можна пояснити про-
сто: люди бояться мати справу з нашими 
банками, точніше — Нацбанком. Люди не 
хочуть, аби вони перерахували євро, а їхні 
родичі зняли гривні. Ще й заплатили якісь 
податки, тому віддають перевагу старим 
способам», — каже фахівець.

Через те, що перерахунки коштів пе-
реважно роблять поза банківською систе-

мою, в Українському аналітичному центрі 
вважають, що насправді за рік в Україну 
надходить близько $3 – 5 млрд. Це стано-
вить 15 – 30% річного бюджету України.

«Якщо вже влада не може створити нор-
мальних умов для роботи в Україні, то нехай 
хоча би не заважає цим людям переказу-
вати гроші. Для цього варто зняти всі обме-
ження на перекази валюти в Україну, а та-
кож працювати з керівництвом Італії, Іспа-
нії, Португалії та Польщі. Аби наших людей 
там офіційно влаштовували на роботу й не 
утискали», — каже Олександр Охріменко.

За останні 5 років із-за кордону в Украї-
ну переказали $30 млрд.

Знищення українських 
місць пам’яті на півдні Польщі 
здійснено з провокаційною ме-
тою, аби внести напругу в укра-
їнсько-польські відносини. У 
цих діях видно проросійський 
слід.

На цьому під час засідан-
ня комісії з питань національ-
них та етнічних меншин Сей-
му Польщі заявив голова 
Об’єднання українців у Польщі 
(ОУП) Петро Тима.

«Є ознаки, які вказують на 
провокаційний характер дій, 
оскільки вони максимально 
публікуються проросійськими 
сепаратистами і російськими 

сайтами… Знищення кожного 
пам’ятника супроводжувало-
ся відеозаписом, який відразу 
з’являвся на сайті донецьких 
сепаратистів Novorossia Today, 
польську версію якої веде гро-
мадянин Польщі Давід Гудзєц», 
— підкреслив Тима.

За його словами, руйнуван-
ня українських пам’ятників у 
Польщі мало місце і раніше, од-
нак від 2014 року спостеріга-
ється нове явище: окрім натя-
ків про помсту за трагічні події 
на Волині в 40-их роках мину-
лого століття, з’являються еле-
менти, пов’язані з війною на 
Сході України.

Руйнування пам’ятників су-
проводжується значним медій-
ним супроводом перед, а та-
кож після скоєння злочину, аби 

викликати значний резонанс у 
ЗМІ.

Петро Тима зауважив, що 
в більшості випадків розсліду-
вання справи про руйнуван-
ня українських місць пам’яті 
на півдні Польщі припинялося 
з обґрунтуванням, що їх було 
встановлено нелегально, без 
узгодження з локальною ад-
міністрацією. Утім, він переко-
наний: розслідування повинно 
тривати, оскільки в цих місцях 
є реальні поховання людей, а ці 
злочини мають ознаки міжна-
родного характеру.

«Згідно з нашою інформа-
цією, існує близько 100 поль-
ських нелегально встановлених 
пам’ятників в Україні. Знищення 
українських пам’ятників у Поль-
щі має призвести до загострен-

ня ситуації в регіоні (в Україні 
та Польщі — ред.), а тому це не 
є проблемою виключно укра-
їнської меншини в Польщі», — 
констатував голова ОУП.

Згідно з даними польської 
національної прокуратури, за 
останні декілька років у країні 
значно зросла кількість злочи-
нів на ґрунті ксенофобії та ра-
сової і національної нетерпи-
мості. 

У 2015 – 2016 роках зафік-
совано шість випадків руйну-
вання українських місць пам’яті 
на півдні Польщі, поблизу кор-
дону з Україною. У жодному з 
випадків зловмисників не за-
тримано.

Прес-служба 
Української всесвітньої 

координаційної ради

П р о с в і т я -
ни України до-
кладають бага-
то зусиль, щоб 
молодь знала й 
шанувала влас-
ну історію, мову, 
культуру і була 
готова захищати 
свій край. Важ-
ливу роль вико-
нує літературний 
конкурс «Я гор-
дий тим, що українець зроду», який започат-
кувало і вже багато років проводить товари-
ство «Просвіта». Крім цього, обласні «Просві-
ти» видають книжки й дають поміч воїнам АТО.

Суми. Голова обласної «Просвіти» Олек-
сій Шевченко повідомив, що вийшов збірник 
кращих літературних творів школярів Сумщи-
ни за 2015 рік під назвою «Роде наш крас-
ний». Усього товариство «Просвіта» вже вида-
ло 7 книжок із дитячими творами. Більшість 
творів — на патріотичну тематику.

Полтава. Голова Микола Кульчинський та 
члени обласної «Просвіти» невтомно працю-
вали, щоб пам’ятник гетьманові Іванові Ма-
зепі був поставлений у Полтаві на Соборно-
му майдані. І це сталося: 6 травня відбулося 
урочисте відкриття. Також буде надруковано 
історичний роман Леоніда Полтави «1709». 
Значну частину накладу надішлють на фронт. 
Раніше було переслано для українських воїнів 
близько 400 книг, між ними «Від старої гро-
мади до шістдесятників. Збірник спогадів», 
що видано за фінансової помочі Товариства 
української мови в США.

Луганськ. Голова і члени обласної «Про-
світи», які перебувають поза межами своїх 
домівок, відвідують терен, де знаходяться бо-
йові пункти, і стараються доставляти бібліо-
течки українських книжок.

Донецьк. Просвітяни-професори при До-
нецькому національному університеті, який 
було тимчасово перенесено до Вінниці, за-
ймаються дистанційним навчанням своїх сту-
дентів. Вони створюють відеолекції, електрон-
ні підручники, дають консультації по скайпу та 
електронній пошті. В університеті студенти зор-
ганізували електронну біблітеку для виклада-

чів і студентів.
Запоріжжя. 

Голова обласної 
«Просвіти» Ігор 
Артюшенко (він 
був лідер Запо-
різького майда-
ну і згодом об-
раний народним 
депутатом) пові-
домив, що най-
важливішою їх-
ньою працею 

протягом року було виконання декомунізацій-
них законів. На сьогодні в Запоріжжі не зали-
шилося жодного пам’ятника тоталітарної доби, 
і перейменовані вулиці. Майже всі національні 
заходи в місті проводяться під егідою «Просві-
ти». Нещодавно були видані спогади генерала 
армії УНР Олександра Вишнівського. 

Хмельницький. Товариство української 
мови в США допомагало видавати дитя-
чі книжки, які за змістом були цікаві й гарно 
ілюстровані. 

Чернівці. Голова «Просвіти» Буковини 
Остап Савчук повідомляє, що родинний часо-
пис «Українська ластівка» і далі друкує матері-
али, які цікавлять дітей і дорослих.

Рівне. За перший квартал 2016 року було 
відзначено історичні дати та ювілеї. Здійсню-
ється видавнича праця. Просвітяни постійно 
надають допомогу воїнам.

Харків. Професор Анатолій Кіндратенко 
впродовж багатьох років видає «Журавлик» 
— газету для дітей. 

Отже, просвітяни по всіх областях України 
невтомно працюють над вихованням молоді, 
у видавничій ділянці та надають допомогу во-
їнам України. 

Товариство української мови ім. Шевчен-
ка в США (ТУМ) планує і надалі підтримува-
ти «Просвіти» в Україні з поміччю української 
громади. Фінансову підтримку просимо над-
силати до: Ukrainian Language Society, 5050 
Seagrass Dr., Venice, FL 34293, USA.

Віра БОДНАРУК, 
професор, голова ТУМ (США). 

Фото Богдана Боднарука

Як довго так буде? 
Здобули перемогу на Майдані Пома-

ранчевої революції, і її зрадили провід-
ники Майдану. Здобули перемогу на Єв-
ромайдані — Революції Гідності, й знову 
помилилися в довірі керівництву Україн-
ської Унітарної Незалежної Держави. Бо 
боротьба за свободу народу, гідність нації 
ще не закінчилася. 

Настанови обох Майданів ігнорують-
ся керівними органами держави. Це є яв-
ним доказом того, що ми повірили рито-
рично-фальшивій пропаганді деяких осіб. 
Але виявилося, що ці красномовці — без 
ідейно-національного менталітету і  з бра-
ком національних ідей. Стали на позиції 
особистих інтересів і легко погодилися на 
співпрацю з чужим фінансово-політично-
олігархічним проводом. Ставши при владі, 
вони забули, що обіцяли покарати злочин-
ців із урядових та силових органів.

За два роки керівництва державою з 
тих риторичних зобов’язань вдадці не здій-
снили нічого. Прикриваючись гаслами єв-
ропейськості, реально вони гальмують 
вступ до ЄС і НАТО. Вони ігнорують найвищі 
цінності українського народу, нашу історію, 
мову, не бажають провести українізацію, 
хоч на п’ять років, як протиставлення 500 
рокам деукраїнізації. А домінуюча преса, 
книжкові видання, кінопродукція, радіо, 
телебачення нав’язують окупаційну мову.

У нас, українців Австралії, викликає 
сумнів розподіл урядових посад, особливо 
в силових структурах, — не за кваліфікаці-
єю, а зі свого середовища. А це зосеред-
ження влади в одних руках, що і перетво-
рюється на диктатуру. 

Тому ми, емігранти-українці, зверта-
ємося до українського народу: БЕРЕЖІТЬ 
УКРАЇНУ, сьогодні вона ще залежить від ва-
шої волі. На будь-яку узурпацію влади ре-
агуйте протестами, вимогою перевиборів. 

Нас турбує доручення Президента про-
вадити переговори з Росією русофілу Кучмі. 
Це вже прямо натякає на змову з Путіним.

За дорученням гурту 
українського журналу «Прозріння» — 

Федір ГАБЕЛКО,
Австралія

Заробітчани дали країні більше грошей, ніж МВФ 

Петро Тима: «У знищенні 
українських пам’ятників 
у Польщі є російський слід» 

Праця «Просвіти» в Україні 

Полтава, дитяча бібліотека.Полтава, дитяча бібліотека.
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Симон Петлюра — 
мрійник чи реаліст? 
25 травня — 90 років від дня трагічної загибелі видатного державника 

Петлюра в той час був не мрійни-
ком, а реалістом. Належав до тих не-
багатьох українських політиків, які 
добре розуміли значення компро-
місу як у внутрішньому політичному 
житті, так і в міжнародній політиці, в 
тому числі компромісу в територіаль-
них справах. Він звик говорити: «Я не 
максималіст. Для мене найважливі-
шим є створення самостійної Укра-
їнської держави». Він, як ніхто інший, 
розумів значення сильної і сучасної 
національної армії для незалежності 
держави. 

Симон Петлюра народився 22 
травня 1879 року в Полтаві в сім’ї мі-
щан козацького походження — був 
шостим з одинадцяти дітей Василя 
й Ольги (уродженої Марченко) Пет-
люр. Початкову освіту одержав у цер-
ковно-приходській школі, а 1895-ого 
вступив до Полтавської духовної се-
мінарії, де від 1898 року належав до 
таємного українського самоосвітньо-
го гуртка, за що 1901 року був виклю-
чений з останнього курсу семінарії. 
Від 1900 року — активний член Укра-
їнської радикальної партії (УРП). 

Під загрозою арешту навесні 
1902-ого виїхав до Катеринодара на 
Кубані, де вчителював. Одначе не-
вдовзі втратив посаду, оскільки ви-
явилася його діяльність у Чорномор-
ській вільній громаді (яка була філією 
УРП). Став співробітником відомого 
статистика й історика Федора Щер-
бини (1849 – 1936), якому допомагав 
збирати матеріали до праці з історії 
кубанського козацтва. У той час Пет-
люра підготував свою першу наукову 
статтю «О языке народных школ Ку-
банской области», надруковану 1903 
р. у № 2 часопису «Областное обозре-
ние и вестник казачьих войск». Крім 
того, співробітничав з органами УРП 
«Добра новина», а пізніше — «Праця», 
друкованими у Львові, а також місяч-
ником «Гасло», що виходив у Чернів-
цях. Від 1902 року почав співпрацю-
вати з «Літературно-науковим вісни-
ком», а від 1903 — із «Записками на-
укового товариства Шевченка». 

У той час на прохання УРП обла-
штував у власному помешканні малу 
друкарню, що продукувала антицар-
ські листівки. Одначе у грудні 1903 
року його викрили й арештували. У 
березні 1904-ого випустили під за-
ставу, й Петлюра виїхав до Києва. 
Розшукуваний поліцією, був скерова-
ний керівництвом УРП за кордон до 
Львова задля посилення праці там-
тешнього Закордонного бюро УРП й 
пожвавлення видання друкованого 
там партійного органу «Селянин». У 
Львові перебував від кінця листопа-
да 1904 р. до кінця грудня 1905-ого 
під псевдонімом Святослав Тагон. У 
Львові познайомився з М. С. Грушев-
ським, відвідував його лекції, а та-
кож вступив до НТШ. Почав друкува-
тися під псевдонімом на шпальтах ви-
дань НТШ та різних галицьких періо-
диків. Історія вітчизняної літератури 
завдячує йому перекладом (спільно 
з Наталією Романович) синтези за-
хідноєвропейської літератури автор-
ства Миколи Стороженка, професо-
ра Московського університету (вче-
ного українського походження). Пра-
ця опублікована у Львові 1905-ого 
під назвою «Нарис історії західноєв-
ропейської літератури до кінця XVII 

віку», зі вступом і за редакцією Івана 
Франка. 

Петлюра був делегатом II з’їзду 
УРП, на якому партія змінила назву 
на Українську соціал-демократич-
ну робітничу партію (УСДРП), увійшов 
до складу керівництва партії. У січ-
ні 1906 р. виїхав до Петербурга, де 
за дорученням партії співредагував 
разом із П. Понятенком і М. Поршем 
місячник «Вільна Україна», що друку-
вався там. Із газетярською працею 
пов’язується на тривалий час, оскіль-
ки, коли з припиненням видання пе-
тербурзького місячника повернувся 
до Києва, став одразу секретарем со-
ціал-демократичної газети «Рада», а в 
1907 – 1908 рр. редагував партійний 
орган «Слово». Співпрацював із на-
уково-популярним часописом «Украї-
на» та одночасно з друкованим у Льво-
ві «Літературно-науковим вісником». 

У квітні 1908 р. керівництвом 
УСДРП удруге відряджений до Пе-
тербурга. Офіційно працює бухгалте-

ром одного з підприємств, але не по-
лишає газетярської праці, друкуєть-
ся на шпальтах часописів «Вестник 
Европы», «Мир», «Образование». Во-
сени 1908-ого увійшов до складу ке-
рівництва петербурзького клубу Това-
риства українських поступовців. 1911 
р. виїхав до Москви, де працював 
бухгалтером у страховому товаристві 
«Россия», а також разом з О. Саліков-
ським редагував журнал «Украинская 
жизнь» (1912 – 1917). У цьому часопи-
сі Петлюра вміщував статті переваж-
но на теми української літератури й 
культурного життя. У Москві пов’язав 
свою долю з молодшою від себе на 
п’ять років Ольгою Опанасівною Біль-
ською (1885 – 1959) (церковний 
шлюб узяли лише 1917 р.). У подруж-
жя 1911 р. народилася єдина дитина 
— донька Леся (померла 1942 р.). 

1915 р. Петлюра залишив газе-
тярство й перейшов працювати до Со-
юзу земств і міст на Західному фрон-
ті (1916 – 1917 — заступник уповно-
важеного Союзу). У квітні 1917 р. об-
раний головою Української фронтової 
ради військ Західного фронту. Де-
легат Першого Всеукраїнського вій-
ськового з’їзду (18 – 21.05.1917), на 
якому обраний головою Українського 

генерального військового комітету. 
Член Української Центральної Ради. 

28 червня 1917 р. призначений 
Генеральним секретарем військо-
вих справ, однак ця посада не була 
затверджена Тимчасовим урядом. 
Петлюра офіційно обійняв посаду Ге-
нерального секретаря військових 
справ 15 листопада 1917 р., спряму-
вавши всю свою енергію на створен-
ня українських збройних сил і переве-
дення в Україну з Росії українізованих 
військових частин. 31 грудня 1917 р. 
як прибічник рішучої боротьби з біль-
шовиками, не погоджуючись з полі-
тикою голови Генерального Секрета-
ріату В. Винниченка, вийшов з уряду. 
У січні 1918 р. залишив Київ і виїхав 
на Лівобережжя, де розпочав форму-
вання добровольчих загонів під на-
звою Гайдамацький Кіш Слобідської 
України, що відзначився в боях за 
Київ та в боротьбі з більшовицьким 
Січневим повстанням (командував 
Кошем до березня 1918 р.).

Унаслідок непорозумінь із новим 
керівництвом УНР після укладення 
миру з Центральними державами за-
лишив військову службу (Kіш увійшов 
до складу Запорізького корпусу Ар-
мії УНР). Петлюра долучився до пра-
ці Київського губернського земства, 
а в квітні 1918 р. очолив новопосталу 
Всеукраїнську спілку земств, опози-
ційну до гетьманату П. Скоропадсько-
го. 27 липня 1918 р. був ув’язнений 
за підозрою в участі в антидержав-
ному заколоті. В ув’язненні редагу-
вав і писав передмову до праці «Обо-
рона батьківщини і підготовка війни 
і народу до війни». Звільнений після 
4-місячного ув’язнення, 14 листопада 
1918 р. виїхав до Білої Церкви, звідки 
керував антигетьманським виступом 
Директорії, що її членом був обраний 
заочно, яка надала йому повнова-
ження Головного Отамана Військ УНР. 

Під натиском повстанських 
військ гетьман П. Скоропадський 14 
грудня 1918 р. зрікся посади. Упро-
довж 10 місяців Армія УНР під коман-
дуванням Петлюри мужньо билася з 
більшовиками й армією Денікіна. На 
Волині армія УНР увійшла в бойове зі-
ткнення з польським військом. У той 
час відбувалися численні погроми єв-

рейської людності, здійснювані пере-
важно військом Денікіна, недисциплі-
нованими частинами Червоної армії, 
а також різними грабіжницькими та 
анархістськими бандами. Унаслідок 
украй незадовільного постачання й 
воєнної деморалізації траплялися ви-
падки погромів і з боку окремих під-
розділів військ УНР, що їх Петлюра ка-
рав надзвичайно суворо (наприклад, 
був розстріляний отаман Самосенко, 
винуватець погрому в Проскурові). 

На рубежі 1918 й 1919 років Пет-

люра вирішив підтримати Західно-
Українську Народну Республіку у ві-
йні з Польщею, а згодом підтримав 
об’єднання обох українських держав 
(3 січня 1919 р.).

Після відступу військ УНР із Киє-
ва (4 лютого 1919 р. столицю захопи-
ли більшовики) й виїзду В. Винничен-
ка за кордон 11 лютого 1919 р. Симон 
Петлюра став Головою Директорії, од-
ночасно перервав членство в УСДРП. 
Йому одначе не вдалася спроба поро-
зуміння з Антантою. Франція жадала 
усунення Петлюри, трактуючи його як 
більшовика й анархістського ватаж-
ка. Задля попередження ймовірної 
узурпації влади, на пропозицію пра-
вих партій обмежено компетенцію 
Головного Отамана шляхом запрова-
дження посади так званого Наказ-
ного Отамана, що ним став генерал 
О. П. Греков. Це спричинило взаємні 
непорозуміння на політичному й вій-
ськовому ґрунті (ситуація стабілізува-
лася лише після відставки уряду Оста-
пенка й призначення прем’єром 9 
квітня 1919 р. соціаліста Б. Мартоса). 

Незважаючи на сильну внутріш-
ню опозицію, трагічну ситуацію на 
фронті, атаки більшовиків і денікін-
ців, Петлюра наважився на порозу-

міння з Варшавою, де від 18 січня 
1919 р. перебувала українська закор-
донна місія. Польща стала єдиною дер-
жавою, яка визнала УНР, а глава Поль-
щі маршал Юзеф Пілсудський прагнув 
до співпраці у війні з більшовиками. 
16 червня 1919 р. делегати УНР за 
дорученням Петлюри, попри негатив-
ну позицію західноукраїнських полі-
тиків, підписали у Львові перемир’я з 
Польщею. Згодом у жовтні 1919 р. до 
Варшави була спрямована диплома-
тична місія на чолі з керівником Мі-
ністерства закордонних справ УНР 
А. Лівицьким. З огляду на трагічну си-
туацію на протибільшовицькому фрон-
ті й підписання УГА 5 грудня 1919 р. до-
говору з Денікіним, Петлюра 7 грудня 
виїхав із Кам’янця-Подільського, де 
перебував разом з урядом і військо-
вим командуванням, до Варшави й за-
лишився там до весни 1920 р. спосте-
рігати за польсько-українськими пе-
реговорами. Багаторазово зустрічав-
ся з Начальником Польської держави 
Юзефом Пілсудським. Тим часом вій-
ська УНР за наказом Петлюри відсту-
пили на територію Польщі, пройшовши 
по тилах денікінських і більшовицьких 
військ (Перший Зимовий похід). Пере-
говори завершилися підписанням у 
ніч на 22 квітня 1920 р. Варшавського 
договору, a згодом військової конвен-
ції з Польщею. Відповідно до них Поль-
ща визнавала Українську державу й 
зобов’язувалася до збройної допомо-
ги їй у боротьбі за незалежність. На-
томість Петлюра змушений був відмо-
витися  на користь Польщі від Західної 
Волині й Східної Галичини, за що неод-
норазово зазнавав жорсткої критики 
як з боку західноукраїнських, так і над-
дніпрянських політиків. 

Відповідно до вищезгаданого до-
говору 25 квітня 1920 р. розпочався 
спільний польсько-український наступ 
на Київ. Вступові союзницьких військ 
на територію України передувала ві-
дозва Головного Отамана Петлюри до 
українського народу, що закликала до 
боротьби за незалежність. Союзниць-
кі війська 8 травня 1920 р. здобули 
Київ, однак вже 11 червня, під натис-
ком Червоної армії, змушені були від-
ступити. Після підписання Польщею 18 
жовтня 1920 р. у Ризі миру з більшо-
вицькою Росією Петлюра вирішив і на-
далі провадити національно-визволь-
ну боротьбу. Попри початкові успіхи, 
коли українські війська просунулись 
аж до Брацлава, 10 жовтня їх зупини-
ла Червона армія, й, незважаючи на 
великий героїзм, вони змушені були 
21 жовтня 1920 року перетнути кор-
дон із Польщею, де й були інтерновані.

Станіслав СТЕМПЄНЬ, 
директор Південно-Східного інсти-

туту наукового, доктор історії 
м. Перемишль, Польща

Закінчення — в наступному номері

Симон Петлюра належить до найвидатніших постатей в українській 
історії XX століття. Коли б не надмірна заполітизованість українських 
партійних діячів у 1917 – 1920 роках, коли б не їх особисті амбіції та не-
здатність до компромісів, коли б не агресивна політика більшовицької 
Москви, то Україна після Першої світової війни була б самостійною та 
сильною економічно державою. Україна була б європейською державою, 
з якою рахуються на міжнародній арені, і, напевно, вже давно була б чле-
ном Європейського Союзу.

Перший Генеральний секретаріат Центральної Ради. Київ, 1917 р. Стоять 
(зліва направо): П. Христюк, М. Стасюк, Б. Мартос. Сидять: І. Стешенко, 

Х. Барановський, В. Винниченко, С. Єфремов, С. Петлюра.

Головний отаман військ УНР С. Петлюра 
серед учнів української гімназії. 

Козятин Київської губернії. 18 грудня 1918 р.
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Найдивніші 
древні артефакти, 
походження яких ніхто 

не може пояснити
Світ повний дивних і загадко-

вих артефактів. Одні майже на-
певно є містифікаціями, з іншими 
пов’язані реальні історії. У нашо-
му огляді — реально існуючі арте-
факти, походження яких учені не 
можуть пояснити і сьогодні.

Відьомські пляшки, 
Європа і США
У 2014 році археологи, які 

проводили розкопки на місці 
древньої битви в Ноттінгемши-
рі, зробили дивне відкриття: вони 
знайшли 15-сантиметрову «ві-
дьомську пляшку». Подібні посуди-
ни використовувалися в Європі й 

Америці для чорного чаклунства в 
1600 – 1700-их роках. Їх, як пра-
вило, виготовляли з кераміки або 
скла. Усього було знайдено близь-
ко 200 таких об’єктів, і в них часто 
містилися залишки голок, цвяхів, 
нігтів, волосся і навіть сечі. Вва-
жається, що відьомські пляшки 
використовувалися для того, щоб 
захистити власника від злих чар і 
згубного впливу відьом.

Ящероподібні 
статуетки Убайд, 
Ірак
В Іраку знаходять дивні стату-

етки Убайд, які зображають яще-

роподібних і змієподібних людей 
у різних позах. Усі статуетки ма-
ють аномально подовжені голо-
ви й мигдалеподібні очі. Багато 
з цих фігурок міститься у похо-
ваннях людей, що, на думку вче-
них, є свідченням певного статусу 
особи.

Великий Заяцький 
лабіринт, Росія
Великий Заяцький острів, 

який є частиною Соловецького ар-
хіпелагу на півночі Росії, приховує 

ще одну загадку. Ще в 3000 році 
до н.е. тут будували не тільки села 
і культові об’єкти, а й зрошуваль-
ні системи. 

Але найзагадковіші об’єкти на 
острові — лабіринти спіралепо-
дібної форми, найбільший з яких 
має в діаметрі 24 метри. Струк-
тури побудовані з двох рядів ва-
лунів, порослих рослинністю. 
Для чого їх використовували — 
невідомо.

 Четвіркою великих винаходів Ки-
таю вважаються папір, порох, компас і 
друкарська машинка.

 Аж до 1896 року Індія вважалася 
єдиним джерелом алмазів у світі.

 Індія є шостою за величиною кра-
їною у світі і однією з найдавніших (їй 
приблизно 10 000 років).

 Відома гора Арарат, яка вважа-
ється символом Вірменії, насправді 
знаходиться на території Туреччини від 
1921 року.

 Перше морозиво було виготовле-
но в Китаї приблизно 4000 років тому.

 Давньоіндійська медицина най-
більш рання, їй були відомі багато су-
часних методів лікування, в тому числі 
анестезія.

 У Китаї налічується 3240 телеві-
зійних каналів і 250 FM каналів.

 Традиційне китайське вітання в 
перекладі означає: «Ви поїли?»

 Лікування тонкими голками, які 
вставляються в різні точки на шкірі лю-
дини, виникло в Китаї понад 500 років 
тому.

 Кількість свиней в Україні дохо-
дить до 8,3 млн. Прийнято вважати, що 
українці — головні споживачі свинячо-
го сала. Однак кількість з’їденої свинини 
за рік пересічним українцем не переви-
щує 18 кг, а пересічний німець споживає 
близько 54 кг свинячого м’яса на рік.

 Більшість українських слів по-
чинаються з букви «п». Найбільш час-
то вживана буква алфавіту — «о». Літе-
ри «ф» та «г» використовуються рідше за 
всіх. 

 Перший вітрильний човен побуду-
вали в Єгипті.

 Станція «Арсенальна» Київського 
метро є найглибшою в світі (105 метрів).

 В Африці гіпопотами вбивають 
більше людей, ніж будь-яка інша твари-
на.

 В Україні найбільші в світі запаси 
марганцевої руди — 2,3 мільярда тонн, 
або близько 11% від усього світового 
запасу.

 Австралія спочатку мала назву 
Нова Голландія.

 Пам’ятники відомому українсько-
му поету Тарасу Шевченку встановлені 
в 1200 місцях по всьому світу.

 Національний оркестр князівства 
Монако налічує більше осіб, ніж армія 
Монако.

 Австралія — єдиний континент, на 
якому нема активних вулканів. 

Ангела Меркель, яку обрали 2005 року, стала пер-
шим канцлером жіночої статі в історії Німеччини.

У Німеччині — близько 5000 сортів пива, 1500 видів 
ковбас, 300 видів хліба і близько 500 видів мінераль-
ної води.

Кожен третій пивоварний завод світу розташований 
у Баварії.

Жувальну гумку винайшли саме в Німеччині. Це зро-
бив Ханс Ригел. 

Саме в Німеччині вперше був здійснений перехід на 
літній час — у 1916 році.

Відомий усьому світу аспірин також придумали німці. 
Він був синтезований Феліксом Хоффманом 1897 року.

Найпопулярнішим видом спорту є футбол. Збірна Ні-
меччини — чотирикратний і діючий чемпіон світу.

Німці не знають і лякаються сушеної риби.
У Німеччині можна не працювати і жити на соціальну 

допомогу,  проте дуже бідно.
Різниця діалектів німецької мови така, що телепро-

грами на півночі країни іноді йдуть із сурдоперекладом, 
якщо говорять жителі півдня країни.

Якщо на запитання «Як пройти туди-то?» вам посміх-
нуться, дістануть айфон, подивляться навігацію і, пояс-
нивши, як пройти, запропонують підвезти вас на маши-
ні, — ви в Німеччині.

У країні заборонені травматичні пістолети й газові 
балончики.

Якщо у вас боргів навіть на півмільйона, достатньо 
заявити про своє розорення — і вас зобов’яжуть знайти 
постійну роботу, залишать на життя близько тисячі євро, 
і менше ніж через 10 років борги ваші будуть списані.

Виселити з житла людину, яка навіть не платить за 
нього, в Німеччині вкрай складно.

Жити в найманому житлі — норма. Три чверті населен-
ня живуть у найманих квартирах і будинках. Захищеність 
квартиронаймача гранично висока. У найманому житлі 
живуть навіть найбільш забезпечені верстви населення.

Заняття музикою більше двох годин на день непри-
йнятні стосовно  сусідніх квартиронаймачів і прирівню-
ються до шуму — такі закони, що регулюють оренду житла.

Ремонт будь-яких речей настільки дорогий, що про-
стіше купити нову річ.

Штраф за зірвану квітку становить близько 650 євро. 
Намалювати свастику або скинути руку в нацист-

ському вітанні в Німеччині заборонено законом.
Провина за Другу світову війну впроваджується у 

свідомість німців від дитячого садка.
Дітям у країні можна все. Відповідати будуть батьки. 

Якщо батьків немає, то ніхто.
Щоб дитина могла їздити на велосипеді, в школі їй 

видають спеціальні велосипедні права.
Безхатченки часто заводять собак. Вони одержують 

додаткові гроші на їх утримання.
З уведенням євро більшість цін злетіли вдвічі. Але 

досі рівень життя в Німеччині вважається одним із най-
вищих у світі.

Їзда на мотоциклі без шолома суворо заборонена.
Німці дуже уважні до свого здоров’я і до того, що 

їдять і що п’ють.
У країні є негласне правило: чим продукт корисні-

ший, тим він дорожчий. Вино можна купити менше ніж 
за долар.

Алкогольне сп’яніння є пом’якшувальною обстави-
ною в суді. За винятком дорожньо-транспортних преце-
дентів і посадових злочинів.

Німкені ще донедавна практично не використовува-

ли косметику й почали фарбуватися тільки через приїж-
джих жінок.

Високі підбори німкені носять тільки з особливої нагоди.
Поводження з шефом на фірмах найчастіше на «ти».
Біомагазини досить популярні. Ціни там у середньо-

му на 30% вищі, ніж у звичайному магазині.
У Німеччині жінок менше, ніж чоловіків.
Середня тривалість життя чоловіків — приблизно 74 

роки, жінок — 79 років.
Різдво відзначається набагато значніше і яскраві-

ше, ніж Новий рік.
У Німеччині виходить більше 250 газет і журналів ро-

сійською мовою.
Собаки тут дуже дружелюбні. Украй рідко можна по-

чути собачий гавкіт.
Санітарні норми настільки високі, що можна спокій-

но їсти не тільки непросмажене м’ясо, а й сире.
У Німеччині досить часто можна заходити в житло-

вий будинок, не роззуваючись.
Держслужбовці не платять громадських податків, і 

звільнити їх не можна.
Більшість квартир оснащена пожежними датчиками. 

Якщо ви щось «потужно» варите або не причинили две-
рей у душову, він спрацьовує, починаючи пищати.

Ці таємничі гриби
У світі налічується близько 2 

мільйонів типів грибів, але при цьому 
класифіковано близько 80 тисяч. На 
один вид  рослин припадає приблиз-
но 6 видів грибів.

Досить багато видів грибів є хи-
жаками (хоча за своєю суттю прак-
тично всі вони недружелюбні і є при-
чиною загибелі багатьох рослин і тва-
рин). Гриби-хижаки мають спеціальні 
пристосування (нарости) для лову ко-
мах. А є види, які, розпорошуючи свої 
спори і потрапляючи в жертву, вирос-
тають у ній.

У мухоморах не так уже й багато 
отрути. Щоб концентрація цього гри-
ба була смертельною, треба з’їсти 
близько 4 кг. А от бліда поганка — 
дуже отруйна: достатньо одного гри-
бочка, щоб отруїти 4 осіб.

У середньому в кожному грибі 
міститься приблизно 90% води.

Одним із найбільших знайдених 
грибів вважається об’єкт, знайде-
ний у США 1985 року (штат Вісконсін). 
Його вага становила 140 кг.

Гриби — це не рослини, як вва-
жали раніше, оскільки в них відсутній 
хлорофіл, але водночас і не тварини, 
бо в них немає шлунка.

Найбільший гриб живе в амери-
канському штаті Орегон. Площа його 
грибниці становить близько 900 гек-
тарів, важить він кілька сотень тонн.

2500 $ за 1 кг грибів — вартість 
трюфеля, найдорожчого сорту грибів.

Одним із найцікавіших грибів 
вважається плазмодій: він уміє ходи-
ти. Швидкість, правда, невелика — 
близько метра за кілька днів. Живе 
він у середній смузі Росії.

Грибниця росте дуже повільно, 
приблизно 10 – 12 сантиметрів на 
рік.

Рижики можна їсти в сирому ви-
гляді.

Палац Тарновських у Качанівці
Будівля на Чернігівщи-

ні була зведена як одна з 
резиденцій президента 
Малоросійської колегії і ге-
нерал-губернатора Мало-
росії графа П. Рум’янцева-
Задунайського, потім про-
дана 1808 року поміщику 
Г. Почеці та його дружині 

Парасці Андріївні. А після смерті Г. Почеки палац успадкував син його дру-
жини від першого шлюбу Григорій Степанович Тарновський. Багато мит-
ців ХІХ століття мали творче натхнення, перебуваючи в Качанівці: Т. Шев-
ченко, М. Костомаров, М. Максимович, М. Гоголь, М. Глінка, М. Вовчок, 
Д. Яворницький, І. Рєпін, М. Ге, М. Щепкін та інші.
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Маріїнський палац у Києві
Палац був зве-

дений у 1750 – 1755 
роках за зразком па-
лацу, який проекту-
вав Бартоломео Ра-
стреллі для Олексія 
Розумовського. Спо-
рудженням палацу 

керував видатний російський архітектор Іван Мічурін. До Жов-
тневої революції в Маріїнському палаці під час подорожі Украї-
ною зупинялася імператриця Катерина II. До 1950-их років па-
лац називався Царський. А далі за ним закріпилася нинішня 
назва — Маріїнський. На честь Марії Олександрівни, дружини 
Олександра II.

Усе про Німеччину

Замок у Шверіні
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Джордж Вашингтон (22.02.1732 
– 14.12.1799). Президентство: 1789 – 
1797. 

Перший серед 
перших, найвидат-
ніший серед найви-
датніших батьків-
засновників США. 
Так по праву харак-
теризують Джорджа 
Вашингтона. Досить 
назвати три його основні місії. Він був 
головнокомандувачем Континенталь-
ної армії Північно-Американських шта-
тів, яка відвоювала незалежність від 
Англії. Проголосили її Штати 1776 року, 
але кілька років тривала війна за цю 
незалежність. Вашингтон очолював 
Конституційний конвент, який ухва-
лив Конституцію США. Також він тво-
рець американського інституту пре-
зидентства і перший президент краї-
ни. Джордж Вашингтон заснував нову 
столицю країни, яка була названа його 
іменем. До цього столицями були Філа-
дельфія, Нью-Йорк. 

Народився Вашингтон у Вірджинії, 
тоді колонії Великої Британії. Виріс у 
кількох маєтках уздовж річок Потомак 
і Рапаганок, займався фермерством. 
Служив офіцером в армії Англії, вою-
вав під час англо-американських воєн 
в Америці.

Згодом став сильним опонентом по-
літиці уряду Англії, одним із провідни-
ків ідеї незалежності американських 
штатів. Джордж Вашингтон скликав у 
1774 і 1775 роках Континентальний кон-
грес, прообраз парламенту народжува-
ної держави, який і проголосив 4 липня 
1776 року незалежність США. З почат-
ком війни за незалежність був обраний 
головнокомандувачем Континентальної 
армії.

Після підписання Паризького догово-
ру 1783 року про незалежність США по-
вернувся до свого маєтку Маунт-Вернон, 
але, не задоволений статтями Конфеде-
рації, 1787 року повернувся в політику і 
був обраний президентом Конституцій-
ної конвенції, що ухвалила Конституцію 
держави. 

У 1789 році обраний першим прези-
дентом США, за 4 роки обраний повтор-
но. Започаткував політику нейтралітету в 
зовнішніх справах, яка була базовою до 
початку ХХ століття.

Покинувши посаду президента, Ва-
шингтон повернувся в Маунт-Вернон, де 
й помер 1799 року і був похований.

Джон Адамс (30.10.1735 – 
04.07.1826). Президентство: 1797 – 
1801.

Один із твор-
ців Декларації неза-
лежності Сполучених 
Штатів 1776 року. 

Підписав Паризь-
кий мирний дого-
вір, що завершив ві-
йну за незалежність 
США. Президентство 
Адамса характеризу-
ється численними політичними інтрига-
ми, спричиненими двопартійною систе-
мою виборів. Під час його правління по-
гіршилися стосунки з Францією, що при-
звело до неоголошеної війни між двома 
державами. За Адамса був зведений Бі-
лий дім.

Томас Джефферсон (13.04.1743 
– 04.07.1826). Президентство: 1801 – 
1809.

Основний автор 
Декларації незалеж-
ності США. Підтри-
мував демократи-
зацію влади, провів 
скорочення чисель-
ності війська, засну-
вав Військову акаде-
мію у Вест-Пойнті. За 
правління Джефферсона Сполучені Шта-
ти придбали Луїзіану, був зменшений об-
сяг работоргівлі.

Джеймс Медісон (16.03.1751 – 
28.06.1836). Президентство: 1809 – 
1817.

Один із ключових 
авторів Конституції. 
На початку прези-
дентства заборонив 
торгівлю з Англією та 
Францією через їхню 
економічну політику 
щодо США. Згодом 
скасував заборону щодо Франції, але не 
зробив цього стосовно Англії, що призве-
ло до нової війни з нею, яку Америка ви-
грала попри невдалий для неї початок.

Джеймс Монро (28.04.1758 – 
04.07.1831). Президентство: 1817 – 1825.

Знизив політич-
ну напругу в країні, 
більшу частину доби 
його правління нази-
вають «ерою доброї 
згоди». Проте були 
й невдачі, зокрема 
економічна криза 
1819 року. Запрова-

див доктрину Монро: принцип невтручан-
ня європейських держав у справи дер-
жав Американського континенту, а США 
— в європейські. За його президентства 
США придбали в Іспанії Флориду.

Джон Квінсі Адамс (11.07.1767 – 
23.02.1848). Президентство: 1825 – 1829.

 Син другого 
президента Джона 
Адамса, дипломат. 
На виборах не на-
брав більшості голо-
сів виборників (го-
лоси розділилися 
навпіл), але був об-

раний на посаду президента Палатою 
представників — єдиний випадок в істо-
рії США. Виступав проти рабства, за що 
мав жорстку критику парламентарів із 
Півдня. Підписав низку торгових догово-
рів із країнами Європи. Незабаром після 
завершення терміну продовжив політич-
ну кар’єру в Палаті.

Ендрю Джексон (15.03.1767 – 
08.06.1845). Президентство: 1829 – 1837.

Виходець із про-
стої сім’ї, адвокат, 
військовий діяч. 
Один із засновників 
Демократичної пар-
тії. Був прихильни-
ком рабовласниць-
кої системи, а також 
підтримував висе-
лення індіанців.

Мартін Ван Бюрен (05.12.1782 – 
24.07.1862). Президентство: 1837 – 1841. 

Адвокат, сенатор; 
єдиний президент 
США, рідною мовою 
якого була не англій-
ська (нідерландська). 
Обійнявши поса-
ду, висунув декіль-
ка проектів щодо по-
кращення складного 
економічного стано-

вища в країні, але його спроби заверши-
лися невдачею. Згодом ще двічі балоту-
вався на виборах, обидва рази невдало.

Вільям Генрі Гаррісон (09.02.1773 – 
04.04.1841). Президентство: 1841 – 1841.

Останній прези-
дент, що народився 
до війни за незалеж-
ність. Прославився 
як герой у війні з Ан-
глією і бойових діях 
проти індіанців. Гар-
рісон був обраний 
президентом у 68 
років, але провів на посаді лише 32 дні, 
оскільки застудився під час інавгураційної 
промови і невдовзі помер. Його наступни-
ком став віце-президент Джон Тайлер.

Далі буде

Найдивніші древні артефакти, 
походження яких ніхто не може пояснити

Шумерський список царів
При розкопках в Іраку на терито-

рії стародавнього Шумеру був зна-
йдений манускрипт, в якому перера-
ховані всі царі цієї держави. 

Дослідники спочатку думали, що 
це звичайний історичний документ, 
проте потім виявилося, що багато хто 
з царів є міфологічними персонажа-
ми. Деякі правителі, які мали б бути 
внесені до списку, були відсутні в ньо-
му. Іншим приписувалися неймовірно 
довгі терміни правління чи міфічні по-
дії, пов’язані з ними, такі, наприклад, як шумерська вер-
сія Великого потопу і подвиги Гільгамеша.

Кодекс Гігас («Біблія диявола»)
Стародавній ману-

скрипт «Кодекс Гігас» 
більш відомий як «Біблія 
диявола». Підняти цю 
книгу, зроблену з 160 
шкур, можуть тільки дві 
людини. Легенда свід-
чить, що «Кодекс Гігас» 
написав монах, який 
після винесення йому 
смертного вироку, за яким ченця повинні були замурувати 
в стіну живцем, уклав угоду з дияволом. За допомогою ди-
явола монах написав книгу за одну ніч (причому дияволом 
був написаний автопортрет). Як не дивно, почерк у книзі 
чіткий і однаковий, ніби вона була дійсно написана протя-
гом короткого періоду часу. Тим не менше, вчені вважають, 
що така праця зайняла би від 5 (якщо писати без перерви) 
до 30 років. Рукопис містить, здавалося б, непоєднувані 
тексти: повну латинську Біблію Вульґата, «Юдейські старо-
житності» Йосипа Флавія, колекцію робіт із медицини Гіп-
пократа й Феофіла, «Хроніки Богемії» Косьми Праги, «Ети-
мологічну енциклопедію» Ісидора Севільського, опис обря-
дів екзорцизму, магічні формули і зображення небесного 
міста.

Писемність острова Пасхи
Усім відомо про зна-

мениті статуї острова Пас-
хи, але є й інші артефакти, 
пов’язані з цим місцем, за-
гадку яких не вдалося роз-
гадати досі. Були знайдені 
24 дерев’яні різьблені та-
блички, які містять систе-
му символів. Ці символи отримали назву «ронгоронго», і 
вони вважаються стародавнім протописьмом. На сьогод-
ні залишаються нерозшифрованими.

Ґьобеклі-Тепе, Туреччина
На рівнині Урфа на 

південному сході Туреччи-
ни є храм Ґьобеклі-Тепе. 

Його руїни можуть 
бути найстарішим орга-
нізованим місцем покло-
ніння з відомих людині. 
Руїни Ґьобеклі-Тепе дату-
ються 9500 р. до н.е.

Римські додекаедри
У регіонах, які колись перебу-

вали під сферою впливу Римської 
імперії, — від Уельсу до Серед-
земного моря — знаходять не-
великі дивні об’єкти, які назва-
ли «додекаедри». Це порожнис-
ті кам’яні або бронзові об’єкти, 
4 – 12 сантиметрів у діаметрі з 
12 плоскими п’ятикутними гра-
нями і отворами різних розмірів на 
кожній стороні. З кожного кута стирчать маленькі ручки. 
Було висунуто 27 теорій, що ж це таке, але жодної з них не 
вдалося довести.

Fulachtai Fia, Ірландія
По всій Ірландії в річ-

ках і болотах знайдено 
близько 6000 таємничих 
артефактів, які стали ві-
домі як Fulacht Fiadh. У 
Великобританії, де їх та-
кож знаходять, вони на-
зиваються «Згорілі кур-
гани». Fulacht fiadh — на-
сип із ґрунту і каменю у 
формі підкови, в центрі якої вирито жолоб, заповнений 
водою. Як правило, зустрічаються по одинці, але іноді гру-
пами по 2 – 6. При цьому завжди поруч є джерело води. 
Для чого їх будували, досі залишається загадкою.

Президенти США
Президент США є главою держави й уря-

ду Сполучених Штатів Америки,  а також Вер-
ховним головнокомандувачем Збройних 
сил. Він обирається раз на чотири роки Ко-
легією виборників. У разі смерті або відстав-
ки президента його повинен замінити віце-
президент. 

Першим президентом Сполучених Штатів 
Америки став Джордж Вашингтон 1789 року, 
а чинним, 44-им президентом, є Барак Оба-
ма (від 2009 року). Традиційно кілька послі-
довних термінів президентства нумерують-
ся як одне, але обидва президентства Гро-
вера Клівленда позначаються як 22-ге і 24-
те, оскільки вони не проходили підряд. Таким 
чином, за всю історію посади її обіймало 43 
особи.

Найстаршим президентом на момент об-
рання був Рональд Рейган, що обійняв по-
саду в 69 років і був переобраний на другий 
термін у віці 73 років. Наймолодшим був Тео-
дор Рузвельт, який обійняв  посаду у віці 42 
роки і 10 місяців. 

Із 43 осіб президентів США четверо по-
мерли на посту з природних причин (Вільям 
Генрі Гаррісон, Закарі Тейлор, Воррен Гардінг 
і Франклін Рузвельт), четверо були вбиті (Ав-
раам Лінкольн, Джеймс Гарфілд, Вільям Мак-
Кінлі, Джон Кеннеді), а Річард Ніксон пішов у 
відставку через реальну загрозу  імпічменту.

На сьогодні живі четверо колишніх пре-
зидентів США: Джордж Буш-молодший, Білл 
Клінтон, Джордж Буш-старший і Джиммі 
Картер.

* * *
У статті 2 Конституції США йдеться, що 

для обрання і зайняття посади президен-
та Сполучених Штатів особа має бути гро-
мадянином США від народження, не менш 
як 35-річного віку і жити в країні протягом 
останніх не менше 14 років. 

Кандидати в президенти найчастіше ви-
суваються від однієї з політичних партій США, 
де основними є Республіканська і Демокра-
тична. Члени партії офіційно номінують кан-
дидата для висунення від імені партії. Прези-
дентські вибори відбуваються кожні 4 роки, 
в листопаді високосного року. Але глава дер-
жави вступає на свою посаду в січні наступ-
ного року. Тому в поданому списку прези-
дентство починається і завершується в пер-
ший після високосного року рік. 

Одночасно обирається і віце-президент 
США. Він начебто знаходиться в тіні прези-
дента, але, представляючи ту ж партію, віді-
грає певну роль у політиці країни. Крім того, 
є главою  Сенату — верхньої палати парла-
менту країни, Конгресу. Також віце-прези-
дент має бути готовим у будь-який момент  
обійняти посаду президента у випадку пе-
редчасного припинення повноважень гла-
вою держави, що в історії США траплялося 
нерідко. 

Цікаво, що на зорі незалежності США по-
літична еліта обговорювала й варіант не рес-
публіки, а монархії. Дивного в цьому мало, 
адже наприкінці XVIII століття монархічний 
лад панував у найбільш потужних державах 
світу, та й США постали як звільнена колиш-
ня колонія монархічної Англії. Виникла ідея 
проголосити королем, звичайно ж, Джорджа 
Вашингтона, лідера молодої нації. Але Ва-
шингтон, будучи людиною передових демо-
кратичних поглядів, рішуче відкинув цю ідею 
і став засновником інституту президентства. 
Він же ввів неписану традицію, що одна осо-
ба не може обиратися президентом більш як 
на два терміни. Це проіснувало понад два 
століття, з єдиним винятком щодо Франклі-
на Рузвельта (це можна пояснити тим, що 
йшла Друга світова війна). Але згодом забо-
рона обиратися понад двічі була закріплена і 
в Конституції США. 

Засновник нової столиці США Джордж 
Вашингтон, плануючи столичне місто, об-
рав його найвищу точку — пагорб для спо-
рудження тут парламенту, Конгресу США. І 
нижче від нього, неподалік, заклав Білий дім, 
резиденцію президентів. Цим підкреслив 
вирішальну роль у державі саме парламен-
ту. Дійсно, за всієї вагомості посади прези-
дента, якому громадяни делегують величезні 
повноваження, вищою гілкою влади є саме 
парламент. Конгрес може відправити пре-
зидента у відставку процедурою імпічменту, 
а президент не може розпустити парламент. 

А тепер — про президентів США. 



№79   19 травня 2016 року№79   19 травня 2016 року
Світ-Світ- інфоінфо1010 Світ історії

11

«Тут всяку 
всячину іграли»

Коли і хто заніс гральні карти 
(листи) в Україну, достеменно неві-
домо. Польські автори Зиґмунд Ґло-
ґер, Казімеж Тарґош, Маріан Шульц 
стверджують, що карти (karty do gry) 
у Польщі знали вже в XV столітті. 
Стосовно України з певністю мож-
на казати про середину XVI століт-
тя, масове ж поширення припадає 
на XVIII століття. Окрім магнатів, 
шляхти, купців, циган, мандрівни-
ків, «честь» пропагування нової за-
бави належить і запорозьким коза-
кам. Їхньою здобиччю були, зокре-
ма, й колоди гральних карт. Козаць-
ке товариство притягувало шукачів 
пригод, авантюрників, шахраїв, які 
спритними пальцями завше могли 
заробити тут шмат хліба. 

Козацький атрибут
Карти органічно вписалися в 

modus vivendi, характер козака, в 
неписаний кодекс козацької чоло-
вічої спілки. «Картьожня» забезпе-
чувала емоційне спілкування в умо-
вах побутового, статевого, духовно-
го дефіциту й ригоризму. Паузи між 
походами, сутичками заповнювали-
ся азартом і змістом.

Ось яскрава картина зі «Смутно-
го времени Московского государ-
ства» Миколи Костомарова: «Ша-
лене гульбище кипіло в козацькому 
таборі: день і ніч дзвеніли бандури, 
сурми, цимбали, кобзи, гуслі; роз-
ливалися веселі пісні, пилося вино, 
танцювали веселі жінки й скомо-
рохи. Усе, що козаки награбували 
в довкіллі Москви, пропивалося та 
програвалося в карти й кості». 

До того ж гральні карти були в 
козаків не просто забавкою, а важ-
ливим засобом постійного трену-
вання реакції вибору в поєдинку й 
водночас засобом реабілітації. У за-
порожців побутували й домінували 
азартні ігри (нині нам відома назва 
лише однієї — «чупрундир»), а ситу-
ація саме азартної гри, писав ака-
демік Юрій Лотман, є «ситуацією по-
єдинку, яка моделює конфлікт двох 
противників. Чесна гра немов від-
новлює модель битви». Те, що ка-
зав Лотман про її природу, наклада-
ється і на запорозьке товариство: 
«Азартні ігри побудовані так, що гра-
вець (читай запорожець — авт.) по-
винен приймати рішення, фактично 
не маючи ніякої або майже ніякої ін-
формації. Таким чином, він грає не 
з іншою людиною, а з випадком, а 
роль випадку підкреслює значення 
у грі, з одного боку, непередбачува-
них факторів, а з другого — витрим-
ки, мужності, вміння не втрачати го-
лови за складних обставин і збері-
гати гідність у пропащих ситуаціях, 
тобто таких якостей, які потрібно 
було виявити в сутичках і дуелях».

А якими ж були «козацькі» лис-
ти? Час не зберіг їх, але напевне 
можна сказати, що карти XVII сто-
ліття не схожі на ті, до яких звикли 
ми. Запорожці «різалися» картами 
німецького типу, продукованими 
в Ауґсбурзі. У такій колоді — інші 
емблеми й назви мастей, немає 
дам, зате аж два валети (україн-
ською — нижник та вишник від ні-

мецьких Unter та Ober, тому вже 
пізніше французька дама звала-
ся вишником). Назви українських 
мастей є похідними від німецьких: 
чирва — це Rot (червоне); дзвін-
ка (бубна) — від Schellen (бубон-
ці, дзвіночки); жир (трефа) — від 
Eicheln, Eckern (жолуді, букові го-
рішки), а вина (піка), бо на карті 
цієї масті малювали зелений лис-
ток (листя), найчастіше плюща чи 
винограду (Weinbaum). У XIX сто-
літті французька колода витісни-
ла свою німецьку посестру, але ні-
мецькі терміни українські картярі 
вживають до сьогодні.

Картяр Мамай
Сердечна пристрасть козаків 

до листів (так називали тоді карти) 
залишила слід у малярстві. У XVII – 
XIX століттях не було якщо не хати, 
корчми, то села чи хутора напев-
не, де не висіла би, за визначен-
ням Платона Білецького, «світська 
народна ікона Козак Мамай». Тетя-
на Марченко, авторка книжки «Ко-
заки-Мамаї», серед речей «козака 

– душі правдивої», які є складови-
ми композиції, називає карти для 
гри. Так, на Мамаєві (XIX століття) 
з фондів Національного художньо-
го музею України, окрім коня во-
роного, кобзи, шапки, шаблі, піс-
толя, чарки, кварти, лежать карти: 
туз жиру й шістка вина (масті фран-
цузькі) — старша» й «молодша». Чи 
не натяк це на марноту, fatum, плин-
ність земного буття, багатства, сла-
ви? Ще один Мамай-картяр «меш-
кає» в Запорізькому краєзнавчому 
музеї. Перед ним — п’ять «засвіче-
них», тобто лицьовим боком догори, 
карт. Масті також французькі, звер-
ху дев’ятка дзвінки, зісподу очко-
ві, можливо, шістки. Поряд — два 
стовпчики грошей, виграних чи під-
готовлених до гри. 

Карти згадано і в тексті: «Козак, 
душа правдивая, добру совість має, 
в бандуру гра, пісні співа, горілку 
п’є, в карти грає, та все не гуляє».

Треба думати, що на кількох що-
найменше з тисяч втрачених Мама-
їв були гральні карти. Ось, зокрема, 
опис одного з таких сюжетів, зро-
блений 1924 року: «Малюнок ве-
ликого розміру 95 х 120 має такий 

зміст: посеред сидить велика по-
стать козака […]. З другого боку вго-
рі дерево, внизу розкидано карти: 
видно колоду та жир (трефи) і дзвін-
ковий туз». Засвічено, відкрито туза, 
а поряд, мабуть, жирова шістка. Ці 
карти — знак тим, кому здалося, що 
вони вхопили Бога за бороду. Такий 
висновок не здається нам надума-
ним, бо на гербі козака стоять літе-
ри СЧ, а в тексті-монолозі сказано: 
«Я, Сава Чалий, іменитий. Герб же 
сей высыть на дуби, а я из горя сижу 
доли у парчевій шубі… Від мене і рід 
одцурався, а я з горя у парчевий ко-
жух убрався. Ляхва так трохи угада-
ла, як коня мыни дарувала…» Сава 
Чалий — реальна особа, сотник мі-
ліції в правобережного польського 
магната, розганяв гайдамаків, по-
тім пристав до них, знову повернув-
ся до надвірної служби, одружився й 
далі люто карав гайдамаків, які по-
становили скарати ренегата Саву. 
На Різдво 1741 року Гнат Голий убив 
сотника Чалого на очах у його моло-
дої дружини. І хто знає, чи не при-
слали гайдамаки Саві «чорну міт-

ку» — дві карти, чи не кинув на стіл 
перед ним Гнат Голий туза, а зверху 
припечатав його шісткою жировою, 
дивлячись у вічі: «А що, сучий сину, 
помогли тобі твої ляхи?»

Досить поширений у багатьох 
варіантах і репліках сюжет «Запо-
рожці» («Запорожці розважають-
ся», «Запорожці відпочивають»), 
автором якого вважають Тимофія 
Калинського (XVIII століття). Один 
козак танцює під акомпанемент 
товариша, поряд із яким лежать 
гральні карти німецького типу: шіст-
ка дзвінки й карта зеленої масті, 
схоже, що це шістка жиру. Цю саму 
картину на замовлення господаря 
Дмитра Яворницького написав олі-
єю на стіні передпокою в його осе-
лі художник Трохим Ткаченко, тільки 
карти тут французькі («Рококо»).

У  пристрасті до карт  
Утім, запорожці — це ще не вся 

Україна. Відомий етнограф Василь 
Горленко зазначав: «Картярство се-
ред народу ніколи не мало значен-
ня азартної забави, а слугувало за-
всіди тільки невинною розвагою 

зимових вечорів». Кілька замальо-
вок з українських картярських буд-
нів XVII – XIX століть. Антін Втішний у 
коментарях до «Щоденника Патріка 
Гордона» (1684 – 1685 роки) пише: 
«Асамблеї Гордона (бенкети з бесі-
дами за келихом токайського з жін-
ками, дружинами, дочками, з танця-
ми, картами, феєрверками, гучною 
музикою до ранку й навіть салюта-
ми з рушниць та гармат) з’явились 
у Києві майже на 40 років раніше 
знаменитих петербурзьких, поча-
ток яким поклав указ Петра I від 25 
листопада 1718 року».

Ще один кадр. Місце дії — Лі-
вобережжя, Гетьманщина, середи-
на XVIII століття. Дійові особи — ко-
зацька старшина, шляхта: «Як тра-
плялися гості, то молодь забавля-
лася товариськими іграми: панаса, 
журавля, хрещика, горюдуба, воро-
на, тісної баби. Старші пробували 
своїх сил у шахах, але якось ця гра 
не була дуже поширена. Зате всі 
пропадали за картами. Як прихо-
дили зимові вечори, то день у день 
сходилася завзята компанія і допіз-
на грала в пікети, льомбар, памфи-
лю, кадрилію, сенкилію. Притом не 
один курив люльку, так що від диму 
й чаду ледве світ було видно».

Часто згадує гру в карти у сво-
єму «Діаріуші» Андрій Маркович 
— це при тому, що стосовно карт у 
Гетьманщині, як і в інших європей-
ських країнах, були досить жорсткі 
обмеження, заборони, а то й пе-
реслідування. Картярські борги і 
зобов’язання регулювалися «Пра-
вами, за якими судиться малоросій-
ський народ» 1743 року.

На початку 40-их років XIX сто-
ліття «центральними товарись-
ко-культурними подіями для інте-
лігенції Малоросії були піврічні 
бали пані генеральші Тетяни Вол-
ховської (1763 – 1853) у Мойсів-
ці на Полтавщині», — писав Оме-
лян Пріцак. У спогадах письмен-
ника-етнографа Олександра Афа-
насьєва-Чужбинського, приятеля 
Тараса Шевченка, є розповідь про 
ці бали: «На Петра і Павла (12 лип-
ня) в одному старовинному домі у 
Волховської з’їжджалися поміщи-
ки не тільки Полтавської, а й Чер-
нігівської, навіть Київської губер-
нії, і свято тривало кілька днів. […] 
Останнім часом господиня, при-
страсна картярка, вже не могла 
грати сама через сліпоту і лише 
просиджувала далеко за північ 
біля гравців, тішачи свій слух при-
ємними картярськими вигуками і 
радіючи з якогось казусу».

Бував на таких з’їздах і поет-лі-
рик Віктор Забіла, котрий, як за-
значав Пантелеймон Куліш, «випи-
ти був не дурень, до того ж втрачав 
глузд у картах, програючи тисячу за 
тисячею». Сам же Куліш не танцю-
вав, не пив, картами не бавився.

«Я пас!»
Писав про карти і Євген Чика-

ленко у своїх «Спогадах»: «З пана-
ми та панками у мене були тільки 
добросусідські відносини, але зна-
йомства я з ними не мав, бо пани 
зимою проводили вільний час за 
картами, а панки за пиятикою». З 
гумором розповідає мемуарист 

про комічні ситуації, в які потра-
пляли картярі: «Був ще один сусіда 
— панок Іван Комарницький. […] 
Коли він був судовим приставом 
у Ананьєві, то раз у раз до нестя-
ми грав з суддями в карти, і одного 
разу на судовому засіданні, замість 
сказати до публіки: «Суд іде!», він 
через розсіяність вигукнув: «Я пас!» 

Партнером Євгена Харлампо-
вича нерідко був Володимир Ви-
нниченко.

Варто навести фрагмент спо-
гадів про дитинство письменниці 
Галини Журби: «Свята проходять 
без гостей. Відвідують найближ-
чі знайомі, давні приятелі. Діду-
ньо сидить у шлафроку і без упину 
читає, часом зіграє із зятями він-
та або преферанса, розкладає па-
сьянси. […] Коли мужчини грають 
у карти в дідусевій кімнаті, жінки 
збираються у покоїку». Віє спо-
коєм, миром, затишком. Ніякого 
ґвалту, шпурляння карт, виряче-
них очей. 

Подібні спогади — і в геть-
мана Павла Скоропадського: 
«Вся эта компания спорила, шу-
мела, а затем рассаживалась 
за карточными столами. Играли 
в яролаш. Мой дед тоже любил 
играть в карты».

Не поступалися козацтву, пан-
ству в картярських ристалищах і 
студенти (спудеї); бавилися кар-
тами не тільки миряни — ляска-
ли в азарті «знаками диявола» по 
зеленому сукну батюшки й матуш-
ки, з’їжджаючись на весілля, пре-
стольні свята, хрестини.

У панських, дворянських па-
лацах жебоніли французькою над 
преферансами, яролашами, ремі-
ками, безіками, полиньяками, ме-
таморфозами, пікетами, бриджа-
ми, а під селянськими солом’яними 
стріхами «різалися» у свиню, 
п’яницю, відьму, дурня, цигана, ма-
нахвейку, лаву, хвильку. Не лише 
ігри, а й самі листи, якими корис-
тувалися пани й чернь, були мов 
небо і земля. Карти панські — роз-
кішні, багаті, гламурні, а ті, якими 
грали землероби, скотарі, реміс-
ники, друкувалися на дешевому 
папері в одну фарбу. Кострубаті 
малюнки — «хвигури» — за бажан-
ням і смаком розмальовували са-
мотужки, або ж за чарку-другу це 
могли зробити професіонали — 
сільські писарі чи богомази.

Грали картами, допоки вони 
не бруднилися. Тоді їх змащува-
ли салом або лоєм, протирали чи-
стою тканиною. «Очищені» таким 
чином, вони особливо зручні були 
для ляскання з розмаху по столу, 
що було ознакою шику.

Які ж були до карт охочі,
то не сиділи дурно тут,
гуляли часто до півночі
в ніска, в пари, у лави, в жгут,
у памфиля, в візка і в кепа,
кому ж із них була дотепа,
то в гроші грали в сім листів.
Тут всяку всячину іграли,
Хто як і в віщо захотів,
Не раз доходили до чуба,
Як загулялися в жгута,
В хлюста, в пари, в візка іграли,
І дамки по столу совали;
Чорт мав порожнього кута.

Історія українського картярства
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10 Названа в «Енеїді» Івана 
Котляревського низка попу-

лярних народних ігор, правила 
яких записав на Полтавщині й видру-

кував у «Киевской старине» С. Ісаєвич. 
Ось як він пояснює етимологію і прави-
ла гри «візок»: «Гра ця, так звана «свої 
козирі». Дуже поширена в народному 
середовищі. Назву отримала через те, 
що програє той, кому дістанеться вся 
купа карт, що нагадує собою наванта-
женого воза». Не ставитимемо під сум-
нів висновок дослідника, а цікавих від-
силаємо до першоджерела. 

Перегнувши палицю 
Заради справедливості треба 

сказати, що ставлення українців до 
карт було не тільки мажорним. Гро-
мадська думка засуджувала без-
мірну, бездумну, згубну пристрасть. 
У некомфортному «інтер’єрі» пекла, 
в чималенькій компанії грішників 
(чи не вся Україна!) бачимо і картя-
рів: «моти, картьожники, п’янюги». 
Тарас Шевченко у двох аркушах се-
рії про блудного сина до атрибутів 
розтління, деградації особистості 
вносить і карти, а саме в «Програв-
ся у карти» та «У хліві».

Часто надмірна пристрасть до 
карт не існує сама по собі, окремо, 
а вкупі з іншими вадами, як-от в ан-
тигероя Тимохи з повісті Григорія 

Квітки-Основ’яненка «Козир-дівка»: 
«Хто шинкареві посуду побив? Ні хто, 
як Тимоха Макущенко. Від кого дівча-
та розбігаються? […] О, та й парень 
був на усе зле! П’є на усі заставки, 
б’ється з ким попавши, дівчат під-
дурює, у три листа як сяде, то у всіх 
грошики зчистить». Особливо ж де-
які людські вади набирали огидних 
форм та астрономічних масштабів 
під час політичних, соціальних ката-
клізмів — війн і революцій. «Найбіль-
ше з оповідань селян мене вразило, 
що в селі так поширене картярство. 
Це для мене було справжньою нови-
ною», — згадує своє підпілля на хуто-
рах під Гадячем за часів першої біль-

шовицької окупації 1918 року Віктор 
Андрієвський.

Отаман Божко (діяв у 1919 році 
— ред.) не був прихильним до кар-
тярських розваг, навпаки, ввів за-
борону на них серед своїх козаків, 
що поширювалася і на населення, 
яке жило поруч із місцем, де розта-
шовувався його загін. І за всі прови-
ни була одна кара — канчуки. Якось 
Божко, дізнавшись, що в містечку 
Барі в місцевому клубі ведеться кар-
тярська гра, наказав своїй кінній со-
тні оточити його, а вночі, в самий роз-
пал розваги (грали переважно міс-
цеві чиновники), всіх заарештував і 
кожному звелів дати по 15 «гарячих».

«Тут всяку всячину іграли»

Обговорити проблему розпа-
ду Радянського Союзу на науково-
му рівні зібралися історики з Укра-
їни (з Києва, Львова, Запоріжжя, 
Полтави, Херсона, Ужгорода, Сім-
ферополя та інших міст), Польщі, Бі-
лорусії, США та Росії. Місцем прове-
дення наукової конференції «Крах 
Радянської імперії: анатомія ката-
строфи» став Ніжинський держав-
ний університет імені М. Гоголя. Спі-
ворганізаторами її — Білоруський 
державний педуніверситет імені 
М. Танка, Варшавський університет, 
Телавський державний університет 
ім. Я. Гогебашвілі. 

Історики не обмежилися рамка-
ми десятиліття — періоду Перебу-
дови і власне розпаду СРСР, а тор-
кнулися подій від приходу до влади 
в Російській імперії більшовиків і 
створення Радянського Союзу до су-
часності, в тому числі проблем роз-
витку пострадянських країн.

Конференція тривала два дні. 
Перший — пленарне засідання, дру-
гий — робота секцій та круглий стіл 
«Історія України очима сучасних ро-
сійських істориків».

Пленарне засідання містило до-
повіді істориків. Ось деякі:

Віктор Мироненко, керівник 
Центру українських досліджень Ін-
ституту Європи Російської академії 
наук, головний редактор журналу 
«Сучасна Європа»: «Радянська імпе-
рія чи Російська революція?»;

Микола Дорошко, професор 
Київського національного універси-
тету ім. Т. Шевченка: «Як Росія роз-
валила Радянський Союз»;

Тетяна Орлова, профессор КНУ: 
«Причини краху радянської моделі 
розвитку в країнах Східної Європи»;

Олександр Бойко, професор 
НДПУ: «Перебудова в СРСР: уроки 
для сучасної України»;

Олексій Штейнле, доцент За-
порізького національного універ-
ситету: «Неформальна структура но-
менклатури УРСР (1950-ті – початок 
1980-их років)»;

Валянціна Мятліцкая (Республі-
ка Білорусь, Гомель): «Чарнобыльскі 
фактар нарастання пратэстнага руху 
на Гомельшчыне ў пач. 1990-х гг.»;

Матеуш Камьонка (Республі-
ка Польща, Краків): «Характер и 
факторы трансформации экономики 
Украины после распада СССР и её 
сотрудничество с Польшей».

Першого дня історики висло-
вили кілька нестандартних ідей. На 
думку Віктора Мироненка, Радян-
ський Союз не був імперією, адже в 
нього не існувало поділу на метро-
полію, яка поглинала всі ресурси, і 
на колонії, які ці ресурси віддавали 
(порівняння — Великобританія, яка 
була метрополією, і її колонії в Аме-
риці, Азії тощо). 

Юрій Латиш зазначив, що див-
ним був не розпад Радянського Со-
юзу, а те, що він так довго існував.

Круглий стіл був присвячений 
проблемі оцінки історії України ро-
сійськими істориками. Від їх імені 
говорив Віктор Мироненко. 

Про Віктора Івановича Миро-
ненка варто сказати окремо. Наро-
дився він у Чернігові 1953 року, на-
вчався в Ніжинському, а потім у Чер-
нігівському педагогічних інститутах, 
після служби в армії почав свою по-
літичну кар’єру. Був депутатом і чле-
ном Президії Верховної Ради СРСР, 
очолював ЦК ВЛКСМ, тобто комсо-
мол Радянського Союзу Він був і є 
соратником і другом Михайла Гор-
бачова, тобто на власні очі бачив, 
як припиняв існування Радянський 
Союз, був безпосереднім учасни-
ком багатьох подій того часу. 

Про ставлення росіян, навіть іс-
ториків, до України яскраво свідчить 
історія Віктора Мироненка про те, 
як він потрапив до Інституту Європи 
Російської академії наук. Коли його 
запитали, яку тему  буде досліджу-
вати, Віктор Іванович відповів, що 
історію України. І відразу почув у від-
повідь: «Так ми ж вивчаємо Європу!»

За словами Віктора Івановича, 
абсолютна більшість росіян ніколи 
не були в Україні, не знають про неї 
майже нічого і вважають, що вона 
нічим від Росії не відрізняється. Ве-
личезний вплив на їхню свідомість 
має телебачення. 

Цікава точка зору В. Миронен-

ка стосовно сучасного конфлікту 
між Росією та Україною. На його по-
гляд, і Крим, і Донбас — це втраче-
ні території. Жоден російський уряд, 
навіть найдемократичніший, не змо-
же сказати своєму народу: «Це була 
помилка, ми повертаємо ці терито-
рії». Повномасштабна війна навряд 
чи розв’яже проблему. І навіть якщо 
якимось дивом ці території Україна 
поверне, їх відбудова потребувати-
ме таких фінансових витрат, що за-
валить економіку всієї України за 
кілька місяців. 

А в анексії Криму та війні, за 
словами Мироненка, винні, перш 
за все, керівники України. Про про-
російські настрої на цих територіях 
знали всі, знали давно, але за 25 
років нічого не робили. Жоден пре-
зидент, жоден уряд не намагався 
схилити політичну орієнтацію цих 
людей на бік Києва. Цим, звичай-
но ж, скористалася Росія, яка після 
Помаранчевої революції 2004 року 
всерйоз стривожилася. Наслідки 
недалекоглядності наших політиків 
ми бачимо нині.

Конференція завершилася. Ра-
дянського Союзу вже давно нема, 
як нема і стабільності в пострадян-
ських країнах. Роботи в учених і по-
літологів, які працюють над темами, 
пов’язаними з СРСР і пострадян-
ським простором, найближчим ча-
сом лише додаватиметься. 

Олександр МАЛАШ
Фото автора

У Чернігівській центральній місь-
кій бібліотеці ім. М. Коцюбинського 
проведено презентацію книги «Міф і 
війна. Невідома Друга світова». У ній 
15 істориків розвінчують 50 найпоши-
реніших радянських і сучасних міфів 
про Другу світову війну.

Видання є спільним проектом 
Центру досліджень визвольного руху, 
Українського інституту національної 
пам’яті, ряду інших установ. 

Чернігівський історик Сергій Горо-
бець, один із авторів книги, співробіт-
ник УІНП, наголосив: «Радянська про-
паганда й історіографія давно оточила 
період Другої світової війни суцільни-
ми міфами, використовуючи трагедію 
минулого як ідеологічну зброю».

Науковець навів низку прикладів: 
вигадану кореспондентом «Красной 
звезды» історію про 28 панфіловців, на-
магання перекласти свої злочини (роз-
стріл польських офіцерів у Катині 1940 
р., висадження в повітря Хрещатика і 
Успенського собору Києво-Печерської 
лаври в українській столиці, ДніпроГЕСу 
1941 р. тощо) на нацистських окупантів, 
на інші держави, блюзнірське запере-
чення участі СРСР у Другій світовій війні 
від перших її днів у союзі з нацистами.

«Нам необхідно прибрати всі ці га-

небні нашарування, а справжня, прав-
дива історія подій 1939 – 1945 рр. 
жодним чином не применшує подвигу 
українського народу в Другій світовій, 
його вагомого внеску в перемогу Ан-
тигітлерівської коаліції. Ми засвідчує-
мо повагу до всіх борців проти нациз-
му», — зазначив історик.

Сергій Бутко, теж один із авторів, 
представник УІНП в області, зауважив: 
«Ці міфи, свідоме спотворення минуло-
го, сьогодні керівництвом Російської 
Федерації використовуються як зброя 
для спроби нового загарбання Украї-
ни. Сталін вигадав термін «Велика Ві-
тчизняна війна» з метою приховати пе-
ред народами тодішнього СРСР і світом 
відповідальність комуністичної держа-
ви за участь разом із нацистською Ні-
меччиною у розв’язанні Другої світової 
війни у вересні 1939 р. Тоді майже 22 
місяці друзі-союзники — нацистська і 
комуністична держави — спільно діли-
ли й захоплювали країни Європи. Су-
часне керівництво Російської Федера-
ції міф про так звану «Велику Вітчизня-
ну» використовує як один з інструмен-
тів агресивного відновлення імперії».

Олександр МАЙШЕВ, 
член Національної спілки 

журналістів України

Анна Храплива — канадійка 
українського походження, що до-
бровільно вступила на службу до 
Канадського жіночого армійського 
корпусу. Служила у Великій Брита-
нії з листопада 1942 року та в Бри-
танській зоні окупації Німеччини. 
Отримала звання підхорунжого в 
жіночій армії. Нагороджена медал-
лю Британської імперії. Була чи не 
першою з українок, що удостоєна 
цієї високої відзнаки. Активістка 
Союзу українських канадських во-
яків у Лондоні.      

Український інститут 
національної пам’яті

Так чому ж розпався 
Радянський Союз?

Про це дискутували історики на міжнародній конференції в Ніжині

Учасники конференції. Третій справа — Віктор Мироненко.

Презентували книгу 
«Міф і війна. Невідома Друга світова»

Жіночі історії Другої світової: 

Анна Храплива

Відзначення українки.Відзначення українки.

6 – 7 січня 1944 року. Українці з Канадської місії. 6 – 7 січня 1944 року. Українці з Канадської місії. 
Анна — в  першому ряду друга зліва.Анна — в  першому ряду друга зліва.

Козацькі 
картярські прізвища  

(Реєстр 1649 року)
Демко Кралка
Мисько Чирва
Ничипір Шестірка
Федір Козир
Андрушко Тузенко
Іван Козирець
Ілько Нижник
Васько Дев’ятка
Хилько Нижниченко
Данило Король

Григорій ІВАЩЕНКО 
(tyzhden.ua, 17.06.2011) 
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Володимир БОЙКО, Дмитро КАЗИМІРОВ, Сергій ЛЕП’ЯВКО

Владні інституції Чернігово-Сіверщини Владні інституції Чернігово-Сіверщини 
Розділ ІІІ
Полковий устрій 
Чернігово-Сіверщини 
(друга половина XVII – XVIII ст.)
З початком Національно-ви-

звольної війни під проводом Богда-
на Хмельницького у 1648 р. на те-
риторії Чернігово-Сіверщини були 
ліквідовані адміністративно-тери-
торіальний устрій та органи влади 
Речі Посполитої. Замість них запро-
ваджувалася система інституцій ко-
зацької держави з офіційною на-
звою Військо Запорозьке. У їх осно-
ві лежала самоврядна організація 
козацького війська з розподілом на 
полки й сотні, що виникла ще за ча-
сів Речі Посполитої як альтернати-
ва шляхетському самоврядуванню. 
Навесні – влітку 1648 р. формува-
лися Чернігівський, Ніжинський та 
Прилуцький полки. Станом на 1649 
р. Чернігівський полк налічував 8, 
Ніжинський — 9, Прилуцький — 21 
сотню. Ніжинський полк згодом став 
найбільшим у Гетьманщині (станом 
на 1654 р. — 22 сотні). У 1663 р. із 
його складу виокремлений Старо-
дубський полк (8 сотень), полковий 
центр якого знаходився у м. Старо-
дубі (тепер — районний центр Брян-
ської області). 

У другій половині XVII ст. на тере-
нах Чернігово-Сіверщини також не-
довго існували Борзнянський (1648 
– 1649; 1654 – 1655), Ічнянський 
(1648 – 1649), Новгород-Сіверський 
(1653 – 1654), Остерський (1650) та 
Сосницький (1648 – 1649; 1663 – 
1668) полки. Після 1672 р. у межах 
сучасної Чернігівської області опи-
нилася більша частина Київського 
полку з центром у м. Козелець.

Управління полком здійснював 
полковник. Він мав широке коло ад-
міністративних, військових, судових 
і фінансових повноважень, коман-
дував відповідним військовим під-
розділом, розпоряджався земель-
ним фондом, розподіляючи земель-
ні угіддя між старшиною та козака-
ми як плату за несення військової 
служби. 

Полковник організовував фінан-
сову справу, керував збором подат-
ків до військового скарбу й зали-
шався вищою інстанцією в судовому 
процесі. Повноваження полковника 
в земельних, фінансових і судових 
справах ставили під його контроль 
також міське населення й господар-
ство, що давало змогу втручатися у 
внутрішні справи міст.

У середині XVII ст. обрання пол-

ковника здійснювалося козацьким 
товариством полку. Попередньо 
кандидатів у полковники обирали 
козаки кожної сотні. Потім із них від-
бирали претендентів на полковни-
цтво вже на полкових зборах. Після 
приїзду гетьманських уповноваже-
них на загальній раді полку відбува-
лися вибори його очільника.

Полковником ставав той, чиє 
прізвище полкова старшина і пред-
ставники від сотень вигукували най-
голосніше. 

З часом вибори й позбавлення 
полковника влади все більше зале-
жали від волі гетьманів. Вони праг-
нули централізувати свою владу, 
тому часто ставили на посади лю-
дей зі свого оточення або родичів. 
Засобом підпорядкування полков-
ників служили гетьманські інструк-
ції, де обумовлювалися їхні права 
та обов’язки. Завдяки такій політи-
ці гетьманів посади полковників по-

чали переходити у спадок від бать-
ків до синів. Утворювалися місцеві 
династії полкових урядовців, які три-
мали владу в полках протягом кіль-
кох десятиліть.

У XVIII ст. виборність полковни-
ків зійшла нанівець. Полковники 
призначалися гетьманами (потім — 
царським урядом) серед трьох пре-
тендентів, представлених старши-
ною й козаками певного полку. Про 
призначення нового полковника по-
відомлялося в полк. У визначений 

день збиралася рада, на яку прибу-
вав новообраний полковник й упо-
вноважені від генеральної військо-
вої канцелярії (далі — ГВК). Зачиту-
вали відповідний універсал чи указ, 
полковник отримував полковий пра-
пор (значок), пернач, печатку й ли-
таври. 

Після поразки Івана Мазепи 
полковниками почали призначати 
російських офіцерів, що мало посла-
бити владу гетьмана. За субордина-
цією вони ставилися вище, ніж ке-
рівники інших полків. При цьому від-
правляли у відставку «недостойних», 
старих або хворих старшин. У дру-
гій половині XVIII ст. більшість пол-
ковників Чернігово-Сіверщини була 
представлена росіянами. 

За відсутності чинного полков-
ника (військовий похід, тимчасо-
вий від’їзд, усунення з посади або 
смерть) його обов’язки виконував 
наказний полковник. Він призна-

чався гетьманом або ГВК із полко-
вої старшини чи сотників. Термін 
повноважень наказного полковни-
ка міг тривати від кількох місяців до 
кількох років. Наказний полковник 
також призначався командиром вій-
ськового загону полку в поході. 

В управлінні полком полковник 
спирався на полкову старшину: обо-
зного, писаря, суддю, осавулів і хо-
рунжих. Він очолював полкову кан-
целярію, діловодством у якій заві-
дував писар. Йому підлягали 10 – 
16 канцеляристів. Обозний відав 
полковою артилерією, постачанням 
полку і частіше від інших старшин 
був наказним полковником у вій-
ськових виправах. Осавули вели ко-
зацькі реєстри, дбали про бойову 
підготовку й обмундирування коза-
ків. Двоє хорунжих оберігали полко-
ві прапори — корогву та значок (ма-
лий полковий прапор). Суддя разом 
із полковником очолював полковий 
суд. Також до полкових урядників на-
лежали городовий отаман, гармаші, 
полкові музики, сторожі, осавульчи-
ки та інші служителі. 

Упродовж другої половини XVII 
ст. Чернігово-Сіверщина була осе-
редком бурхливого військово-по-
літичного життя. У 1649 – 1653 рр. 
козаки та інші жителі Чернігівського 
й Ніжинського полків обороняли пів-
нічні кордони Гетьманщини від ли-
товських військ Я. Радзивілла, зго-
дом воювали в Білорусі. У 1663 – 
1664 рр. вони протистояли військам 
польського короля Яна Казиміра під 
час його Лівобережного походу. На-
прикінці XVII – XVIII ст. козацькі під-
розділи брали участь у війнах Росії зі 

Швецією, Польщею, Туреччиною та 
Кримським ханством. 

На Чорній раді під Ніжином у 
1663 р. був обраний гетьман Ліво-
бережжя Іван Брюховецький. На 
наступних радах гетьманами оби-
ралися чернігівські полковники 
Д. Многогрішний (1668), І. Само-
йлович (1672), а потім — К. Розу-
мовський (1750). На території Ні-
жинського полку знаходилися сто-
лиці Гетьманщини: Батурин, від 
1708 р. — Глухів.

Станом на 1764 р. на Черніго-
во-Сіверщині існували Київський 
(11 сотень), Ніжинський (22 сотні), 
Прилуцький (11 сотень), Стародуб-
ський (12 сотень) та Чернігівський 
полки (18 сотень). Вони були лік-
відовані указом Катерини ІІ від 
16 вересня 1781 р., яка остаточно 
знищила автономну Українську ко-
зацьку державу. На територію пол-
ків поширювалися загальноімпер-
ські централізований адміністра-
тивно-територіальний устрій та сис-
тема органів влади.

Полковники 
Чернігово-Сіверщини
Ніжинський полк
Шумейко Прокіп (1648 – 1650), 

Лихвиненко Василь (1650), Сухиня 
Лук’ян (1650 – 1652), Золотаренко 
Іван Ничипорович (1652 – 1655), 
Золотаренко Василь Ничипорович 
(1655 – 1656; 1659 – 1663), Гу-
ляницький Григорій (1656 – 1659; 
1664 – ?), Гвинтовка Матвій Мики-
тович (1663 – 1667), Мартинович 
Артем (1667 – 1668), Сірко Іван 
(1668 – ?), Рябуха Матвій Матві-
йович (? – 1668 – ?), Золотаренко 
Євстафій Васильович (? – 1669 – 
?), Уманець Пилип Іванович (1669 
– 1674), Борсук Марко Іванович 
(1674 – 1677), Жураківський Яків 
Михайлович (1678 – 1685), Непрах 
Ярема Яхневич (1686 – 1687), 
Забіла Степан Петрович (1687 – 
1694), Обидовський Іван Павло-
вич (1695 – 1701), Жураківський 
Лук’ян Якович (1701 – 1718), Тол-
стой Петро Петрович (1719 – 1727), 
Хрущов Іван Семенович (1727 – 
1742), Божич Іван Пантелеймоно-
вич (1742 – 1746), Кочубей Семен 
Васильович (1746 – 1751), Розу-
мовський Петро Іванович (1753 – 
1771), Жураківський Андрій Яко-
вич (1772 – 1782).

Стародубський полк
Рославець Петро Іванович (1659 

– 1663; 1668 – 1672; 1673 – 1676), 
Плотник (Терник) Іван Якович (1663 
– 1665), Острянин Олександр (Лесь-
ко) (? – 1665 –1667), Небаба Михай-
ло (1666 – 1667), Шумейко (Шум-
ка) Сава (1672 – 1673), Олексійович 
Тиміш (1676 – 1678; 1687 – 1689), 
Мовчан Федір Лук’янович (1678), 
Коровка-Вольський Григорій (1678 
– 1680), Самойлович Семен Івано-
вич (1680 – 1685), Самойлович Яків 
Іванович (1685 – 1687), Миклашев-
ський Михайло (1689 – 1702; 1705 
– 1706), Скоропадський Іван Ілліч 
(1706 – 1708), Жоравка Лук’ян Іва-
нович (1709 – 1719). 

Заступники полковників: Кокош-
кін Леонтій (1723 – 1724), Пашков 
Ілля Іванович (1724 – 1728).

Правління: Єсимонтовський 
Опанас, Галецький Семен, Макси-
мович Степан (1728 – 1730), Дуров 
Олександр Іванович (1730 – 1734), 
Радищев Опанас Прокопович (1734 
– 1741), Максимович Федір Дмитро-
вич (1741 – 1756), Борсук Яким Яки-
мович (1757 – 1759), Дублянський 
Олександр, Миклашевський Петро 
(1759 – 1761), граф Карнович Сте-

пан Юхимович (1762 –1763), князь 
Хованський Юрій Васильович (1763 
– 1769), Миклашевський Михайло 
(1769 – 1780), Завадовський Яків 
Васильович (1780 – 1782).

Чернігівський полк
Бут Григорій (? – 1648 – ?), Не-

баба Мартин (1648 – 1651), По-
добайло Степан Данилович (1651 
– 1654), Абрамович Іван (Попо-
вич) (1654 – 1657), Силич Іоаникій 
(1657 – 1663), Миколаєнко Тро-
хим (Отрох) Ничипорович (1663 – 
1664), Красна Башта Тихін (1664 
– 1665), Ігнатович (Многогрішний) 
Дем’ян (1665 – 1668), Самойло-
вич Іван (1668 – 1669), Лисенко 
Іван Якович (1669 – 1671), Ігнато-
вич (Многогрішний) Василь (1671 
– 1672), Болдаковський Василь 
Семенович (1671), Дунін-Борков-
ський Василь Касперович (1672 – 
1685), Самойлович Григорій Іва-
нович (1685 – 1687), Лизогуб Яків 
Кіндратович (1687 – 1698), Лизо-
губ Юхим Якович (1699 – 1704), 
Полуботок Павло Леонтійович 
(1704 – 1723), Богданов Михайло 
Семенович (1723 – 1735), Ізмай-
лов Володимир Васильович (1737 
– 1748), Божич Іван Пантелеймо-
нович (1748/1749 – 1762), Мило-
радович Петро Степанович (1762 
– 1782).

Київський полк (XVIII ст.)
Мокiєвський Костянтин Михай-

лович  (1691 – 1708), Коровка-Воль-
ський Григорiй Карпович  (1708 – 
1712), Танський Антiн Михайлович  
(1712 – 1731), Танський Михайло 
Антонович  (1734 – 1747), Капніст 
Василь  (1750), Дараган Юхим Федо-
рович (1751 – 1766), Шаула Андрiй 
Якович  (? – 1769 – 1770 – ?), Без-
бородько Олександр (1774 – 1779), 
Лукашевич Лука (1779 – 1782).

Прилуцький полк
Шкурат-Носач (Мельниченко) 

Іван (? – 1648 – ?), Кисіль Федір (? – 
1649 – ?), Скраєнко Федір (? – 1649 
– ?), Носач Тимофій Іванович (1649 
– 1650), Воронченко Яцько (1652 – 
1657; 1658), Сомко Яким (1652), До-
рошенко Петро (1657 – 1659), Тере-
щенко Федір (1659 – 1661; 1662), 
Горленко Лазар (1661; 1664 – 1668; 
1672 – 1677; 1693 – 1708), Черняв-
ський Дмитро (1662 – 1663), Пісоць-
кий Данило (1663 – 1664), Щербина-
Кошовий Іван (1668), Маценко Іван 
(1669 – 1671; 1677 – 1678), Горлен-
ко Лазар (1672 – 1677; 1679 – 1680; 
1680 – 1687), Стороженко Іван (1687 
– 1692), Горленко Дмитро (1692 – 
1708), Ніс Іван (1708 – 1714), Галаган 
Гнат (1714 – 1739), Галаган Григорій 
Гнатович (1739 – 1764), Тарнавський 
Іван (1772), Горленко Петро 
(1773), Якубович Олександр 
(1773 – 1782).

Карта полків Чернігово-Сіверщини

Полковник (XVIII ст.)

Прилуцький полк

Київський 
полк

Чернігівський полк

Ніжинський 
полк

Стародубський 
полк

Хорунжий Чернігівського полку
(1650-ті рр. за С.Шаменковим)Писар (XVIII ст.)
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Сторінками  старих газет
Ориентиры разрядки и прогресса
«…авторитет и могущество государств социалистического 

содружества растут и крепнут. Проводимая ими политика мира, 
разрядки, укрепления международной безопасности и сотрудни-
чества между народами приносит всё более весомые плоды».

XXXI сессия СЭВ: крепнет сотрудничество 
и сплочённость стран социалистического 
содружества
Решимость стран социалистического содружества и впредь 

постоянно укреплять интернациональную солидарность про-
демонстрировало очередное XXXI заседание сессии Совета 
Экономической Взаимопомощи, состоявшееся 21 – 23 июня в 
Варшаве. Сессия, в которой приняли участие делегации стран- 
членов СЭВ на уровне глав правительств, а также делегация 
Югославии, наблюдатели от Вьетнама, КНДР, Анголы и Лаоса, 
прошла под знаком подготовки к празднованию 60-летия Вели-
кой Октябрьской социалистической революции.

А судьи кто? 
В попытке очернить достижения кубинской революции, при-

низить значение огромных социально-экономических преобразо-
ваний на Острове Свободы и изолировать его от других стран Ла-
тинской Америки Вашингтон из года в год с помощью своих ма-
рионеток в Организации американских государств штамповал 
доклады, осуждающие Кубу за мнимые нарушения прав человека.

Монополии — противники разрядки
Политиканы — противники разрядки, представляющие инте-

ресы военно-промышленного комплекса США, всячески старают-
ся воспрепятствовать шагам, направленным на сдерживание и 
прекращение гонки вооружений.

Права и свободы, 
растоптанные на Чэптер-Роуд
Забастовка рабочих небольшой лондонской фабрики, 

всколыхнувшая всю Британию, как в капле воды отразила лице-
мерие и фальшь буржуазной демократии, торжественно рекла-
мирующей свободы при капитализме и беспощадно обрушива-
ющей репрессионный полицейский аппарат против трудящихся, 
которые начинают борьбу за элементарные права человека. 

 Когда актёрам негде играть
У австралийских служителей муз много забот и мало надежд 

на будущее. 2250 безработных актёров пятого континента (всего 
в стране насчитывается 3 тысячи актёров) не имеют ни малейших 
шансов устроиться даже на временную работу. 

(«За рубежом». Москва. 1 – 7.07.1977 г.)

По нашій Батьківщині
День, рівний двом тижням
СЕЛИДОВЕ (Донецька область). На шахті № 40 «Курахівка» ве-

лике свято. Героями стали гірники з бригади Олексія Ковтуна. За 
31 робочий день за допомогою комплексу машин «Тула» вони ви-
добули на кожного робітника по 1300 тонн вугілля. Такої продук-
тивності праці у вітчизняній вугільній промисловості ще ніхто не 
досягав. …Кожний трудовий день селидівських майстрів вугілля 
дорівнював двом звичайним тижням. 

Збирання рису в Криму
КРАСНОПЕРЕКОПСЬК (Кримська область). У радгоспі 

«П’ятиозерний» — першому рисосіючому господарстві області — 
почалися жнива. Десятки агрегатів уже вийшли на чеки, звільне-
ні від води. Рисоводи «П’ятиозерного» виростили непоганий вро-
жай. При державному плані-замовленні 11 тисяч тонн вирішено 
продати не менш як 18 тисяч тонн відмінного кримського рису.

Голубі мільярди
У надрах пустині Каракуми (Узбекистан) геологи відкрили 

нове родовище газу. Його запаси визначаються в 20 – 25 мільяр-
дів кубометрів. 

По нашій області
Чудо-пшениця
На двох гектарах посіяли ми торік пшеницю сорту «Миронів-

ська-808»… І от прийшла черга збирати врожай. Почали збирати і 
здивувалися: по 70 центнерів дав гектар добірного зерна. 

Колгосп ім. Суворова.
м. Ніжин

По 7 тонн на корову
Колгосп ім. Мічуріна завершив збирання кукурудзи, виділеної 

на силос. У траншеї закладено 770 тонн соковитого корму. Всього 
тут вже заготовили 2000 тонн силосу. Це близько 7 тонн на корову. 

м. Носівка

Завдання номер один
Щодня перевиконувати норму!
Піти з поля з чистою совістю — під таким девізом нині пра-

цюють, перетворюючи в життя рішення березневого Пленуму ЦК 
КПРС, колгоспники артілі «Іскра», сповнені прагнення успішно за-
вершити останній рік семирічки. 

(«Промінь Жовтня», орган Щорського райкому Компартії 
України та районної Ради депутатів трудящих 

Чернігівської області, 18.09.1965 р.) 

Від 1995 року на території Батури-
на щороку проходять археологічні до-
слідження. Не став винятком і 2015-ий. 
Розкопи заклали на території Батурин-
ської фортеці, заміської резиденції Іва-
на Мазепи та садиби Кочубеїв. Було ви-
явлено багато цікавих речей. Тут піде 
мова про каблучку, знайдену на терито-
рії маєтку Кочубеїв. 

1700 року генеральним суддею об-
рали Василя Кочубея. Зі своєю чисель-
ною родиною він оселився в будинку 
на околиці тодішнього Батурина. У його 
садибі, окрім цегляного будинку, були 
різноманітні господарські споруди, 
дерев’яна церква Введення Пресвятої 
Богородиці, парк із садом. 

Минали роки, і в ошатному Кочубе-
ївському маєтку не зосталося нічого, 
окрім будинку та старезних віковічних 
дубів, що міцно вросли в батуринську 
землю. 

Від 2003 р. на території садиби ве-
дуться археологічні дослідження, в ре-
зультаті яких вдалося зібрати значний 
археологічний матеріал другої полови-
ни ХVII – XVIII ст. Серед маси знахідок 
вирізняється ювелірна прикраса пер-
шої половини ХVIII ст. — жіноча каблуч-
ка. Виріб складається з декількох час-
тин — тоненького «браслета каблуч-
ки» діаметром 17 мм із мідного сплаву 
й «корони каблучки». Ця «корона», або 
каст, яка безпосередньо з’єднується з 
«браслетом» виробу — з ажурними кра-
ями, і використовувалася як оправа для 
камінчика. Прикрашає каблучку ромбо-
подібної форми камінь —світло-корич-
невий сердолік. 

Цей напівкоштовний камінь був ві-
домий людям віддавна. Від часів палео-
літу (близько 10 тис. років до н.е.) пер-
вісна людина в Африці робила з сердолі-
ку всілякі знаряддя праці. А в Стародав-
ньому Єгипті камінь наділяли магічними 
властивостями, вірили, що він захищає 
від злих духів. Єгиптяни також вважа-
ли його каменем богині Ісиди, з якою 
пов’язували віру у воскресіння душі, 
тому часто виготовляли із сердоліком 
амулети, персні, застібки. Використову-
вали сердолік для виробництва намис-
та і стародавні шумери й вавилоняни. 
Стародавні греки та римляни викорис-
товували цей камінь як матеріал для ви-
готовлення статуеток, кубків, печаток, 
гемм (різьблення по каменю). 

В Україні прикраси з сердоліку ви-
являли у скіфських курганах і на дав-
ньоруських городищах. У середньовіч-

ній Європі цей камінь цінували більше 
від коштовних рубінів, сапфірів, топазів. 

Але найбільш розповсюдженим ма-
теріалом для виготовлення різних ре-
чей сердолік став у першій половині 
ХVIII – XIX ст. Тоді з нього виготовляли 
печатки, обручки, персні, намиста, та-
бакерки, оздоблення для зброї. Часто 
прикраси з сердоліку ставали родинни-
ми реліквіями, передавалися у спадок і 
далі використовувалися як обереги. Та-
кож у той час його почали називати ка-
менем поетів і художників, адже віри-
ли, що він допомагає розкрити талант 
у людини, зробити її красномовнішою. 
Сердолік асоціювався з каменем, який 
притягує кохання, розпалює почуття.

Прикраси з сердоліку були поши-
рені на території Гетьманщини, що під-
тверджують археологічні досліджен-
ня. Ймовірно, представники козаць-
кої старшини, наслідуючи європейську 
моду, купували речі, виготовлені з сер-
доліку, в Західній Європі й Туреччині.

Можемо припустити, що жіноча ка-
блучка, знайдена на території садиби, 
належала представницям родини Ко-
чубеїв. Про деякі прикраси, які нале-
жали родині, згадує у своїх свідченнях 
про майно і генеральний суддя перед 
стратою у 1708 р.: «Дочери меншой на 
1000 золотых или больши перл крупных 
простых... перстенъ алмазной, а более 
есть ли, не знает».

Каріна СОЛДАТОВА, 
науковий співробітник Національного 

історико-культурного заповідника 
«Гетьманська столиця»,

м. Батурин

Перший крок на шляху професійного дослідження ніжин-
ських підземель зроблено. 5 травня волонтери й активісти 
розчищали підземелля від ґрунту. 

Говорить один із ініціаторів досліджень, депутат міської 
ради Михайло Булигін: 

— Спочатку, коли виникло провалля біля Спасо-Преобра-
женської церкви, ми просто лазили туди з цікавості, а вже по-
тім почали дослідження підземель. З часом ми вирішили до-

слідити підземелля детальніше, на більші глибини. Можливо, 
тут не один ярус підземель. Зараз нам готують результати до-
сліджень по площі Заньковецької.

Ніжин має велику і розгалужену систему підземель, бага-
то ходів, залів, є переходи між церквами. Якщо все це розко-
пати і зробити тут туристичний маршрут під землею, це могло 
б зацікавити туристів.

Якщо на ніч виставляєш відео на сторінці в соціальній ме-
режі, за добу зазвичай переглядає сотня людей, але про під-
земелля переглянуло дві тисячі. Зацікавлення дуже велике, 
але ж коли дійшло до справи…

Практично ми працюємо без фінансування, на волонтер-
ських засадах. Більша частина допомоги отримана від ГО «Са-
мопоміч»,  також я залучив власні кошти. Місто дало 10 тисяч 
гривень.

Ми запрошуємо волонтерів і всіх небайдужих долучитися 
до нашої справи, будемо раді будь-якій допомозі.

Користувач соцмереж Олександр Нікітка опублікував 
фотопроект «Ніжин крізь час», в якому фото сучасного Ні-
жина поєднуються з давніми фотографіями міста. У комен-
тарях до альбому Олександр зазначив: «На всіх знімках 

Таємнича реліквія із садиби Кочубеїв

Каблучка із садиби Кочубеїв. 
Фото 2015 року, автор Юрій Ситий.

Розкопки ніжинських 
підземель тривають 

проступає місто, навіть із різних епох. Не так уже багато фото-
графій старого міста вдалося роздобути. Деякі локації так і за-
лишилися невпізнаними. Проте я впевнений, що цей альбом ще 
буде наповнюватися».

«Ніжин крізь час»
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Календар 
всесвітньої історії

Андрій 
Сахаров

20 травня 
1879 — народився Борис Мартос, 

український політик і економіст, голо-
ва Ради Міністрів УНР у 1919 р. (кві-
тень – серпень), науковий і громад-
ський діяч на еміграції.

1892 — у Києві на Володимир-
ському узвозі (з Подолу до Хрещатика) 
випробувано перший у Російській ім-
перії  електричний трамвай. 

21 травня 
1921 — народив-

ся Андрій Сахаров, ви-
значний радянський 
фізик і громадський 
діяч, дисидент і пра-
возахисник, академік 
АН СРСР. Лауреат Но-
белівської премії миру 
1975 р. 

22 травня 
Народилися: 1840 — Марко Кро-

пивницький, український драматург, 
актор, режиссер; 1859 — Артур Конан 
Дойль, англійський письменник, автор 
детективів; 1879 — Симон Петлюра, 
український державний і політичний 
діяч, організатор Українських Зброй-
них сил, Головний отаман військ УНР 
(від листопада 1918 р.), голова Дирек-
торії УНР (13 лютого 1919 р. – 10 лис-
топада 1920 р.).

1861 — Тарас Шевченко перепо-
хований в Україні на Чернечій горі під 
Каневом.

23 травня 
1953 — протягом 48 годин у Литві 

заарештовано й депортовано з респу-
бліки майже 37 тисяч селян, які відмо-
вилися входити у колгоспи (операція 
«Весна»). 

24 травня 
1742 — у Яссах помер Пилип 

Орлик, гетьман України (у вигнанні) в 
1710 – 1742 рр., найближчий соратник 
Івана Мазепи.

1819 — американський колісний 
пароплав «Саванна» вийшов з одно-
йменного міста у перше плавання че-
рез Атлантичний океан.

Н а р о д и л и с я : 
1882 —  Кирило 
Стеценко, україн-
ський композитор, 
хоровий диригент; 

1905 — Михай-
ло Шолохов, росій-
ський  письменник 
(українець по мате-
рі), лауреат Нобе-
лівської премії з лі-
тератури 1965 р.; 1912 —  Михайло 
Стельмах, український письменник.

25 травня
1889 — на-

родився Ігор Сі-
корський, аме-
риканський авіа-
к о н с т р у к т о р 
російсько-україн-
ського походження, 
уродженець Киє-
ва, творець перших 
російських літаків і 
перших американ-

ських гелікоптерів. 
1926 — у Парижі єврейський 

анархіст Самуїл Шварцбард застрелив 
Симона Петлюру.

1989 — відкрито I з’їзд народних 
депутатів СРСР. Головою Верховної 
Ради СРСР обраний Михайло Горба-
чов. 

26 травня
1865 — залишки армії Півдня зда-

лися, у США завершилася громадян-
ська війна. 

27 травня
1859 — наро-

дився Панас Сак-
саганський (То-
білевич), україн-
ський актор, режи-
сер, драматург.

1895 — англій-
ський винахідник 
Бірт Акрес запа-
тентував кінопро-
ектор.

1930 — Річард Дрю запатентував 
«прозору целофанову липку стрічку» — 
скотч.

28 травня 
1569 — підписано Люблінську 

унію, яка об’єднала Польщу й Литву в 
єдину державу — Річ Посполиту. Лит-
ва зберегла часткову автономію: осо-
бливе законодавство й суди, скарбни-
цю, військо, низку посад. Офіційною 
мовою Литви залишилася білоруська.

1916 — помер Іван Франко, укра-
їнський письменник.

1969 — у Москві створено «Ініці-
ативну групу захисту прав людини в 
СРСР», до складу якої увійшли Леонід 
Плющ (Київ) та Генріх Алтунян (Харків).

29 травня 
1453 — турецька армія під прово-

дом султана Мехмеда II захопила Кон-
стантинополь. Візантійська імперія 
припинила своє існування.

1953 — перше підтверджене схо-
дження на Еверест здійснили шерп 
Тенцінг Норгей і новозеландець Ед-
мунд Гілларі.

30 травня 
1431 — у Руані на площі англійці 

за присудом єпископа Кошона спали-
ли живцем народну героїню, воєна-
чальницю Жанну д’Арк. 

1853 — народився Вінсент Ван 
Гог, нідерландський художник. 

31 травня 
1868 — біля Парижа в парку Сен-

Клу відбулася перша велогонка. Довжи-
на траси становила 1200 м. Перемож-
цем став англієць Джеймс Мур. Спор-
тивний велосипед важив тоді 73 кг. 

1879 — у Берліні відкрилася перша 
у світі електрична залізниця; було проде-
монстровано перший електропотяг, скон-
струйований Вернером фон Сіменсом. 

1 червня 
Н а р о д и л и с я : 

1804 —  Михайло 
Глінка, російський 
композитор; 1926 
—  Мерилін Монро 
(Норма Бейкер Мор-
тенсон), американ-
ська кіноакторка.

1962 — у СРСР 
ціни на м’ясо, молоко, олію і яйця під-
вищено на 25 – 30%. Почалися завору-
шення робітників у Новочеркаську Рос-
товської області РФ (колишня столиця 
Донського козацтва). 

Наступного дня комуністична вла-
да розстріляла демонстрацію: загину-
ло 24 людини, поранено — 39. Пізніше 
за рішенням Верховного суду РРСФР 
розстріляно ще сімох осіб, а 114 —  
ув’язнено.

2 червня 
1857 — американець Джеймс Гіббс 

із Вірджинії запатентував однониткову 
стьожкову швейну ма-
шинку.

1896 — італієць Гу-
льєльмо Марконі у США 
запатентував радіо.

1919 — народився 
Юрій Тимошенко, укра-
їнський артист естради 
й кіно, гуморист, творче 
псевдо — Тарапунька.

Кирило
Стеценко

Ігор
Сікорський

Панас
Саксаганський

Мерилін Монро

Юрій 
Тимошенко

Мартин НЕБАБА 
(нар. на поч. XVII ст. – 

1651 р.)
Військовий діяч Національно-

визвольної війни 1648 – 1657 рр., 
соратник Б. Хмельницького. Черні-
гівський полковник (1648 – 1649), 
учасник Пилявецької битви 1648 
р. На поч. 1649 р. — наказний геть-
ман лівобережних полків. У 1651 
р. — один із організаторів оборони 
Сіверщини від наступу військ ли-
товського князя Я. Радзивілла. За-
гинув у битві під м. Лоєвом, непо-
далік сучасних Ріпок.

Григорій ГУЛЯНИЦЬКИЙ 
(нар. на поч. XVII ст. – 
1675)
Ніжинський полковник (1656 

– 1659), виходець з волинської 
шляхти. Сподвижник гетьмана 
І. Виговського. У 1657 – 1658 рр. 
брав участь у придушенні повстань 
М. Пушкаря та Я. Барабаша. Як 
наказний сіверський гетьман ко-
мандував Ніжинським, Прилуць-
ким і Чернігівським полками, брав 
участь у Конотопській битві 1659 
р. Після відставки І. Виговського 
склав полковничий пернач, пере-
йшов на Правобережжя, підтриму-
вав Ю. Хмельницького.

Якій Кіндратович 
ЛИЗОГУБ (? – 1698)
Чернігівський полковник (1687 

– 1698). Спершу згадується як ко-
зак Гельмязівської сотні Переяс-
лавського полку. Канівський пол-
ковник (1666 – 1669), був послан-
цем гетьмана І. Брюховецького в 
Москві. Перейшов на Лівобережжя 
у 1674 р., мешкав у Конотопі. Став 
чернігівським полковником за під-
тримки І.Мазепи. Як наказний геть-
ман керував штурмом турецької 
фортеці Азов у 1696 р. Жертвував 
значні кошти на церковне будівни-
цтво в Чернігові, спорудив будинок 
полкової канцелярії.

Дмитро Лазаревич 
ГОРЛЕНКО (1660 – 
1731)
Знатний козацький старши-

на, прилуцький полковник (1692 – 
1708), сподвижник гетьмана Мазе-
пи. У 1705 р. — наказний гетьман 
на чолі козацьких полків у Північній 
війні. У 1708 р. разом із гетьманом 
Мазепою уклав договір зі швед-
ським королем Карлом XII. Після 
смерті Мазепи — один із кандида-
тів на гетьманство поряд із Пили-
пом Орликом та Андрієм Войнаров-

ським. У 1711 та 1713 рр. брав ак-
тивну участь у походах мазепинців 
на Правобережну Україну. Повер-
нувся до Гетьманщини 1731 р.

Василь 
ДУНІН-БОРКОВСЬКИЙ 
(1640 – 1702)
Полковий чернігівський со-

тник (? – 1669 – 1672), чернігів-
ський полковник (1672 – 1687). 
Походив зі шляхетського роду Ду-
ніних, прийняв православ’я та 
вступив на козацьку службу після 
Андрусівської угоди 1667 р. Брав 
участь у змовах проти гетьманів 
Д. Многогрішного та І. Самойлови-
ча. На його кошти відреставрова-
ні Чернігівський Спасо-Преобра-
женський собор та Єлецький мо-
настир. У 1687 – 1702 рр. обіймав 
посаду генерального обозного. Ге-
рой чернігівських легенд, записа-
них у середині XIX ст.

Павло ПОЛУБОТОК
(1660 – 1724)
Чернігівський полковник (1706 

– 1723). Один із претендентів на 
гетьманську булаву після антиро-
сійського виступу гетьмана І. Ма-
зепи 1708 р. Здійснював у полку 
активну господарську діяльність. У 
1721 р. очолював 10-тисячний ко-
зацький корпус, відправлений на 
будівництво Ладозького каналу. 
Після смерті гетьмана І. Скоропад-
ського 1722 р. обраний наказним 
гетьманом. У листопаді 1723 р. за-
арештований у Санкт-Петербурзі, 
помер у Петропавлівській фортеці.

Продовження. Поч. у №№ 77, 78.
Далі буде

Владні інституції Владні інституції 
Чернігово-Сіверщини Чернігово-Сіверщини 

Будинок канцелярії Київського полку (м.Козелець, 1756 – 1765 рр.)

Будинок чернігівської полкової канцелярії (Чернігів, 1690-ті рр.)

Панна старшинського роду 
(XVIII ст.)

«Українська Друга світова 1939 – 1945» — саме 
під такою назвою Українським інститутом національ-
ної пам’яті створено сайт про український вимір Другої 
світової війни.

Україна була одним із театрів, де відбувалися найзапе-
кліші бойові дії Другої світової. Війна прийшла на територію 
України першого дня — 1 вересня 1939 року. До останнього 
дня війни, 2 вересня 1945 року, українці воювали на різних 
фронтах глобального конфлікту, часто — один проти одного.

Зацікавлений відвідувач потрібну інформацію 
може знайти в таких розділах сайту: «ВІДЕО», «ВИСТАВ-
КА», «БІБЛІОТЕКА», «ІНФОГРАФІКА», «КАРТИ», «МАКИ 
ПАМ’ЯТІ», «КЛЮЧОВІ ПОДІЇ», «ПОСТАТІ», «ТЕКСТИ», «ФО-
ТОГАЛЕРЕЇ», «МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ». 

Адреса сайту «Українська Друга світова 1939 – 
1945»: http://www.ww2.memory.gov.ua/

Сергій БУТКО, 
Український інститут національної пам’яті

Новий сайт 
про український вимір 
Другої світової війни
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Цікаве про 
українських письменників 

Валерій ШЕВЧУК 
Із книги «Із вершин та низин» 

Світлини 
з архіву 
Володимира 

Сапона
Володимир Сапон, Стані слав 

Реп’ях, Марія Москаленко та 
Юлій Коцюбинській по дорозі до 
могил Пантелеймона Куліша і Ган-
ни Барвінок.

Хутір Мотронівка.
18.05.1988.

Світлина 
Олександра Олійника.

Поезія лауреатів премії 
імені Михайла Коцюбинського

Продовжуємо знайомити читачів із поезією лауреатів облас-
ної літературно-мистецької премії імені Михайла Коцюбинсько-
го. Позаторік у Чернігові видана «Антологія творів лауреатів пре-
мії імені М. Коцюбинського. Поезія». З неї і друкуємо ці твори.

* * *
Старе й нове, колишнє і сучасне…
Душа ж самотня, як осінній схлип.
Що жевріло у ній — потроху гасне
Й ховає очі між промоклих лип.

Безстрашні храми підпирають 
небо.

Як втримати його, ніхто не зна.
Шукаємо стежки-шляхи до себе
Й спустошені торкаємося дна.

А світ пливе у голубій безодні,
Не вірячи в приреченість свою.
Почуй мене, бо я ще є сьогодні,
Ще на краєчку радості стою!

23.09.2008 р.

* * *
Щось таке неймовірно весняне
І святкове, і незбагненне
У розчулене серце гляне — 
Та й не схоче піти від мене.

Щось таке неможливе й жадане — 
Без гріха, покаяння, спокути — 
Серед буднів обвальних застане
Та й не схоче мене минути.

Щось таке невідступне й незнане,
Необачно сміливе й пророче,
Залікує невидимі рани — 
І забути мене не схоче!

01.05.2003 р.

* * *
За прозорістю часу…

Оксана Куценко

За прозорістю часу — 
Найдовша з доріг.
Не зустрівши ні разу,
Ти мене так беріг!

За прозорістю часу — 
Похмілля заграв.
Не зустрівши ні разу,
Ти мене так кохав!

За прозорістю часу — 
Безсоння німе.
Не зустрівши ні разу,
Не забудеш мене!

За прозорістю часу — 
Вінчання зими.
Не зустрівшись ні разу,
Не розлучимось ми.

15.06.2003 р.

* * *
У місті сонячно й барвисто,
Кружляє перший жовтий лист.
І осінь в золоте намисто
Вбирає клени. Як колись — 
Так мрійно, трепетно, бездонно!
Роса на квітці зависа.
І кличуть, манять в своє лоно
Ледь-ледь злинялі небеса.

14.09.1999 р.

* * *
А може, не варто цей дім 

залишати?
Який не який — все ж прихисток 

для тіла.
Я, ніби метелик, на світло летіла,
Та світло, зламавшись, упало 

за ґрати.

А може, це доля зреклася польоту — 
Натруджені крила сплела 

в перевесла?
Я вмерла учора, сьогодні — 

воскресла!

І втрапила знову в колишню 
суботу.

А може, це вітер усе переплутав,
Підсунув несправжні 

карти-маршрути?
Як хочеться в світі коханою бути!
…Цвіте-доцвітає у призимку рута.

12.03.2005 р.

* * *
Я вийду звідусіль
І не прийду нікуди.
Веселістю весіль
Мої затерпнуть груди.

Зустрінусь з усіма,
Не здибавши нікого.
Печаль — густа й німа,
Вертаймося, дорого.

Я визрію, як плід,
Та й упаду додолу.
А мій схололий слід
Ходитиме по колу.

05.10.2006 р.

* * *
Віднікуюсь, хоч знаю, що чекала,
Відвертістю за сміх не заплачу.
Вцілілих днів пошарпані лекала
Вечірнім смутком трохи доточу.
В самотню осінь ця дорога рання,
Вертайсь, допоки нею ти 

не йшов!
Вимінюю жалі на сподівання,
Весло — на човен, зраду — 

на любов!
06.09.2003 р.

* * * 
Шугає вітер по асфальту — 
Твої розшукує сліди.
Хоч знає, знає, що не варто — 
Ти не повернешся сюди.

Вже листя стало напівчорне,
Асфальт поземкою дзвенить.
Та все одно під серце горне
Минулих днів щасливу мить.

14.11.2002 р.

* * *
Хай би ніщо не збулось.
Хай би вродилася тиша — 
Хвиля пшеничних колось,
Хміль, що її вколише.

Ходять під вікнами сни,
Хоч би одного впізнати!
Холодно їм восени — 
Хутко почне світати.

Хвіртка чекає когось,
Хука на паморозь ранню…
Хай би ніщо не збулось,
Хай би дісталось мовчанню.

19.10.2003 р.

* * *
Хто це мене покликав
З невідворотності зрад?
Мрія — колись велика! — 
Тулиться невпопад:

То — до холодного слова,
То — до пекучих ран.
Жінка — світу основа?
Боже, який обман!

Я зупинюсь з розбігу — 
Хвиля хвилю гойда.
В справжність зниклого снігу
Тала не вірить вода.

23.03.2005 р.

Ткаченко Ніна Яківна народилася 3 грудня 
1953 року в с. Лісничому Бершадського району 
на Вінниччині. Закінчила факультет журналістики 
Київського університету ім. Т. Шевченка, була на-
правлена на роботу до Прилук, де очолила радіо-
редакцію.

Перша збірка поетеси «Душа висвічує зорі» по-
бачила світ у Прилуках 1995 року. Наступні збірки 

— «Пізнє причастя», «На околицях літа», «Освідчення синього вітру». 
Лауреат премії імені М.Коцюбинського 2007 року. Живе у Прилуках.

Ювілейні дати

Річниці від 
дня народження

Травень 
21 — 545 років, Альбрехт Дюрер 

(1471 – 1528), німецький художник. 
24 — 105 років, Юрій Володимиро-

вич Корецький (1911 – 1941), україн-
ський поет. 

25 — 70 років, Микола Васильович 
Сукач, заслужений діяч мистецтв Укра-
їни, керівник симфонічного оркестру 
обласного філармонійного центру. Уро-
дженець Чернігова. 

26 — 80 років, Віталій Олексійович 
Коротич, український поет, прозаїк, пу-
бліцист.

31 — 85 років, Петро Петрович Ко-
ноненко, літературознавець, критик. 
Уродженець с. Марківці Бобровицько-
го району. 

31 — 95 років, Петро Іванович Ба-
бак (1921 – 1973), український худож-
ник. Народився в с. Мохначі Ріпкин-
ського району. 

Червень 
1 — 80 років, Петро Федотович 

Бондарчук, український поет, прозаїк. 
1 — 85 років, Володимир Якович 

Бровченко (1931 – 2013), український 
поет. 

4 — 75 років, Володимир Олексан-
дрович Мельник (1941 – 1997), літера-
турознавець, доктор філософії. Наро-
дився в Ніжині. 

5 — 80 років, Степан Степанович 
Грищенко, український співак, народ-
ний артист України. Народився в с. Гні-
динцях Варвинського району. 

8 — 120 років, Прокіп Феодосійо-
вич Канавський (1896 – 1978), україн-
ський народний байкар і читець. 

9 — 90 років, Олександр Григоро-
вич Данченко (1926 – 1993), народ-
ний художник України, творчість якого 
пов’язана з Чернігівщиною. 

10 — 100 років, Ірина Ісаївна Шка-
ровська (1916 – 1986), український 
прозаїк. 

10 — 65 років, Василь Миколайо-
вич Шкляр, український прозаїк. 

13 — 100 років, Ігор Миколайович 
Тукалевський (1916 – 1995), україн-
ський архітектор. Уродженець Ніжина. 

14 — 205 років, Гаррієт Бічер-Стоу 
(1811 – 1896), американська письмен-
ниця. 

15 — 120 років, Іван Григорович Ку-
рочка-Армашевський (1896 – 1971), 
український художник театру. Уродже-
нець Чернігова. 

17 — 105 років, Віктор Платонович 
Некрасов (1911 – 1987), російський 
письменник, уродженець Києва. 

18 — 335 років, Феофан Прокопо-
вич (1681 – 1736), учений, письменник, 
церковний діяч. 

20 —150 років, Федір Данилович 
Проценко (1866 – 1942), хормейстер і 
актор. Народився в Ніжині. 

21 — 110 років, Михайло Федоро-
вич Покотило (1906 – 1971), україн-
ський актор і режисер, народний артист 
УРСР. Уродженець с. Боршна Прилуць-
кого району. 

25 — 105 років, Сергій Федорович 
Шишко (1911 – 1997), народний худож-
ник СРСР і УРСР. Народився в Носівці. 

Дивний 
генерал

Цікавою людиною був 
поет Володимир Алексан-
дров, автор популярної піс-
ні «Я бачив, як вітер бере-
зу зломив», п’єс «За Неман 
іду», «Не ходи, Грицю, на ве-
чорниці» та збірника пісень 
із нотами. Почавши як вій-
ськовий лікар, він дослу-
жився до генеральського 
чину. Це не завадило йому 
незмінно цікавитися укра-
їнською літературою, яку 
палко шанував. За спога-
дами сучасників, стіни його 
кабінету були обвішані пор-
третами всіх старих, сучас-
них і навіть молодших укра-
їнських письменників. Во-
лодимир Степанович чу-
дово читав вірші, добре 
співав, знав безліч україн-
ських народних пісень і сам 
собі акомпанував на бан-
дурі.

Оперетку «За Неман іду» 
він написав для своїх дітей, 
які любили гратися в театр. 
Пізніше п’єса стала попу-
лярною, вийшла кількома 
виданнями і входила до по-
стійного репертуару теа-
трів. В. Александров чудово 
володів латиною і навіть ві-
ршував нею.

«Та, як гарно якось підмітив Фрі-
дріх Хеббель, «то в нас нема вина, то 
келихів».

«Я свідомо намагався не заси-
джуватися у Відні подовгу, щоб уник-
нути сентиментальної прив’язаності 
до одного певного місця. Ця «само-
дисципліна неприкаяності» довгі 
роки здавалася мені помилкою, але 
опісля, коли доля кілька разів зганя-
ла мене з обжитого місця, і все, що 
становило мій побут, обвалювалося 
на моїх очах, таємниче відчуття «не-
прикаяності» дуже мені допомагало. 
Рано пізнане, воно полегшувало мені 
будь-яку втрату, будь-яку розлуку».

«За все своє життя я ніколи не 
прагнув навертати інших людей у 
свою віру. Мені достатньо було того, 
що я міг сповідувати її, і сповідувати 
гласно».

«Тут, на відстані п’яти хвилин шля-
ху, заборонене було дозволено, тоді як 
по той бік — заборонено дозволене».

«Ми не вважаємо себе 

зобов’язаними брати участь в абсур-
ді тому, що сам світ поводив себе аб-
сурдно». 

«…у кого, за чудовим висловом 
Грільпарцера, «дві чужини і жодної 
батьківщини».

«Ідеї живі настільки ж їх сприйнят-
тям, наскільки й протидіями, які вони 
зустрічають, творча праця — настіль-
ки ж любов’ю, наскільки й ненавистю, 
яку вона викликає».

«Забувають те, що в глибині душі 
хотіли забути. Втрачають те, що хоті-
ли втратити».

«Завжди буває так, що ціле по-
коління зобов’язане своєю зовніш-
ньою свободою внутрішній свободі 
одної окремої людини; всяка нова на-
ука неодмінно починається з одного, 
з першого, котрий ставить проблему 
перед свідомістю інших».

«Для щастя, для творчого бут-
тя людство потребує безперервного 
підкріплення своєї віри в сенс існу-
вання».

Уперто точний
Осип Бодянський був дуже оригінальною 

людиною. Невеликий на зріст, сутулуватий, з 
величезною головою на грубій і короткій шиї, 
з попсованими хворобою очима, котрі диви-
лися в різні боки, з прямими «гетьманськими» 
вусами — і все це на коротких безпалих ногах. 
За характером незалежний, не знав компромі-
сів. Уперто точний, до смішного твердий у сво-
їх рішеннях, водночас доброго серця, як згаду-
ють сучасники. Бодянський сторонився всього, 
що мало натяк на ницість, прислужництво або 
якийсь практицизм. Навіть у критичні моменти 
життя лишався самим собою, про що свідчить 
такий випадок.

Як редактор «Чтений в обществе истории и 
древностей российских» при Московському уні-
верситеті О. Бодянський був і управителем уні-
верситетської друкарні. 1862 року було виріше-
но віддати з 1 січня 1863 року в оренду махрово-
му реакціонеру Каткову «Московские ведомос-
ти» й університетську друкарню. Бодянський, хоч 
противився цьому, нічого не міг удіяти. За день 
до терміну здачі Бодянський вивіз із казенної 
квартири всі свої речі, підготував усі справи сто-
совно друкарні, цілий вечір просидів у порожніх 
кімнатах і здав Каткову друкарню о 12-ій ночі 31 
грудня 1862 року. Через це перший номер «Мос-
ковских ведомостей», які прославилися потім ре-
троградством, запізнився на 2 дні. Пізніше Кат-
ков помстився Бодянському за це — 1868 року 
вчений мусив покинути улюблену професорську 
діяльність у Московському університеті.

В українську культуру О. Бодянський увійшов 
як поет, фольклорист, видавець літописів Само-
видця, Симоновського, Густинського монасти-
ря, «Історії русів», численних документів з україн-
ської історії та пам’яток літератури давнього часу.

Стефан Цвейг

Із книги спогадів 
«Вчорашній світ»



№79   19 травня 2016 року№79   19 травня 2016 року
Світ-Світ- інфоінфо

  

1616 Світ домашнього читання

Думки авторів публікацій можуть не збігатися з 
позицією редакції. Автори публікацій несуть від-
повідальність за їх достовірність. 
Видрукувано у ПАТ «ПВК «Десна» (м. Чернігів, 
проспект Перемоги, 62). Тираж — 1000.

Чернігівська 
обласна інформаційно-
аналітична газета.

Зареєстрована у Головному управлінні юстиції 

Чернігівської області. 

Свідоцтво про державну реєстрацію: 

серія ЧГ № 501-150 Р  від 26 жовтня 2011 року. 

Засновник і редактор — Петро АНТОНЕНКО.
Поштова адреса газети: 14000, Чернігів, 
головпоштамт, а/с 43. Електронна адреса 
газети: antonpetro@meta.ua 
Сайт газети: https://svit11.wordpress.com

Несподівані 
думки

Олександр 
Перлюк
Перлюкізми

 Шлях нагору не за-
вше веде до вершини. 

 Надприбутки олігар-
хів — ось соціальна база 
наших злиднів! 

 Одні пишаються гар -
ними врожаями, інші — 
найкращими у світі чорно-
земами. 

 Жінка ж не винна, що 
ти її знайшов! 

 Наші реальні ціни 
вищі за фантастичні. 

Було колись...
Леонід Глібов учителю-

вав у Ніжині. Якось він наві-
дався до Чернігова, де раніше 
працював. Його друг розповів 
йому про пристава, який, бу-
дучи напідпитку, схвально від-
гукнувся про вчителів. Вони, 
мовляв, і розумні, і культурні, 
й усе знають, і дітей розуму 
навчають. Лише одного вчите-
ля пристав ненавидить. 

— Кого? — усміхаю-
чись, запитав Леонід Іва-
нович. 

— Тебе. 
— Мене? А за що? 
— За твої байки. Каже, 

читає їх у газетах і тепер 
озирається й бачить себе 
то Вовком, то Левом, або 
Щукою чи Свинею... Лаєть-
ся, чому цей Глібов заважає 
йому жити на білому світі.

* * *
Друга збірка поезій 

Миколи Вінграновського, 
що називається «Сто по-
езій», завдяки старанням 
цензури вийшла в друк, ма-
ючи їх 99.

* * *
Юрій Покальчук був 

першим у СРСР переклада-
чем творів славетного ар-
гентинського письменника 
Хорхе Луїса Борхеса.

* * *
Михайло Драй-Хмара, 

який знав дев’ятнадять 
мов, останньою став ви-
вчати англійську.

Куточок 
гумору

— Моя люба, може, ми 
б не йшли сьогодні до Іва-
ненків? Не маю бажання.

— Мені теж не хочеть-
ся, але уяви, як вони зраді-
ють, коли ми не прийдемо.

* * *
— Подруго, дуже гар-

ну сукню маєш. Скільки ко-
штує?

— Два плачі перед чо-
ловіком.

* * *
— Чому Бог раніше від 

Єви створив Адама?
— Щоб Адам міг віль-

но промовити бодай кіль-
ка слів.

* * *
Оптиміст — це мужчи-

на, що сидить у трамваї і на-
магається познайомитися 
з жінкою, яка стоїть поруч. 

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

будь-яку благодійну суму на рахунок «Світ-інфо». Цим 
Ви підтримаєте видання незалежної української преси.

Кошти на видання можна вносити 
на банківський рахунок газети:

ФОП Антоненко П.Я., ЄДРПОУ/ДРФО 1770703038, 
Чернігівське РУ ПАТ КБ «Приватбанк» 

МФО 353586, № 26001051412408

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 9, тел. (0462) 973-
628, 973-629, (063) 236-18-03 http://intermezzo.org.ua.  
e-mail:kmc.intermezzo@gmail.com       

 ІCQ: 605-110-856
Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, сувеніри, 

канцтовари, а також  туризм, екскурсії, проведення презен-
тацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

У світі цікавого

ФФутболььна ппаноораамма

Корисні порадиКорисні поради
 Видалити неприємні запахи з м’яких меблів можна, 

посипавши поверхню содою, а потім через кілька годин про-
пилососити.

 Зелені овочі (квасоля, шпинат та ін.) збережуть при-
родний колір, якщо у воду додати одну чайну ложку соди.

 Овочі, фрукти й листя салату промиються краще, якщо 
на літр води додати одну-дві чайні ложки соди.

 Щоб квасоля та інші бобові зварилися швидше, треба 
додати в каструлю одну чайну ложку соди на літр води.

 Щоб швидше зварилася капуста, до того ж збереглися 
вітаміни, вистачить одної чайної ложки соди, доданої в каструлю.

 Щоб нейтралізувати кислотний наліт і запобігти карі-
єсу, не обов’язково використовувати жувальні гумки. Поло-
щіть рот після їжі розчином однієї чайної ложки соди, доданої 
на склянку води.

Дещо про винаходи
 Жалюзі були винайдені в Японії.
 Тачку винайшли в Китаї.
 Леонардо да Вінчі винайшов ножиці.
 Бронежилети, пожежні сходи, склоочисники, лазерні 

принтери були винайдені жінками.
 Запальничку винайшли раніше від сірника.
 Коли й що було винайдене: 

Розчинна кава — 1901 р. Чайний пакетик —1908 р. Во-
лейбол — 1895 р. Ліфт — 1850 р. Посудомийна машина — 
1889 р. Наручний годинник — 1904 р. Термометр винайшов 
Галілео Галілей 1607 року. Англієць Роджер Бейкон винайшов 
лупу 1250 року. Попкорн був винайдений ще ацтеками.

СвітСвіт-- інфоінфо

Школа української мови
Ліга чемпіонів, фінал: 
«Реал» – «Атлетико»

До фіналу головного клубного турні-
ру Європи вийшли не просто команди од-
ної країни, що бувало не раз, а навіть одно-
го міста. І це вдруге за історію турніру, при-
чому повторення фіналу 2014 року. Тоді теж 
зустрічалися ці дві команди зі столиці Іспанії 
Мадрида. Переміг «Реал», для якого це став 
уже 10-ий кубок чемпіонів, а от суперник не 
виграв жодного. Як буде цього разу? Адже 
«Атлетико» останніми роками на підйомі, не 
програє «Реалу» у внутрішніх турнірах, нато-
мість перемагає його.

У півфіналі «Атлетико» за сумою двох 
матчів переміг німецьку «Баварію», а перед 
цим, у чвертьфіналі, здолав ще одного гран-
да світового футболу — «Барселону».

«Реал» у півфіналі переміг «Манчестер-
Сіті», англійський клуб, який в одній восьмій 
турніру вибив зі змагань київське «Динамо». 

Фінал Ліги пройде 28 травня в Італії, в 
Мілані. Для вболівальників обох мадрид-
ських клубів виділено на матч по 20 тисяч 
квитків. Ціна — від найдешевших за кілька 
десятків євро і до квитків по 400 євро. А це 
на наші гроші — понад 11 тисяч гривень. Чи 
багато наших українських уболівальників 
можуть дозволити собі те, що тисячі простих 
іспанців? Тобто квиток на такий матч — за 
тисячі гривень, квитки на літак, ночівлю в 
міланському готелі. І це ж не всі мільйонери, 
оті 40 тисяч уболівальників. 

Неправильно Правильно
Диву даєшся Дивуєшся

Прийнято рішення Ухвалено рішення

Об’єм робіт Обсяг робіт

Перетворити в життя Втілити в життя

Підвести підсумки Підбити підсумки

По результатах року За результатами року

По тій причині З тієї причини

Слідуючим виступає Наступним виступає

Привести приклад Навести приклад

Я настоюю Я наполягаю

Явка обов’язкова Присутність обов’язкова

Нарада по проблемах Нарада з проблем

Повістка дня Порядок денний

Ви лишаєтесь слова Ви позбавляєтеся слова

Італія
5-ий раз поспіль один із найсильніших чем-

піонатів світу виграв «Ювентус» із Турина. І це 
32-а перемога туринців у чемпіонаті, рекорд-
смен далеко обігнав найближчих конкурентів 
— міланські «Інтер» і «Мілан». 

Безумовним лідером команди є її воротар 
і капітан Джанлуїджі Буфон. 38-річний голкі-
пер — 7-разовий чемпіон Італії, визнаний у ба-
гатьох рейтингах кращим воротарем світу ХХІ 
століття, володар численних футбольних рекор-
дів і титулів. Також багаторічний капітан і лідер 
збірної. Щойно клуб продовжив контракт із Бу-
фоном ще на 2 роки. Основний воротар збірної 
Італії прагне зіграти на чемпіонаті світу 2018 
року. І це буде світовий рекорд — 6-ий чемпі-
онат легендарного воротаря, бо досі лише троє 
футболістів, враховуючи його, виступали на 
5-ти чемпіонатах.

Ліга Європи, фінал: 
«Севілья» — «Ліверпуль»

У другому за рангом клубному турнірі кон-
тиненту Україна дійшла аж до півфіналу. Доне-
цький «Шахтар» зробив два кроки вперед по-
рівняно з київським «Динамо» — виграв і одну 
восьму, і одну четверту фіналу Ліги Європи. Але 
в півфіналі поступився іспанській «Севільї»: вдо-
ма, тобто на стадіоні Львова, де давно грають до-
неччани, була нічия 2:2, в гостях — поразка 1:3. 

Що ж, «Севілья» — суперник грізний, діючий 
переможець Ліги Європи, причому двох останніх 
турнірів. І рекордсмен турніру, який проводить-
ся вже 45 років: у «Севільї» — 4 перемоги, всі 4 
свої фінали вона виграла. Торік у фіналі іспанці 
перемогли наш «Дніпро». Цікаво, що тодішній лі-
дер «Дніпра» й один із лідерів збірної України Єв-
ген Коноплянка невдовзі після того перейшов 
якраз до «Севільї». Так що в нього є можливість 
виступити у двох фіналах Ліги поспіль — за дві 
команди. 

Другим фіналістом став англійський «Лівер-
пуль», який у півфіналі переміг іспанський «Вілья-
реал». Звернімо увагу: з чотирьох фіналістів обох 
турнірів — три з Іспанії. А «Ліверпуль» — знамени-
та й титулована команда, правда, нині нечасто ви-
грає титули. Рекордсмени Англії з чемпіонства вос-
таннє вигравали чемпіонат країни понад 20 років 
тому. Проте 2005 року виграли Лігу чемпіонів. 

Фінал Ліги Європи пройшов учора, 18 трав-
ня, коли наша газета вже друкувалася. Тож ре-
зультат ви знаєте, а ми про обидва фінали розка-
жемо в наступному номері. 

Чемпіонати європейських країн

Джанлуїджі Буфон

Україна 
Удруге поспіль чемпіонат виграло київське «Ди-

намо», на другому місці — донецький «Шахтар», на 
третьому — «Дніпро» (Дніпропетровськ). У киян це 
15-те чемпіонство. 

Це був 25-ий чемпіонат України. Перший 1992 
року несподівано виграла «Таврія» з Сімферопо-
ля. Далі почалася гегемонія «Динамо» — 9 пере-
мог підряд. Потім почалося суперництво з «Шах-
тарем», в якого нині 9 чемпіонських титулів. У тому 
числі 5 поспіль, перед цими двома останніми чем-
піонствами «Динамо». Слід сказати, що донеччани 
два останні чемпіонати не можуть грати вдома, 
в Донецьку, через відомі політичні події — фак-
тичну окупацію частини Донбасу сепаратистами 
і росіянами. 

Б а г а т о р і ч -
ний воротар і ка-
пітан «Динамо» 
Олександр Шов-
ковський ви-
грав 14-ий чем-
піонат України. 
Тепер за кількіс-
тю золотих ме-
далей чемпіона-
ту своєї країни 
41-річний гол-
кіпер вийшов 
на третє місце у 
світі. Його випе-
реджають тіль-

ки угорець Імре Шлоссер (16) і бразилець Пеле (17).
Втім, у Шлоссера в активі два чемпіонства за 

один рік і дуже давно — навесні й восени 1915 
року. А в короля футболу Пеле окремо врахову-
вався чемпіонат Бразилії і чемпіонат штату Сан-
Паулу.

Англія
Величезною сенсацією стала пере-

мога в дуже сильному чемпіонаті скром-
ного клубу «Лестер» із невеликого одно-
йменного міста. Команда, якій уже 132 
роки і яка понад століття виступає в чем-
піонатах, уперше виграла чемпіонство, 
потіснивши грандів англійського фут-
болу: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», 
«Челсі», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті». 
«Тоттенхем».

Головний тренер команди — італієць 
Клаудіо Раньєрі, котрий до цього трену-
вав ряд відомих команд Італії та Іспанії. 

 

Іспанія
Тут до фінішу йшла вперта боротьба 

за чемпіонство між одвічними суперни-
ками — «Барселоною» і «Реалом» та фіна-
лістом Ліги «Атлетико». Але перед остан-
нім туром претендентами на чемпіонство 
залишилися лише дві перші команди. Під-
сумок турніру: «Барселона» — чемпіон, 
«Реал» на другому місці. 

Німеччина
Задовго до завершення чемпіонату 

його виграла «Баварія» з Мюнхена, більш 
як на 10 очок випередивши «Боруссію» з 
Дортмунда. Наступні команди відстали на 
добрих два десятки очок. 

Для «Баварії», яка є основою збірної 
Німеччини — діючого чемпіона світу, це 
четверта перемога поспіль. А загалом 
26-те чемпіонство — рекорд країни. 

Олександр Шовковський

Державний акт на право приватної власності на землю  ІІІ-ЧН 
№ 047924, виданий громадянину України Сакуну Григорію Івановичу 
Чернігівською районною державною адміністрацією у Чернігівській 
області 9 січня 2003 року,  вважати недійсним у зв̀ язку з втратою.


