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Триває передплата 
на нашу газету 

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 кіос-

ках, відділеннях і райвузлах зв’язку. 

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

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

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

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

1 вересня. День знань, перший 
дзвоник, початок нового навчального 
року. Початок осені, благодатна пора 
врожаю. Чому ж такими тривожними 
є очікування наших громадян? Бо вже 
озвучені чи прогнозуються чергові про-
яви наступу на життєвий рівень людей 
— зростання цін на товари і продукти, 
підвищення тарифів. Особливо тривож-
но люди очікують початку опалювально-
го сезону. Багато співгромадян воліли 
б, щоб учорашнім днем літо не завершу-
валося, але ми не в тропіках. Скоро до-
ведеться платити за дикунське майже 
100-відсоткове подорожчання послуг 
на тепло. І все це на тлі подальшого роз-
крадання країни, корупції, соціальної 
несправедливості. 

Найбільш прикро, що ось так ми зу-
стріли два з половиною роки перемоги 
Майдану, Революції Гідності. Такою ви-
явилася влада, що прийшла з Майдану 
і яку вже не назвеш новою — керують 
третій рік. Чи не тому все частіше в сус-
пільстві лунають думки про потребу но-
вого Майдану, нової революції, яка б 
очистила нас від корупції тих, хто при 
владі після попереднього Майдану. 

З’ява таких думок, закликів зрозу-
міла: людям наболіло й накипіло. Люди 
не бачать нормальних, нереволюцій-
них шляхів до змін, не вірять політичним 
партіям, інституціям влади, в тому чис-
лі правоохоронним органам. Повідом-
лення про гучні викриття, кримінальні 
справи люди сприймають не як наве-
дення порядку, а як боротьбу кланів, де 
можливі й фальшування таких «гучних» 
справ. А натомість бачать бездіяльність 
правоохоронців у захисті життя, майна, 

прав людей. Звідси й акції громадян-
ської непокори, елементи бунту й само-
суду. Як це недавно було, коли на Ми-
колаївщині поліцейські до смерті заби-
ли людину, відтак люди пішли на штурм 
райвідділу поліції. Чи трагедія на Одещи-
ні, де вбито 8-річну дівчинку, що спону-
кало до заворушень у селі. 

Ситуація загострюється, і заклики 
до нового Майдану лунають усе частіше. 

Але давайте заспокоїмося і подума-
ємо, перед тим як закликати бити, тро-
щити й палити. Взагалі новий Майдан, 
уже третій за ліком, мало ймовірний: у 
людей величезне розчарування після 
попередніх двох Майданів — 2004-ого 
і 2013 – 2014 років. Навряд чи зрушать 
людей на загальнонаціональний про-
тест і ті кола олігархів, які не дорвали-
ся до влади й бюджетних потоків, відтак 
ладні вчергове прикупити ручні політич-
ні партії, які б очолили масові акції. 

Перш ніж кликати до третього Май-
дану, давайте краще розберемося, про-
аналізуємо, чому таким розчаруванням 
людей завершилися перші два Майда-
ни. На превеликий жаль, такого аналізу 
в суспільстві ось уже понад десятиліття 
бракує. А аналізувати треба, починаю-
чи від компрометації ідей першого Май-
дану, Помаранчевої революції, з кілька-
річних чвар «Нашої України» та БЮТ, пар-
тійних блоків, очолюваних президентом 
Ющенком і прем’єром Тимошенко. Що 
відкрило пряму дорогу до реваншу регі-
оналів, постання їхнього злочинного ре-
жиму на чолі з Януковичем, змітати який 
довелося вже з кров’ю. 

Оцінку всьому цьому суспільство, 
політичні партії, громадянський сектор 

досі не дали. Між тим, релікти того часу 
досі в політикумі, суспільному житті. І Ві-
ктор Ющенко, який і далі продукує ро-
зумні думки, вчить, як треба жити; і Юлія 
Тимошенко, котра знову має фракцію в 
парламенті й не зменшила своїх амбі-
цій; і регіонали, бодай перелицьовані в 
«опозиціонерів», нікуди на поділися: на 
найвищому рівні мають фракцію в пар-
ламенті, на нижчих рівнях пролазять у 
всі шпарини владних структур. 

Епіцентром політичного життя, при-
наймні публічного, знову стає парла-
мент. Після майже двомісячного «за-
гулу» наших народних депутатів (дивна 
відпустка) відкривається чергова сесія 
Верховної Ради. Заклики до її відстав-
ки лунають чи не від першого дня ка-
денції цієї Ради восьмого скликання, 
отже, заклики до чергових перевибо-
рів. Можна й переобрати, якщо з цього 
буде якийсь толк. Можна й працювати 
далі, без нескінченних нових виборіад. 
Якщо, звичайно, вищий (за Конституці-
єю) орган влади держави не буде марі-
онеткою уряду і Адміністрації Президен-
та і не ухвалюватиме законів на догоду 
олігархам, таких, що узаконюють безза-
коння — нові податки, збори, побори, 
тарифи, урізання соціальних виплат та 
інших прав громадян. Як це узвичаєно 
в нашому парламенті, особливо напри-
кінці року, при ухваленні державного 
бюджету. А тоді дивуються, чому стихійні 
«майдани» спалахують прямо під стіна-
ми парламенту. І чи не чекати тоді нових 
Майданів, а потім нового розчарування 
людей? 

Петро АНТОНЕНКО 

20 – 21 серпня в Києві відбувся VI 
Всесвітній форум українців. Започат-
ковані на зорі незалежності, 1992 
року, ці форуми покликані єднати 
українців нашої країни та діаспори. 

Форуми обирають Українську все-
світню координаційну раду із представ-
ників діаспорних організацій, які є ко-
лективними членами УВКР, і представни-
ків України. У минулому УВКР очолювали 

Іван Драч, Дмитро Павличко, Михайло Го-
ринь. В останню каденцію очолював ві-
домий громадський діяч Михайло Ратуш-
ний, обраний на попередньому форумі 5 
років тому. Він виступав зі звітною допо-
віддю УВКР і був переобраний головою 
на новий термін.

Для мене це був уже 5-ий форум по-
спіль. І це був найбільш скромний, якщо 
не сказати різкіше — найбільш убогий 
— з усіх форумів. За всіма параметра-

ми: рівнем представництва (і делегатів, 
і влади), насиченістю програми, врешті 
— його забезпеченням. Почнімо з остан-
нього. Уперше держава відмовилася фі-
нансувати форум. Річ у тім, що, хоч фор-
мально форуми скликає і проводить УВКР, 
у цієї організації, яка сама перебуває на 
державному бюджеті, й дуже скромному, 
нема можливості провести таку масштаб-
ну акцію. Соромно було б вимагати фінан-
сування від українців діаспори, вони й так 
багато роблять для України. Ці форуми по-
трібні насамперед саме нашій державі, 
тому вона завжди їх і фінансувала. Цьо-
го разу відмовилася. Ось що фінансувала 
держава, в тому числі на попередньому 
форумі 2011 року, як це не парадоксаль-
но, — антиукраїнський режим регіоналів. 
Йдеться про серйозні витрати: проїзд де-
легатів (уявіть собі дорогу, скажімо, з Ар-
гентини чи Австралії), проживання в Киє-
ві, харчування. Усе це нині мали сплатити 
самі організації діаспори, а делегати й гос-
ті з України перебивалися, хто як міг. І, зви-
чайно, надання чи оплата аудиторій, залів 
для роботи форуму, що нині перетворило-
ся просто на фарс. Ніхто вже й не мріяв 
про головний наш зал — палац «Україна», 
де проходили перші форуми, або про Наці-
ональну оперу, де відкривався попе-
редній форум. Уся робота відбула-
ся в Українському домі.

Скромний Всесвітній форум українців

Краще подумати, чому люди розчаровані першими двома Майданами

Україна і світ відзначили 
25-річчя нашої Незалежності

Українська громада Норт-Порта (штат Флорида, США) уро-
чисто відзначила 25-річчя Незалежності України. У святкуванні 
взяли участь активісти громади, священики, ветерани, молодь. 

Невже знову Майдан? 

Архів нашої газети — на її сайтіАрхів нашої газети — на її сайті
Ось уже  кілька  місяців, як створено в Інтерне-

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

За цей час його відвідали понад 3600 читачів. Насампе-
ред, звичайно, з України. Інші — з усіх континентів, переваж-
но це українці діаспори. Ось звідки заходили на сайт читачі 
газети: США, Великобританія, Австралія, Канада, Німеччина, 
Італія, Іспанія, Нідерланди,  Норвегія, Польща, Хорватія,  Із-
раїль, Росія, Білорусь, Латвія, Казахстан, Зімбабве (тобто й 
Африка). 

Друковані видання  й Інтернет  доповнюють одне одного.  
Сайт  газети, в тому числі для наших передплатників, 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 публікації всіх номерів. А читати там є що. 
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25 років Неззалежності

Святкування Дня 
Незалежності в Чернігові
Центральний парк культури та відпочинку. Тут 

відбулися міська виставка дарів природи, ярма-
рок народних майстрів, святковий концерт.

Виставка 
в обласному архіві
«Незалежності України 25 років: здійснен-

ня багатовікової мрії». Під такою назвою в Дер-
жавному архіві області відкрилася фотодокумен-
тальна виставка. Півсотні документів, понад 30 
світлин показують події серпня 1991 року. Також 
представлені фотодокументи, пов’язані з війною 
Росії проти України. Основу експозиції складають 
документи, що зберігаються в архіві області.

Про споконвічну 
роль України
А також про її місце в європейській сім’ї народів 

йшлося під час міжрегіональної відеоконференції 
«До 25-ої річниці незалежності України», що відбула-
ся 22 серпня за участі представників восьми облас-
тей України (в тому числі Чернігівщини) та Києва. Ор-
ганізатори — центри підвищення кваліфікації пра-
цівників органів влади. Учасники — держслужбовці, 
науковці, громадські діячі. Ось деякі думки учасни-
ків конференції. 

«Здобувши суверенітет, Україна зламала модер-
ну російсько-радянську імперію».

«Україна має тисячолітню традицію державо-
творення. Сьогодні маємо більш-менш сформований 
державний механізм, значно прискорився процес са-
моідентифікації населення країни. Проте невиріше-
ність питання територіальної цілісності, «компрадор-
ський» характер великого бізнесу в Україні, корумпо-
вана система влади, незабезпеченість правових та 
соціальних гарантій породжує в Європі серйозні сум-
ніви щодо прийняття до себе України з таким «бага-
жем» проблем. Тому подальші процеси державотво-
рення будуть успішними, якщо йтимуть у форматі «лю-
дина — для держави, держава — для людини».

Бюро правової допомоги
Про це на прес-конференції в медіа-центрі «Моє 

місто» повідомили директор Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги 
в області Ірина Протченко; директор Чернігівсько-
го місцевого центру Володимир Бобруйко; керівник 
програм громадського комітету захисту прав люди-
ни Наталія Кулікова.

1 липня 2015 року 100 місцевих центрів з на-
дання БВПД запрацювали по всій Україні. У Черні-
гівській області вони діють у містах Чернігові, Ніжи-
ні, Мені та обслуговують певні райони. 

Наступний крок — утворення 400 бюро право-
вої допомоги у структурі місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги в райо-
нах та містах обласного значення шляхом ліквідації 
586 територіальних органів Мін’юсту.

Від 1 вересня в Чернігівській області працюють 
19 бюро правової допомоги, а саме: в Бахмачі, Бо-
бровиці, Борзні, Ічні, Новгороді-Сіверському, Носів-
ці, Прилуках, Семенівці, Щорсі, Варві, Козельці, Ко-
ропі, Ріпках, Сосниці, Талалаївці, Городні, Корюків-
ці, Сібному, Славутичі. Фахівці бюро надаватимуть 
безо платну первинну правову допомогу (юридичні 
консультації), забезпечуватимуть прийом звернень 
про отримання БВПД від громадян, які мають на неї 
право, та забезпечуватимуть представництво інтер-
есів таких громадян у суді. 

Повне ресурсне забезпечення бюро здійснюєть-
ся за рахунок економії в результаті ліквідації управ-
лінь юстиції районного та міського рівня. У складі 
бюро — юристи-практики, які надають безкоштовні 
правові консультації. У разі потреби ці юристи здій-
снюватимуть представництво в суді за окремими ви-
дами спорів для окремих вразливих категорій. 

Не всі категорії громадян нині можуть отримати 
допомогу в місцевих центрах БВПД, адже закон дає 
таке право лише визначеним категоріям. 

Сайт правової допомоги:  legalaid.gov.ua. Мож-
на відправити запитання в електронному вигляді на 
адресу,  вказану на сайті, або  зателефонувати за 

номером (0462)75-57-58.

Чернігівці — Україні
Левко Лук’яненко
Людина, яка стояла біля витоків неза-

лежності України.

Левко Лук’яненко, який родом із Хрипів-
ки Городнянського району, — жива легенда 
українського визвольного руху, а його силі й 
незламності духу варто повчитися, адже він 
понад 25 років провів у радянських таборах 
за свої переконання.

24 серпня Герой України та почесний 
громадянин Чернігівської області відзначив 
свій 88-ий день народження. Наш видатний 
земляк — автор тексту Акта про незалеж-
ність України. 

Іван Плющ

Уродженець Борзни — відома постать 
української політики, двічі був Головою Вер-
ховної Ради. Герой України. 

Василь Лопата
Йому ма-

ємо завдячу-
вати дизай-
ном націо-
нальної валю-
ти — гривні. 
Саме уродже-
нець Нової 
Басані Бобро-
вицького ра-
йону на по-
чатку 1990-
их років пра-
цював над 
її виглядом. 
Василь Лопа-
та також над-

звичайно талановитий художник, у дороб-
ку якого — близько 700 картин і звання на-
родного художника України.

Валерій Сарана
Один із 

найак тивні-
ших борців 
за незалеж-
ність Украї-
ни на Черні-
гівщині. Був 
у ч а с н и к о м 
більшості ак-
цій проти ко-
муніс тично -
го режиму, 
в тому чис-
лі так званої 
« К о в б а с н о ї 
р е в о лю ці ї » . 

У 1990 – 1992 роках — перший очільник 
крайової організації Народного Руху Укра-
їни, згодом — заступник голови Чернігів-
ської ОДА.

Віктор Орленко 
та Андрій Мовчан
Люди, які віддали своє життя для пере-

моги Революції Гідності. Віктор Орленко та 
Андрій Мовчан, як і сотні тисяч українців, ви-

йшли на Майдан проти режиму регіоналів. Ві-
ктор родом із Талалаївки Ніжинського райо-
ну, працював машиністом у Києві та разом із 
дружиною виховував двох дітей: донька була 
на Майдані волонтером, син стояв у перших 
рядах проти «беркутівців». Віктора Орленка 
18 лютого 2014 року поранив снайпер. За 
його життя медики боролися більше року, 
але 3 червня 2015 року серце Віктора зупи-
нилося. Удостоєний звання Героя України по-
смертно.

Андрій Мовчан із Великих Осняків на Ріп-
кинщині також мешкав у Києві, був майстром 
сцени у театрі імені Франка. На Майдані — 
від першого дня. 20 лютого 2014 року під час 
розстрілу Небесної сотні отримав кілька ку-
льових поранень, не сумісних із життям. По-
смертно удостоєний звання Героя України. 

Олег Міхнюк
Майданівець, герой АТО Олег Міхнюк усе 

життя був бійцем. В Афганістані отримав 2 

поранення, витягуючи своїх бійців. На Євро-
майдані його 8-ма афганська сотня була од-
нією з найпомітніших. Після початку війни на 
Сході пішов добровольцем у батальйон «Ай-
дар». Загинув 20 серпня 2014 року поблизу 
Луганська, рятуючи пораненого побратима. 
Повний кавалер ордена «За мужність», Герой 
України. Іменем Олега Міхнюка названа ву-
лиця в Чернігові.

Юрій Мушкетик

Його історичні романи та повісті стали 
класикою української літератури. Уродже-
нець Вертіївки Ніжинського району Юрій Ми-
хайлович Мушкетик тривалий час був голо-
вою Національної спілки письменників Укра-
їни. Лауреат Шевченківської премії, Герой 
України.

Леонід Горлач

Автор близько п’ятдесяти книг різних 
жанрів, а найбільшу популярність уроджен-
цю Ріпок принесла поезія. Він — один із не-
багатьох, хто пише в жанрі історичної поеми. 
2013 року за збірку поезій «Знак розбитого 
ярма» письменник був удостоєний Шевчен-
ківської премії.

Сергій Леп’явко
Серед низки відомих науковців часів не-

залежності — автор першої фундаменталь-

ної праці про історію Чернігова. 2012 року 
побачила світ його книжка «Чернігів. Історія 
міста», а вже за рік з’явилася «Ілюстрована 
історія Чернігова». Доктор історичних наук, 
під  керівництвом С. Леп’явка зросла плеяда 
чернігівських науковців. Нині він — професор 
кафедри історії України та політології Ніжин-
ського державного університету імені Гоголя.

Алла Кудлай

Авторка 9 альбомів, народна артистка 
України та одна з найпомітніших співачок ча-
сів незалежності: все це — про уродженку 
Лосинівки Ніжинського району Аллу Куд-
лай, яка вже понад 30 років на ве-
ликій сцені.
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Бліц-інформ
Облрада купила 
в Чернігівського автозаводу 
автобусів на 50 мільйонів
«Центр матеріально-технічного та інформаційного за-

безпечення освітніх закладів» Чернігівської облради 11 
серпня за результатами тендера замовив ПАТ «Чернігів-
ський автозавод» шкільних автобусів на 47,50 млн грн. 

До вересня поставлять 34 автобуси не раніше 2013 
року випуску по 1,40 млн грн. Вони матимуть дизельні 
двигуни екологічного класу, пневматичні гальма. Автобу-
си розраховані на 27 посадкових місць. 

«Чернігівський автозавод» разом із ПАТ «Бориспіль-
ський автозавод» входить до корпорації «Еталон». Власни-
ками «ЧАЗу» є ТОВ «Логістичний центр «Еталон», ТОВ «Бод-
мін-Україна» і АТ «Bodmin AG» (Швейцарія).

Освітлення вулиць 
Чернігова стане економнішим і 
яскравішим
Управління житлово-комунального господарства Чер-

нігівської міської ради 22 серпня за результатами відкри-
тих торгів підписало з переможцем договір на виконання 
робіт із модернізації мереж зовнішнього освітлення міста.

Перемогло в тендері ТОВ «ДВРП-МОНТАЖ» із ціною 
пропозиції 8 млн 701 тис. 268 грн з ПДВ. Це на 305 тис. грн 
менше, ніж на ці роботи було закладено коштів у бюджеті.

Планується проведення повної заміни низькоефек-
тивних ртутних ламп на енергоефективні світлодіодні. 
Буде встановлений 3341 світлодіодний світильник: 2016 
року — 1880 шт., 2017 року — 1461 шт.

У результаті очікується суттєве скорочення споживан-
ня електричної енергії та витрат міського бюджету на утри-
мання, експлуатацію та ремонт зовнішнього освітлення.

За рахунок тривалого терміну експлуатації, що скла-
дає близько 15 – 20 років, зникне необхідність частої за-
міни світильників.

Прес-служба Чернігівської міської ради

Автобус 5-А возить 
пенсіонерів безкоштовно
У Чернігові через реконструкцію водопроводу по вул. 

Гагаріна тимчасово призупинено рух тролейбусного марш-
руту № 5 «Хімволокно – Подусівка», тролейбуси не в змо-
зі проїхати вулицею, де триває ремонт. По маршруту нині 
курсує автобус № 5-А. Оскільки він фактично заміняє тро-
лейбус, то в ньому можуть безкоштовно їхати пенсіонери 
за віком та інші категорії громадян, які мають право на та-
кий проїзд у тролейбусах.

Першокласників побільшало 
У Чернігові 1 вересня до шкіл ідуть 3100 першокласни-

ків — на 200 більше, ніж торік. Перших класів цьогоріч буде 
104. Загалом навчатимуться в обласному центрі 26685 
школярів. У минулому навчальному році році було 25 тисяч.

Середня наповнюваність класів у школах — майже 29 
учнів, хоча є перевантажені класи. Особливо гостро це пи-
тання постає у школі № 35 на Масанах.

Молодіжний готує прем’єру
Чернігівський Молодіжний театр готується до відкриття 

32-ого театрального сезону. Тривають репетиції прем’єрної 
вистави за однойменним твором Рея Бредбері «451° за Фа-
ренгейтом». Постановку здійснює головний режисер театру 
Геннадій Касьянов разом з київським режисером із пласти-
ки Олександром Маншиліним. У виставі звучатиме музика 
відомого українського гурту «Дахабраха».

Вже 16 вересня глядачі зможуть побачити нову виставу.

«Свята і будні 
українського народу» 
В обласному художньому музеї імені Галагана — ви-

ставка живопису під цією назвою, в якій представлені ше-
деври мистецтва ХІХ – ХХ сторіччя таких художників, як 
Микола Ге, Костянтин Трутовський, Іван Соколов, Микола 
Рачков, Володимир Ємець, Олексій Потапенко.

Виставка Миколи Панька
В обласній бібліотеці ім. В. Ко-

роленка відбулася творча зустріч 
із чернігівським різьбярем, заслу-
женим майстром народної твор-
чості України Миколою Паньком до 
65-річчя від дня народження.

Микола Леонідович народився 6 
серпня 1951 року в селі Роїще Черні-
гівського району. У царині народно-
декоративного мистецтва вже біль-
ше 30 років. Митець виготовив по-

над 600 робіт. Багато з них поповнили фонди музеїв України 
   і закордону, приватні колекції ряду країн Європи і США. 

Єднання родин з усієї Укра-
їни, які втратили синів на не-
оголошеній війні, вшанування 
пам’яті загиблих бійців АТО, пе-
реконання в необхідності разом 
відстоювати суверенітет держа-
ви — цим була наповнена Все-
українська акція «Єдина родина 
України», що відбулася 20 – 21 
серпня в Чернігові. Захід, ініційо-
ваний громадськими організаці-
ями, підтримала обласна держ-
адміністрація та міська рада. 

«Біда не зламала! Біда 
об’єднала!» — такий головний 

акцент акції. Біля Катеринин-
ської церкви пройшло бого-
служіння за загиблими воїна-
ми АТО й учасниками Революції 
Гідності. 

Сотні свічок і букетів кві-
тів принесли чернігівці й гості 
міста до меморіальних стел за-
гиблим учасникам АТО та Геро-
ям Небесної Сотні, пам’ятного 
знака «Борцям за волю і не-
залежність України». Так вони 
вшанували пам’ять захисників 
Вітчизни, яких втратила Украї-
на під час бойових дій на Дон-

басі. З нашої Чернігівщини — 
147 загиблих патріотів. 

Під час офіційної частини 
заходу в обласному театрі ім. 
Т. Шевченка голова ОДА Вале-
рій Куліч вручив родинам чоти-
рьох загиблих бійців державні 
нагороди їхніх синів (посмерт-
но). Емоційними були виступи 
батьків і матерів з Чернігівщи-
ни, Житомирщини, Тернопільщи-
ни. Мама загиблого чернігівця 
зачитала сповнене болю звер-
нення матерів України до мате-
рів Росії.

Громадські активісти про-
тягом двох днів акції постійно 
підтримували родини загиблих, 
організували екскурсійні про-
грами, спортивні та культурно-
розважальні програми для їхніх 
дітей.

Учасники заходу підписали 
меморандум про створення но-
вого об’єднання — «Єдина роди-
на України».
Департамент інформаційної ді-

яльності та комунікацій 
з громадськістю 

облдержадміністрації

Єдиною родиною вшанували пам’ять героїв

Любомир Боднарук

Видатний хормейстер — уродженець 
Тернопільщини — найбільших творчих 
успіхів досягнув саме в Чернігові, де жив 
від 1979 року аж до смерті у 2009-ому.

Засновник, художній керівник і голо-
вний диригент Чернігівського камерного 
хору імені Бортнянського обласного філар-
монійного центру. Колектив під його керів-
ництвом став лауреатом багатьох конкур-
сів і фестивалів, здобув визнання на все-
українському та міжнародному рівні. За-
служений діяч мистецтв України, Почесний 
громадянин Чернігова.

Володимир Ємець
Почесний громадянин Чернігова та 

народний художник України Володимир 
Ємець став знаменитим завдяки сво-
їм портретам. Деякі з творів художни-
ка складають «золотий фонд» обласного 
художнього музею: «Алегорія», «Святий 
Феодосій», «Пам’ять про Тичину», «Від-
криття світу», «Микола Гоголь», «Вечір 
над Сновом».

Творчість В.В.Ємця, без перебільшен-
ня, — ціла епоха у живописі Чернігівщини. 
Мистецтвознавці називають його одним із 
найкращих портретистів України.

Валентина 
Цербе-Несина
Українська біатлоністка. Як професій-

на спортсменка реалізувала себе саме на 
нашій землі. 

На Зимовій Олімпіаді 1994 року в Ліл-
лехамері прилучанка виборола третє міс-
це в лижній гонці на 7,5 кілометра, чим 
принесла Україні першу медаль в історії 
незалежності. Кавалер ордена Княгині 
Ольги ІІІ ступеня.

Олена Костевич
Найуспішніша чернігівська спорт-

сменка часів незалежності. Спортс-
менка, яка спеціалізується на стрільбі 
з пневматичного пістолета, олімпійська 
чемпіонка, заслужений майстер спорту 
України. В активі снайпера — «золото» 
чемпіонату світу 2002 року та Олімпій-
ських ігор в Афінах 2004 року, дві «брон-

зи» на Олімпіаді в Лондоні 2012 року. На-
городжена орденами «За заслуги» ІІ і ІІІ 
ступенів та орденом княгині Ольги І, ІІ та 
ІІІ ступенів.

Андрій Ярмоленко
Вихованець Чернігівської «Десни» у 

свої 26 років — лідер збірної України з 
футболу та столичного «Динамо». Автор 
найшвидшого і найпізнішого голу в історії 
збірної України. 

Не забуває Андрій і про Чернігів, де 
живуть його батьки, регулярно навідуєть-
ся до міста над Десною, опікується юними 
футболістами. 

25 років Неезалежності

Чернігівці — Україні

SVOBODA.FM
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Про все, що хвилює, що наболіло

Лісник допоміг незаконно 
вирубати 380 дерев
Під час оперативно-розшукових заходів 

співробітники Управління захисту економіки 
спільно зі слідчими Менського відділу поліції 
викрили факти незаконних вирубувань дерев.

Встановлено, що 40-річний житель Мен-
ського району, працюючи лісником, будучи ма-
теріально відповідальною особою, в період з 
вересня по грудень 2015 року вчинив незакон-
ні вирубування дерев породи дуб на ввіреній 
йому території в кількості 71 дерево і породи 
ясен у кількості 309 дерев, чим завдав збитку 
державі на більш як півтора мільйони гривень. 
З метою отримання грошової винагороди пере-
дав деревину підприємцеві, частину якої зна-
йдено й вилучено на його пилорамі.

Слідчий відділ Менського відділу поліції за 
цим фактом порушив кримінальне проваджен-
ня за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу Укра-
їни (привласнення, розтрата майна або заво-
лодіння ним шляхом зловживання службовим 
становищем), що карається позбавленням волі 
на термін від семи до дванадцяти років.

Розбійний напад 
на літню людину
Уранці до чергової частини Талалаївської 

поліції звернулася 81-річна мешканка села 
Рябухи, яка повідомила, що вночі в її будинок, 
розбивши вікно, заліз невідомий. Чоловік уда-
рив стареньку сокирою по голові, після чого, 
забравши 300 гривень, мобільний телефон і 
золоті сережки, пішов.

На місце події виїхало керівництво відді-
лення поліції, слідчо-оперативна група. Полі-
цейські вийшли на слід 26-річного жителя су-
сіднього села, який раніше вже мав проблеми 
із законом. Він був затриманий, у всьому зізна-
вся. У злодія були вилучені викрадені речі.

Поліція відкрила кримінальне проваджен-
ня за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу Украї-
ни (розбій, поєднаний із проникненням у житло, 
інше приміщення або сховище), що карається 
позбавленням волі на термін від семи до два-
надцяти років із конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції 
Чернігівської області

Обкрадають і церкви, 
не бояться й Бога 
Уночі обікрали церкву в селі Авдіївка Кули-

ківського району. Зірвали навісний замок, ви-
рвали серцевину із врізного. Винесли три іко-
ни, 500 гривень і атрибутику для похоронів. 

Це вже друге за рік обкрадання церкви. У 
ніч на 20 травня злодії позривали замки, вине-
сли вісім 100-річних ікон, вартість яких — від 
25 до 35 тисяч гривень. Ікони, які вкрали цьо-
го разу, не мають великої матеріальної ціннос-
ті. Але шкода грошей, що прихожани давали за 
відспівування, на інші пожертвування. І вірянам 
знову доведеться ставити в церкві нові замки. 

Маленький Діма хворий, 
йому потрібна допомога

Маленькому Дімі Малюку 
два з половиною роки, йому 
терміново потрібна допомо-
га. Діагноз — гострий лімфо-
бластний лейкоз, рак крові. 
Діма подовгу перебуває в лі-
карнях, проходить тривале і 
недешеве лікування. Мама 
хлопчика, Оксана Малюк, ви-
ховує дитину сама. Вона звер-
тається до всіх чуйних, небай-
дужих людей із проханням до-

помогти коштами на лікування дитини. Ось 
номер карти Приватбанку, куди можна перера-
хувати кошти: 5168 7556 2897 8740. Ім’я отри-
мувача: Малюк Оксана Андріївна.

* * *
Наша газета «Світ-інфо», яка виходить на ко-

шти самих читачів та інших добрих людей, пере-
рахувала на лікування Діми 100 гривень. Звичай-
но, кошти невеликі. Але, як кажуть, річ не в сумій 
у масовості. Якщо тисяча людей перерахують по 
гривні, буде вже тисяча гривень. Якщо по 100, 
буде 100 тисяч. Виявимо гуманність і милосердя!

Важко сьогодні в нашій країні живеться 
молоді: робочих місць не вистачає, ціни лізуть 
угору, а підтримки від держави майже ніякої. 
«За таких умов жити важко всім», — скажете 
ви. Але ж у молоді запити інші: хочеться і на 
морі побувати, і телефон новішої моделі, і одя-
гу модного, і відпочивати гарно. Сутужно до-
водиться тим, у кого батьки не при тугих га-
манцях. А як сьогодні виживати тим молодим 
парам, які ще й діток мають? Подружжя Ко-
рявців із села Авдіївка Куликівського району 
знайшло для себе оптимальний варіант заро-
бітку — сільське господарювання.

Подружжя налічує вже 18 років спільно-
го щасливого життя, за які їм довелося багато 
чого спробувати. Андрій Григорович Корявець 
заробляв по району ветеринарними послуга-
ми, в той час як Алла Миколаївна, юрист за 
освітою, була в Хибалівці соціальним праців-
ником. Одруження, сім років спільного життя 
в Хибалівці, потім переїзд до будинку Андрі-
євих батьків в Авдіївку. Саме тут і «стало ре-
бром» питання більшого заробітку — будинок 
старий, потрібен ремонт, реконструкція опа-
лення. Алла влаштувалася молодшою медсе-
строю в місцевому медпункті, Андрій прику-
пив дещо із сільськогосподарської техніки й 
почав заробляти по людях.

Потроху облаштувалися: зробили ремонт, 
провели в будинок газ, воду, переробили опа-
лювання. Згодом придбали дещо із сільсько-
господарської техніки, а невдовзі й автомобіль. 
Справи пішли вгору, але робота забирала чи-
мало часу, а грошей вистачало впритул. До того 
ж треба було вже подумати про освіту доньки (в 
подружжя двоє дітей — сімнадцятирічна Олена 
й трирічний Діма). Отож вирішили Алла з Андрі-
єм зайнятися молочним господарством.

Сьогодні родина утримує чотири корови 
— Зозулю, Розу, Маню та Лиску, які й дають 
основний прибуток. З молока виготовляють 

сметану, масло, сир, бринзу. Узимку Алла во-
зить готову продукцію до Ніжина й Чернігова, 
а влітку здає молоко до місцевої молочарки. 

Проте на самому лише молоці довго не 
протягнеш, тож родина займається ще й ре-
алізацією овочів, вирощених на власному го-
роді: картопля, буряк, морква, капуста. Про-
дають горіхи та власноруч виготовлені сухо-
фрукти. До того ж Андрій досі надає місцевому 
населенню ветеринарні послуги. Додатковим 
джерелом прибутку в родині є вирощування 
телят.

Родина тримає ще й господарство для 
себе — поросят, птицю, телятко (хочуть собі 
ще одну корівку виростити), має великий 
фруктовий сад. 

Вільного часу в пари майже нема, проте 
Алла знаходить його на улюблені заняття — 
вишивку та квітникарство. Андрій же полю-
бляє рибалити, а найближчим часом планує 
ще й пасіку в себе влаштувати. Головне, щоб 
сил і здоров’я на все вистачило.

Так, молоді сьогодні важко. Але, як показа-
ло подружжя Корявців власним прикладом, — 
усе можливо, якщо є бажання цього досягти.

Марина ІВАНЕНКО, 
смт Куликівка

Школа виживання українців: 
головне — не опускати рук

У Чернігові продається квартира, в якій 
кілька років жив колишній голова обласної 
державної адміністрації Володимир Хоменко. 
Йдеться про пентхаус у самому центрі Черні-
гова, біля Красної площі, — на вул. Гетьмана 
Полуботка, 6а.

За розкішну квартиру площею 260 кв.м 
просять півмільйона доларів. Інформація про 
це виставлена на місцевому сайті агенції не-
рухомості.

Що входить до цієї суми? Двоярусні апар-
таменти в 6 кімнат, 3 санвузли, тренажерний 
зал, відкрита тераса з чудовим краєвидом на 
місто, сауна. У квартирі є камінний зал, дах 
над приміщенням зроблений за німецькими 
технологіями і покритий деревом.

До Хоменка в цій квартирі мешкав колиш-
ній керівник «Хімволокна» Микола Михале-
вич.

SVOBODA.FM, 16.08.2016 р.
Після оприлюднення цієї інформації В. Хо-

менко повідомив, що ця квартира належить 
його синові, а сам він нічого не знав про її 
продаж.

Квартира — як  8  готелів
Як відомо, недавно у профспілок  було ві-

дібрано і передано у державну власність го-
тель «Брянськ» у Чернігові. При передачі його 
оцінили приблизно у 60 тисяч доларів. Отже, 
квартиру, де жив колишній губернатор, оціню-
ють  як 8 готелів. 

З життя інших українців

Пентхаус екс-голови Чернігівської ОДА 
продається за півмільйона доларів

У наркотичний «космос» потрапля-
ють гості квартири 45 будинку 24, що на 
вулиці Космонавтів у Чернігові.

Як пише Віталій Назаренко в газеті 
«Чернігівщина», неодноразово судимий 
житель цієї квартири налагодив у себе ці-
лодобовий збут нелегальних наркотиків.

Звісно, сусідство з наркопритоном 
та наслідками його діяльності — не-
стерпне. У будинку — постійні черги нар-
козалежних, а надворі валяються вико-
ристані шприци. До того ж наркомани 
гидять у під’їзді.

Люди просто бояться заходити до бу-
динку, оскільки там постійні збіговиська 
наркоманів, більшість із яких поводить-
ся неадекватно.

А поліція немов і не помічає цього 
«закладу». Прибуває на виклик мешкан-
ців, розводить руками. 

У жителів, природно, виникають пи-
тання стосовно лояльності нової поліції. 
Може, наркопритон «кришують»? Якщо 
ні, тоді треба знайти спосіб припинити 
неподобство, інакше мешканці будин-
ку будуть змушені порушувати закон для 

самозахисту. І тоді, в разі тяжких наслід-
ків, поліція вже не розводитиме руками, 
а притягуватиме винних до кримінальної 
відповідальності. Де справедливість?

«Не можете у встановленому поряд-
ку порушити кримінальне провадження 
стосовно осіб, які збувають наркотичні 
речовини, тоді організуйте цілодобове 
чергування біля будинку!» — обурюють-
ся мешканці.

І додають: «Якщо правоохоронцям 
байдуже до нас, дорослих, то нехай по-
думають хоча б про дітей. Використані 
шприци валяються і навколо загально-
освітньої школи № 29 та біля дитячого 
ігрового майданчика».

Насправді буде страшно, коли дове-
деться реагувати вже після того, як хтось 
із дітей пораниться використаним шпри-
цом. Наслідки такого поранення перед-
бачити неважко, адже більшість нарко-
залежних інфіковані різноманітними за-
хворюваннями. Тоді вже недалеко і до 
розправи над торговцем смертю. Чи не 
цього чекає наша нова поліція?

SVOBODA.FM, 26.08.2016 р.

Засуджено членів банди 
торгівців зброєю із зони АТО

Ніжинський міськрайонний 
суд виніс вирок членам злочин-
ної групи, які налагодили не-
законне переміщення та збут 
зброї із зони проведення анти-
терористичної операції.

Двоє мешканців Чернігівщи-
ни й житель Києва організува-
ли підпільну торгівлю зброєю та 
боєприпасами під прикриттям 
власних торговельних точок із 
продажу військової амуніції.

Співробітники Служби безпеки України затримали 
зловмисників у грудні 2014 року під час спроби чергової 
реалізації партії озброєння. Під час обшуків оперативни-
ки спецслужби вилучили в затриманих автоматичний стан-
ковий гранатомет, 66 гранат Ф-1, 7 автоматів АК-47, два 
пістолети, п’ять з половиною тисяч набоїв різного калібру.

Суд визнав зловмисників винними за ч. 1 ст. 263 (збе-
рігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, 
бойових припасів) Кримінального кодексу України. Кож-
ному з трьох засуджених призначено покарання у вигляді 
п’яти років позбавлення волі.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

Поліція безсила 
проти наркопритону в квартирі?

Повідомляє Служба безпеки України
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Бліц-інформ
Розікрали на третину 
бюджету держави
Сума збитків, завданих діяльністю 

фірм, що мають стосунок до колишнього 
міністра доходів і зборів України Олексан-
дра Клименка і бізнесмена Сергія Кур-
ченка, становить 198 млрд грн.

Про це заявив Генпрокурор Юрій Лу-
ценко під час виступу з нагоди святкуван-
ня Дня Незалежності України. Таку інфор-
мацію прокуратурі надає спеціальна гру-
па з розслідування злочинів у складі ор-
ганізованої групи Януковича. І це тільки 
половина фірм, діяльність яких проаналі-
зувала Генпрокуратура.

12 червня під час спроби перетину 
кордону з Польщею затримали Андрія Ко-
шеля, колишнього топ-менеджера ком-
панії СЄПЕК Сергія Курченка. 17 червня 
слідчі ГПУ затримали на два місяці молод-
шого брата із сумнозвісного клану Кацуб 
Олександра. 

За версією слідства, Кацуба-молодший 
після свого переходу із «Чорноморнафтога-
зу» на посаду заступника глави «Нафтога-
зу» допоміг компанії Курченка «Газ України 
2020» вкрасти в державного холдингу бен-
зину на 500 мільйонів гривень.

У серпні Луценко обіцяв нові затри-
мання у справі екс-міністра доходів і збо-
рів часів Януковича Олександра Клименка.

Т.в.о. ректора 
зберігав удома 
понад 4,5 млн 
та банківські картки
Під час обшуків у квартирі затрима-

ного на хабарництві т.в.о. ректора Наці-
онального авіаційного університету ви-
явлено гроші в різній валюті в сумі понад 
4,5 млн у гривневому еквіваленті (1,5 млн 
грн, 50 тис. доларів, 70 тис. євро, 3 тис. 
фунтів стерлінгів, інша валюта), 9 пластин 
золота (від 2 до 20 грамів) та 10 банків-
ських карток. 

Про це 27 серпня повідомили в Служ-
бі безпеки України.

Напередодні в Києві співробітники 
СБУ та Національного антикорупційного 
бюро затримали т. в. о. ректора НАУ Воло-
димира Харченка, який через посередни-
ка-адвоката вимагав 170 тисяч євро від 
професора за призначення науковця на 
посаду в університеті.

Затримання відбулося в робочих кабі-
нетах після одержання першої частини ха-
бара в розмірі 100 тис. євро.

Відкрито кримінальне проваджен-
ня за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу 
України.

Міністерство освіти і науки звільнило 
Харченка від виконання обов’язків ректо-
ра НАУ. 

Справи щодо Майдану 
нарешті в судах
Обвинувальні акти щодо 190 без-

посередніх виконавців силових розго-
нів протестувальників під час Революції 
Гідності вже передані на розгляд у суди. 
Про це повідомив Генеральний прокурор 
України Юрій Луценко. «Ми очікуємо ого-
лошення законних вироків у цих процесах 
представниками українського судочин-
ства», — сказав Генпрокурор.

Безвізового режиму 
нам уже не обіцяють 
і від початку 2017 року
Посол України в Європейському Со-

юзі Микола Точицький заперечує інфор-
мацію про надання Україні та Грузії без-
візового режиму з ЄС 1 січня 2017 року: 
«Я ще не бачив жодної доповіді Ради ЄС, у 
Раді не було жодного обговорення питан-
ня безвізового режиму. Від дипломатів 
країн-членів я такої позиції також не чув».

Раніше брюссельський кореспондент 
Радіо Свобода Рікард Йозвяк заявив, що 
дипломати ЄС очікують, що Україна та Гру-
зія отримають безвізовий режим з ЄС від 
  1 січня 2017 року.

Від початку 2016 року і по 25 серпня за-
фіксовано 260 випадків незаконного перети-
ну державного кордону України з боку РФ еше-
лонами й колонами військової техніки. Про це 
на перемовинах у Мінську повідомив із поси-
ланням на документи Євген Марчук.

Основні поставки вантажів здійснювали-
ся на залізничні станції Іловайськ, Краснодон, 
Ровеньки, Квашин, Донецьк.

«Лише з 1 до 25 серпня 2016 року з тери-
торії Росії бойовикам доставлені 59 танків/САУ, 
24 ББМ, 4 РСЗО, 104 одиниці автомобільної 
техніки, понад 96 цистерн палива і понад 95 ва-
гонів боєприпасів», — йдеться в повідомленні.

На окупованій частині Донбасу у проросій-
ських бойовиків зосереджено тисячі одиниць 
важкого озброєння, кількість якого порівняно 
з 2014 роком зросла в рази.

Від редактора «Світ-інфо» 
Найавторитетніша наша Інтернет-газета 

«Українська правда», заснована 2000 року ві-
чної пам’яті Георгієм Ґонґадзе, опублікувала 
15 серпня ц. р у своєму структурному підрозді-
лі «Європейська правда» статтю «Імітатори ре-
форм. Чому Захід має відмовити Порошенку у 
фіндопомозі та безвізовому режимі». 

Передує їй такий вступ: «ЄвроПравда 
вперше публікує статтю у такому форматі. Це 
editorial — текст, що не має персонального ав-
торства, а відбиває одностайну позицію редак-
ції «Європейської правди», підтриману редколе-
гією «Української правди». 

Тобто це серйозна заявка позиції УП — га-
зети, відомої високим рівнем демократичності 
та свободи слова. 

У самій статті газета висловлює обурення 
тим, що влада, яка прийшла з Майдану, лише 
імітує реформи, водночас декларуючи європей-
ський шлях, вимагаючи в Євросоюзу безвізовий 
режим для нашої країни і випрошуючи чергові 
кредити. Конкретним приводом до такої гострої 
статті стало саботування або фальшування сис-
теми електронних декларацій для посадовців в 
Україні, що є однією з вимог ЄС для нашого шля-
ху до Євросоюзу та й мало б сприяти боротьбі з 
корупцією, яка вже просто роз’їдає Україну.

Відтак Інтернет-газета робить епатажний 
крок — пропонує Заходу відмовити Україні в 
безвізовому режимі й чергових кредитах. 

Таку позицію дехто назве непатріотичною: 
мовляв, перед світом, особливо нині, нам тре-
ба проявляти єдність суспільства. Що, власне, 

і заявила відома журналістка і медіа-експерт 
Наталія Лігачова. Отже, дискусія набуває прин-
ципового суспільного характеру. Тому наша га-
зета й вирішила опублікувати цю полеміку. 

І хоч, задля економії місця, друкуємо лише 
статтю Гнапа, але він добросовісно і точно пе-
редав у ній основні моменти статті Лігачової. 

Ще один момент. Наталія Лігачова, яка дав-
но «обрітається», тобто відома в українсько-
му медіа-просторі, чомусь написала свою від-
повідь на статтю в УП російською, а не укра-
їнською мовою. Не менш відомий український 
журналіст, автор багатьох розслідувань Дмитро 
Гнап вирішив відповісти їй цією ж мовою. Не 
вельми охоче, але щоб уникнути звинувачення, 
що при перекладі неточно передано якусь тезу, 
друкуємо статтю Дмитра Гнапа в оригіналі. 

Известный медиа-критик На-
талья Лигачёва написала колонку. 
В ней она возражает журналис-
там, призвавшим лишить Украину 
безвизового режима из-за имита-
ции властью реформ.

Я не знаю, почему Наталья 
Лигачёва в последнее время так 
часто защищает власть. Но имен-
но в этой колонке её аргументы 
в защиту власти стали уж совсем 
манипулятивными.

«Авторы статьи в УП не хо-
тят учитывать важность не толь-
ко фактов, но и контекста. То есть 
того, что на данный момент Укра-
ина является жертвой военной 
агрессии России», — начинает с 
этого Лигачёва.

И что? Война с Россией — 
это повод не бороться с кор-
рупцией? Это повод волокитить 
электронные декларации? Наобо-
рот, все прекрасно понимают, что 
только в свободной от коррупции 
стране можно создать сильную и 
боеспособную армию. А там, где 
воруют все — от прапорщика до 
генерала, армия всегда будет го-
лодной, босой и безоружной. И 
электронные декларации — один 
из эффективных инструментов 
борьбы с коррупцией, в том числе 
в Министерстве обороны.

«Нет в истории прецеден-
тов, когда бы войну выигрывали 
страны, в которых власть и народ 
абсолютно разобщены, в которых 
существует такой уровень недо-
верия к власти, какой есть сей-
час в Украине, и в которых есть та-
кой уровень недоверия друг другу 
и разобщённости в обществе, как 

сейчас наблюдается в Украине», 
— продолжает Лигачёва.

Поправьте меня, если я оши-
баюсь. Не избитый ли Интернет-
мем: «Не критикуйте власть, а то 
Путин нападёт!» нам подсовывают 
в этой красивой упаковке из 
словесных кружев? Народ должен 
быть един с властью перед лицом 
войны? Безусловно. Только Ната-
лья почему-то забывает добавить, 
что власть не убедила граждан 
в том, что она разделяет с ними 
тяготы войны.

Да, да... Давайте найдём в 
себе силы ещё раз произнести это 
словосочетание! Ну же, вот оно: 
«Липецкая фабрика». Липецкая, 
чёрт побери, действующая фабри-
ка концерна «Рошен»!

Вот хороший ответ на вопрос, 
почему народ не един с властью 
во время войны. Точнее, почему 
власть презирает единство с на-
родом, с этими простолюдина-
ми, голытьбой. И во время войны 
ведёт бизнес на территории 
страны-оккупанта. Попутно вещая 
о патриотизме.

«Да, власть виновата, хотя ЭТУ 
власть выбрали всё-таки мы сами, 
на демократичных выборах, в пер-
вом туре президентских выборов, 
а на парламентских выборах мно-
гие из тех, кто сейчас жесточай-
шим образом власть критикуют, 
помогли БПП получить внушитель-
ное количество мандатов. То есть 
как минимум 30% ответственнос-
ти за происходящее у нас сейчас 
нам нужно бы взять на себя. Как 
минимум», — добавляет Лигачёва.

Наталья — умный человек и 

должна знать, что перекладывать 
ответственность с политиков на 
избирателей не всегда правильно. 
По той простой причине, что изби-
рателей банально могут обмануть, 
облапошить. Что политики идут на 
выборы с одними лозунгами, а по-
сле избрания начинают делать не-
что противоположное ожиданиям 
избирателей.

Например, обещают покон-
чить с офшорами, а через три ме-
сяца, на президентском посту, эти 
офшоры регистрируют. Или обе-
щают открытые списки, деолигар-
хизацию, реальную борьбу с кор-
рупцией, те же электронные де-
кларации. Вместо этого — кумов-
ство и «любі друзі» в политике, 
процветание олигархов и ни одно-
го реально посаженного корруп-
ционера.

И всё это, конечно, не дела-
ет чести избирателям, которые 
наперёд не раскусили враньё по-
литиков. Но также не даёт права 
перекладывать ответственность 
с изолгавшейся власти на самих 
граждан.

«Наши СМИ переполнены 
критикой, не считают нужным 
рассказывать и о тех позитивах, 
которые всё-таки есть. Не зани-
маются разъяснением реформ, 
не вкладывают силы в конструк-
тивную, а не только в стиле «зра-
да», критику, которая бы действи-
тельно подталкивала их продви-
жение, а не вызывала бы толь-
ко отторжение», — завершает 
Лигачёва.

О, эта ванильная мечта — 
«конструктивная критика»! Почти 

все украинские политики, начи-
ная, пожалуй, ещё с Пустовойтен-
ко, призывали медиа-цех к кон-
структивной критике. Чтобы, зна-
чит, они, политики, наделали лужу, 
а их за это аккуратно по шерсти, 
да ласково так пожурили и дали 
ещё похлебать сметанки. Вместо 
этого украинские независимые 
медиа нашкодивших политиков 
толкли мордой в нассаное, чтобы 
они наконец научились вести 
себя по-человечески. Перестали 
воровать эшелонами, собирать 
«золотые батоны», подкармли-
вать дружков и врать про прода-
жу бизнеса.

Боюсь огорчить медиа-
эксперта, но задача журналиста 
в моём скромном понимании вов-
се не состоит в похвале властям, 
даже если они её и заслужили. Для 
этого есть пиарщики и эксперты. А 
также есть стандарты, по которым 
журналисты обязаны им предо-
ставлять слово, чтобы те хвалили 
власть.

Главная задача любого жур-
налиста, на мой скромный вкус, 
в том, чтобы рассказать о неком 
факте, который кто-то хотел бы 
скрыть. Только и всего. Именно за 
это журналисты получили прозви-
ще цепных псов демократии. Хотя 
кто-то от служения демократии 
может вполне перейти к служению 
конкретной фамилии.

Дмитро ГНАП,
журналіст-розслідувач

(«Українська правда», 
16 серпня 2016)

www.pravda.com.ua

Що таке «єдність суспільства»?

Всё хорошо, прекрасная маркиза?

Війна проти України
Лише за 25 днів серпня 

бойовики порушили 
«режим тиші» 1386 разів

У період від 1 по 25 серпня бойовики на тим-
часово окупованих територіях Донбасу порушу-
вали режим припинення вогню 1386 разів. Цю ін-
формацію з посиланням документи, які викорис-
товуються в перемовинах у Мінську, оприлюднив 
учасник переговорної групи Євген Марчук.

«У 675 випадках зафіксовано застосуван-
ня озброєння, яке згідно з Мінськими домовле-
ностями має бути відведено, а саме: танки — 5 
обстрілів, артилерійські знаряддя калібром 152 
мм — 23 обстріли, артилерійські знаряддя калі-
бром 122 мм — 62 обстріли, міномети — 585 об-
стрілів (230 — калібром 120 мм, 355 — калібром 
82 мм). Усього за вказаний період було випуще-
но 8643 боєприпаси», — наголошується в доку-
ментах.

Також у серпні бойовики здійснили 9 бойових 
зіткнень у районах населених пунктів Богданів-
ка, Мар’їнка, Старогнатівка, Миколаївка, Ново-
олександрівка, Авдіївка, під час яких застосову-
вали проти підрозділів сил АТО БМП, міномети, 
гранатомети, великокаліберні кулемети і стрі-
лецьку зброю.

Також збільшилася кількість прицільних об-
стрілів позицій Збройних сил України (до 97%), що 
призводить до збільшення бойових втрат серед 
українських військовослужбовців.

Від початку року Росія 260 разів вторглася 
на Донбас: везла військову техніку
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Сьогодні виповнюється 
рівно 20 років, як була введе-
на наша національна валюта 
— гривня. І хоч вона, на жаль, 
за ці роки значно девальвова-
на, знецінена, але це був важ-
ливий крок становлення дер-
жавності. 

Та, попри цілих два деся-
тиліття обігу нашої валюти, 
дехто й досі в побуті чомусь 
називає гривню «рубльом». 
Тобто валютою колишнього 
СРСР, якого вже нема чверть 
століття, а потім цю ж валюту 
взяла собі «правонаступниця» 
Союзу — Російська Федера-
ція. Доволі часто ще почуєш, 
що це коштує стільки-то «ру-
блів». Он як глибоко засів у де-
кого радянський менталітет. 

Тому варто нагадати таке. 
По-перше, «рубль» — це гро-
ші нинішнього окупанта і агре-
сора щодо України. По-друге, 
цей російський рубль нічого 
не вартий, коштує всього яки-

хось 35 – 40 наших україн-
ських копійок. 

І ще таке. Ті, хто все ж 
прагне називати нашу валюту 
правильно, інколи називають 
її чомусь у чоловічому роді: 
не «гривня», а «гривень». Схо-
же, це теж від російського «ру-
бель». Так от, назва нашої ва-
люти — жіночого роду: «грив-
ня», вона.

І така деталь. Інколи не-
правильно говорять «грив-
нА», із закінченням на «а». На-
справді ж гривна — це термін 
часів Київської Русі. Так нази-
вали жіночу прикрасу — об-
руч, ланцюг, намисто. Має це 
стосунок і до грошей. Грив-
ною називали в той час вели-
кий срібний зливок чи брусок, 
який слугував грошовою оди-
ницею або мірою ваги в Дав-
ній Русі. Тож, на відміну від ро-
сійської мови, де наша валюта 
називається «гривна», україн-
ською буде саме «гривнЯ». 

До 25-ої річниці незалеж-
ності Український інститут на-
ціональної пам’яті спільно з 
каналом UA:Перший запусти-
ли проект «Люди Свободи». Це 
виставка й короткі відеороли-
ки, що розповідають про лю-
дей, які своєю працею та бо-
ротьбою зробили можливим 
відновлення незалежності 
України.

ХХ століття стало часом 
нашої найактивнішої бороть-
би за свободу. На зорі віку, 
1900 року, українці вперше 
висунули політичні вимоги 
своєї незалежності. Його за-
вершення, 1991 року, увінча-
лося остаточним її утверджен-
ням. Разом із тим це століття 
— час існування на нашій зем-
лі двох тоталітарних режимів 
(комуністичного й нацистсько-
го), які стали символом приду-
шення свободи в світовій істо-
рії. Незважаючи на їх удавану 
нездоланність, вони зазнали 
краху. Зокрема й тому, що зі-
ткнулися з опором українців.

Серед мільйонів яких — 
ті, кого ми називаємо Людьми 
Свободи.

Ці люди дуже різні — по-
ети й політики, військові й му-
зиканти, науковці й художни-
ки. Їх опір теж був різноманіт-
ним: хтось боровся за свобо-
ду народу, хтось — за свободу 
творчості, думки, хтось — зі 
зброєю в руках, а хтось — із 
пензлем. Кожного з них жор-

стоко ламали — когось у тюр-
мі, когось у «шарашці», фізич-
ними чи моральними торту-
рами. Жоден із них не мав 
можливості реалізувати свій 
потенціал на повну потуж-
ність. Вони не стали тими, хто 
очолив незалежну країну, не 
дописали чудової пісні чи ві-
рша, не подарували світові 
ще одного важливого винахо-
ду чи прекрасної картини. Але 
вони зуміли зберегти свободу 
в собі, пронести її через часи 
неволі.

Завдяки таким Людям сво-
бода стала реальністю для нас.

Організатори проек-
ту: Український інститут на-
ціональної пам’яті, Галузе-
вий державний архів Служби 
безпеки України, Центр до-
сліджень визвольного руху, 
UA:Перший.

Відеоролики цього проек-
ту ви можете скачати за адре-
сою: https://www.youtube.
com/playlist

Перелік відеороликів: Єв-
ген Чикаленко, В’ячеслав Чор-
новіл, Катерина Білокур, Пе-
тро Григоренко, Василь Стус, 
Сергій Корольов, Михайло Со-
рока, Ніл Хасевич, Йосип Слі-
пий, Марія Савчин, Олена Те-
ліга, Лесь Курбас, Василь Лип-
ківський, Марко Безручко, 
Євген Коновалець, Олена Сте-
панів, Георгій Нарбут, Агатан-
гел Кримський, Микола Міх-
новський.

Гривні — 20 років. 
А ми все ще «рубаємо рубльом»

Люди Свободи

Виставка діє в Києві, на Хрещатику.

Чого тут ди-
вуватися, коли цей 

форум узагалі був від-
кладений на рік, бо він мав 

відбутися ще у 2015-ому. 
Влада умовила УВКР і Світо-
вий конгрес українців (дав-
ню, головну організацію, що 
об’єднує українців діаспори) 
відкласти форум. Через дві 
мотивації: в нас — економіч-
на криза і війна. Щодо криз, 
то вони в нас нескінченні. 
Коли розкрадається і виво-
зиться олігархами з Украї-
ни стільки, що вистачило б 
на сотню форумів щороку. А 
щодо війни — це просто див-
на мотивація. Адже саме те-
пер, у час агресії проти Укра-
їни, треба б долучати до нас 
світове українство, нашу на-
дійну опору у світі. Тим не 
менше, й нині влада хотіла 
відкласти форум ще на рік. 

Про самий форум осо-
бливо сказати нічого. Пер-
шого дня було два пленар-
ні засідання, причому після-
обіднє так затяглося, що на 
роботу секцій, замість за-
планованих двох годин, за-
лишилося всього… 25 хви-
лин: о 18.00 мав починати-
ся концерт. На цих пленар-
них засіданнях, як завжди 
на подібних акціях у столиці, 
засвітилися наші «вожді де-
мократії». Усі говорили мудрі 
речі, озвучували тисячі разів 
озвучені ідеї і тези.

Основна робота мала 
бути в секціях. Крім «бліц-
секцій» у перший день, тро-
хи попрацювали на другий, 
уранці. Але як? У жанрі фар-
су. Кілька секцій посадили 
в тому-таки фойє, розіпхав-
ши їх по кутках залу. А ще 4 
секції засунули в один неве-
ликий виставковий зал. По-
ставили в ряд 4 столи, обста-
вивши їх по колу стільцями. І 
ось в одному приміщенні по-
чинають «працювати» одно-
часно 4 секції, десятки лю-
дей говорять по всьому залу. 
Кагал, шум, нічого не мож-
на розібрати. Хоча в Укра-
їнському домі є маса залів, 
кімнат, де могли б розмісти-
тися всі секції. Так ми пра-
цювали тут на попередньому 
форумі. А що це було нині? І 
причина та сама — відсут-
ність фінансування, треба 
було платити за оренду цих 
приміщень. Наче не мож-
на було владі, а цей об’єкт 
є державним, надати без-
коштовно Український дім 
українцям світу. Словом, у 
такому гармидері працюва-
ти було просто неможливо. 
Робота секцій звелася до мі-
німуму дискусій і до коригу-
вання проектів ухвал секцій. 
Ухвали озвучили на заключ-
ному засіданні. Це був звич-
ний набір із десятків пропо-
зицій до влади України, які 
починалися однаковими діє-
словами в наказовій фор-
мі: «вимагати», «доручити», 
«звернути увагу», «запропо-
нувати» і т.д. 

Фактично зірвалася нор-
мальна робота й нашої сек-
ції інформаційної політики. 
На всіх форумах я працю-
вав саме в такій секції, яка 

інколи мала конкретнішу на-
зву секції засобів інформа-
ції. Свого часу, коли форуми 
були масовими, на них при-
їздили десятки журналістів 
українських медіа закор-
дону та колег з України. Пи-
тання світового українсько-
го інформаційного просто-
ру завжди було важливим, 
враховуючи, який він бідний, 
значною мірою окупований 
в Україні. Але далі — ось 
така невесела історія. 

На Третьому всесвіт-
ньому форумі 2001 року на 
секції ЗМІ ми створили Асо-
ціацію світової української 
преси (АСУП). Невдовзі її 
зареєстрували як громад-
ську організацію. Скажу 
коротко: за рік-два АСУП, 
яка на початках трохи во-
рушилася, просто вимер-
ла. А задум був красивий 
— творити світовий україн-
ський інформаційний про-
стір, комунікацію світово-
го українства. І кому ж це 
робити, як не журналістам. 
Конкретно — говорилося 
про три рівні діяльності. Ви-
щий — створення газети 
світового українства, з ре-
дакцією в Києві, видання, 
яке мали тут робити, а по-

тім по Інтернету розсилати 
діаспорі й там розмножува-
ти. З цього задуму так нічо-
го й не вийшло. Другий рі-
вень — створення такої га-
зети бодай в електронному 
вигляді або того, що пізні-
ше стало сайтами, портала-
ми. Результат — нуль. Третій 
(найнижчий і найпростіший) 
рівень — просто інформа-
ційний обмін між україн-
ськими медіа і журналіста-
ми України й закордону. Але 
навіть це не вийшло. 

На наступному фору-
мі 2006 року, де АСУП мала 
б провести звітно-виборчу 
конференцію, від «асоціації» 
не залишилося й сліду.

На минулому форумі, 
2011 року, справа, здавало-
ся, зрушила з місця. У про-
міжку між двома форумами 
була створена організація 
нової хвилі української емі-
грації, точніше, трудових мі-
грантів, — «Четверта хви-
ля». Це були люди, яких на-
зивають заробітчанами. Але 
саме життя, наші злидні за-
кинули їх за кордон, на заро-
бітки. І таких людей мільйо-
ни. Власне, це не емігранти, 
це громадяни нашої держа-
ви, трудові мігранти. Здава-

лося б, люди діла, до того ж 
дехто вже мав доволі успіш-
ний бізнес. На попередній 
форум їх приїхало делегата-
ми немало, діяла секція тру-
дової міграції. А незадовго 
до форуму ці люди провели 
під Києвом свою конферен-
цію «Четвертої хвилі». Од-
ною з тем було якраз ство-
рення українського інфор-
маційного простору. Річ у 
тім, що ці мігранти мали чи-
мало проблем — візових, 
консульських, щодо подат-
ків, урешті — задоволення 
культурно-духовних потреб. 
Трудові мігранти потребу-
вали тут підтримки держа-
ви, а відтак інформаційної 
підтримки, озвучення й об-
говорення цих проблем. Усі 
погоджувалися, що треба 
створити хоча б європей-
ську українську газету, а та-
кож світову інформагенцію і 
портал. 

Минуло 5 років. Резуль-
тат — нульовий. Навіть на 
рівні простого інформацій-
ного обміну. Висновок на-
прошується очевидний: 
українці, в тому числі журна-
лісти, ще раз показали, що 
вони вайлуваті, ліниві, здат-
ні більше до балачок, ніж до 
конкретної справи. 

Не ліпші справи й на рів-
ні держави. Який наш інфор-
маційний простір — відомо. 
Яким убогим є рівень нашо-
го мовлення — радіо, теле-
візійного, за кордон — теж 
відомо. Кілька місяців не 
працював, через брак фі-
нансів, навіть сайт УВКР, за-
галом досить цікавий. Прак-
тично давно вимерла газета 
«Український форум», видав-
цем якої є УВКР і товариство 
«Україна». Формально газета 
числиться, реально не спро-
моглися видати номер на-
віть під форум. 

А ми тоді балакаємо про 
єдність світового україн-
ства, український світовий 
інформаційний простір. Сло-
ва, слова…

Попри все, українці діа-
спори, які говорили на фо-
румі про свої численні про-
блеми, були раді знову при-
їхати на рідну землю, взяти 
участь у святкуванні 25-річ-
чя незалежності. Гарним 
був і святковий концерт у 
перший день форуму, за 
участю і артистів діаспо-
ри. Українські таланти ві-
домі всьому світові. Що-
правда, трохи дивно було 
чути, коли чудову співачку 
представили — «народна 
артистка України, солістка 
опери Хорватії» (або навіть 
співучої Італії). На заробіт-
ках уже й наші національ-
ні таланти. Та й загалом 
були інші часи. Наприклад, 
на Третьому форумі в його 
рамках пройшов не про-
сто концерт, а міжнародний 
фестиваль колективів і ви-
конавців української діа-
спори «Український спів у 
світі». Нині все було скром-
ніше. Такі часи?

Петро АНТОНЕНКО

Скромний Всесвітній 
форум українців
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Удосвіта Дня Незалежнос-
ті в Житомирі помер колишній 
політв’язень, націоналіст, профе-
сійний революціонер Сергій Олек-
сійович Бабич. Він провів у неволі 
27 років і 4 місяці, з них 24 роки 
— в камерах.

Народився 13 грудня 1939 
року в селі Рогачів Баранівсько-
го району Житомирської області. 
Від 1959 року працював на Жито-
мирському меблевому комбінаті.

Уперше був заарештований 
КДБ 13.04.1960 р. за розповсю-
дження антикомуністичних листі-
вок із закликом до робітників не 
просити, а вимагати своїх прав, 
з гаслом «Геть комуністичну сис-
тему гніту і терору!». Засуджений 
Житомирським обласним судом 
26.05.1960 р. за ст. 7 ч. 1 Зако-
ну СРСР від 25.12.1958 р. «Про 
кримінальну відповідальність 
за державні злочини» до 3 років 
ув’язнення. Термін відбував у та-
борах Мордовії та у Владимир-
ській тюрмі. 

«У 1962 р. я вже знав, що не 

матиму сім’ї, що не буду причет-
ним до продовження людського 
роду. Я не міг народжувати рабів. 
Я був рабом. А раб не повинен на-
роджувати раба — це амораль-
но». (Зі спогадів С. Бабича). 

Скоро після звільнення допо-
міг недавньому співв’язневі Бо-
рису Бульбинському розповсюди-
ти в Житомирі листівки з ідеями 
демократизації, багатопартійнос-
ті, проти відродження сталінізму. 
Заарештований 27.09.1963 р. На 
закритому засіданні суду в Рівно-
му не визнав себе винним, не ка-
явся, а попросив суд записати, 
що він остаточно переконався у 
правоті українського націоналіз-
му. Одержав 10 років таборів осо-
бливого (камерного) режиму, ви-
знаний особливо небезпечним 
рецидивістом. 

Карався в таборі № 10 у Мор-
довії. 14.08.1964 р. утік із робочої 
зони. Командиром взводу, який 
через дві доби піймав Бабича, ви-
явився його односелець, тому Сер-
гія Бабича не вбили і навіть не по-
били. У жовтні 1964 року засудили 
ще на 10 років таборів особливо-
го режиму, починаючи від дня суду. 

24.12.1964  р. на вокзалі у 
Владимирі під час посадки у «во-
ронки» Бабич кинувся поміж двох 
лав ошелешених конвоїрів. Був 
поранений у ліве стегно. Його не 
лікували, рана гнила. У розслі-
дуванні участі не брав. На суді 
19.02.1965 р. заявив, що кому-
ністи термін «революціонер-про-
фесіонал» підмінили терміном 
«особливо небезпечний рециди-
віст». Був спрямований на психі-
атричну експертизу. Владимир-
ський суд призначив покарання 
— 3 роки тюремного ув’язнення. 
З літа 1972 року знову був у Мор-
довії. У 1974-ому, за рік до закін-
чення терміну, Бабича переве-
ли в 19-ий табір суворого режи-

му (селище Лісне). Брав участь у 
боротьбі за статус політв’язня. 
Звільнений 27.01.1975 р. 

Жив у рідному селі Рогачів. 
11.06.1976 р. Сергія Бабича зно-
ву заарештували по дорозі на Во-
линь, відвезли до Житомирського 
УВС, побили, вимагаючи зізнань у 
викраденні зброї у шкільному вій-
ськовому кабінеті. Суд не мав до-
статніх доказів його причетності 
до викрадення зброї, однак виніс 
максимальний вирок — 5 років 
тюремного ув’язнення та 10 років 
таборів особливого режиму за ст. 
223 КК УРСР («викрадення зброї»). 

Карався у Вінницькій в’язниці, 
в Бердичеві, Ізяславі, в Луганську, 
Городищі, знову у Вінниці. Напри-
кінці листопада 1983 р. у Бабича 
вилучили автобіографію (писав 
про Владимирський централ, про 
мордовські табори). 

Бабича як в’язня сумління за-
хищала «Міжнародна амністія». 
Про це писала газета «Известия» 
у статті «Кого защищаете, госпо-
да?» (26.08.1980 р.)

23 травня 1989 р. померла 
мати Сергія. Він просив звози-
ти його на похорон. Дорогу собі й 
конвою згоден був оплатити. Від-
мовили. Через два тижні, 7 червня 
1989 року, Бабича звільнили, за 8 
місяців до закінчення терміну.

Сергій Бабич вступив до Укра-
їнської Гельсінської Спілки, з її пе-
ретворенням на партію був членом 
Української Республіканської пар-
тії. З легалізацією в 1992 р. ОУН(б) 
в Україні під назвою «Конгрес 
Українських Націоналістів» очолю-
вав її Житомирську обласну орга-
нізацію. Висувався кандидатом у 
народні депутати в 1996 і 1998 рр. 

Разом із мешканцем с. Базар 
Народицького району Житомир-
ської області Павлом Єсипчуком 
знайшов поховання загиблих у бою 
з червоними 17.11.1921 р. вояків 
Повстанської Армії — учасників 
Другого зимового походу, якими ко-
мандував генерал-хорунжий Юрко 
Тютюнник, і впорядкував їхні моги-
ли. Разом з архітектором Олексан-
дром Борисом керував споруджен-
ням меморіалу в с. Базар. 

Указом Президента України 
В. Ющенка від 18 листопада 2009 
року «за визначний особистий вне-
сок у відстоювання національної 
ідеї, становлення і розвиток Укра-
їнської незалежної держави та по-
літичну і громадську діяльність» 
С. Бабич нагороджений орденом 
«За мужність» І ступеня. 

Жив у м. Житомирі. Брав ак-
тивну участь у громадському жит-
ті. Допомагав Євгенові Концеви-
чу. 2016 р. видав книжку спога-
дів і роздумів «Дорогою безглуз-
дя». Це неоціненні свідчення про 
совєцький режим — по обидва 
боки колючого дроту, про бага-
тьох політв’язнів. 

Василь ОВСІЄНКО,
політв’язень радянського режиму

Шановний пане редак-
торе, дякую за ще одне чис-
ло Вашої газети «Світ».

Прочитала з цікавістю 
статтю п. Олександра Ясен-
чука. Довідалася більше про 
польську присутність у Чер-
нігові, й де він згадує про 
Батька. Часто трапляється, 
що неправдива інформація, 
сказана публічно, почне по-
ширюватися всюди. Коли 
проф. Бойко переслав мені 
запис презентації цієї остан-
ньої книжки Тата в Черніго-
ві, я звернула увагу, що про 
Батька була подана інфор-
мація неправильна, і напи-
сала до проф. Бойка тоді. 

На жаль, бачу, що тепер 
у цій статті це повторилося 
знову. Бачу, що деякі жур-
налісти підхопили інформа-
цію, ніби Тато поляк, і поста-
вили це як найважливіший 
факт про нього — на перше 
місце! Я не знаю, як у Вас в 
Україні, але в більшості кра-
їн світу людина, яка народи-
лася в даній країні, є членом 
цієї нації і автоматично теж є 
громадянином!

Тато народився в Украї-

ні, мати його Олена — з ро-
дини Грищенків, бабця Юлія 
— з Пивинських, споріднена 
з Миколою Гоголем, україн-
ка. Його батько народжений 
у Польщі, студіював у Санкт-
Петербурзі на політехнічнім 
факультеті. Скінчивши студії 
в Петербурзі, поїхав жити на 
Україну з двох причин: знай-
шов собі роботу на Чернігів-
щині та закохався. Як оже-
нився з п. Оленою, то його 
родина польська (яка жила 
завжди в Польщі) відцура-
лася від нього! З того, що п. 
Тамара дослідила, ми бачи-
мо, що вони не були втягнені 
в життя польської малої гро-
мади, яка жила в Чернігові в 
цей час, його не хрестили в 
якімсь польськім римо-ка-
толицькім костьолі. Обоє ді-
тей, тато і його сестра Ліда, 
були хрещені в православ-
ній церкві! Професор Тама-
ра Демченко знайшла ме-
трики хрещення. Тато в спо-
гадах згадує, що розмовна 
мова в них удома була ро-
сійська або українська (він 
сам робив протест, ще мо-
лодим гімназистом, вимага-

ючи, аби всі говорили тільки 
українською). Батька не реє-
стрували ніде як поляка. Він 
похований на православнім 
українськім цвинтарі церкви 
Св. Андрія в Баунд-Бруку в 
Сполучених Штатах. Дивля-
чись на ці факти, я не розу-
мію, як можна назвати Бать-
ка поляком. 

Насправді він був біль-
шим Українцем, ніж багато 
мешканців України. Якщо 
сказати, що він українець, 
чернігівець українсько-
польського походження, то 
це буде правильно.

За весь час, що я росла 
і жила з батьками, я не ба-
чила ніякого зв’язку з по-
ляками, ніколи не було зна-
йомих поляків, ніколи не 
була в польськім костьолі чи 
на польських імпрезах, не 
пам’ятаю ніякого зв’язку з 
поляками ні в Німеччині (де 
жила малою зразу по війні), 
ані в Сполучених Штатах, де 
була велика колонія поль-
ська і з якою ми не мали ні-
якого контакту. Ми ходили 
до українських церков, учи-
лися в українській школі й 

брали участь в українськім 
житті. Вже дорослою дові-
далася, що Татів батько Сте-
фан по смерті дружини Оле-
ни повернувся до Польщі й 
дожив до смерті в домі сво-
єї сестри. 

Звертаюся до Вас із про-
ханням: будь ласка, спрос-
туйте цю неправильну інфор-
мацію про Тата формально. 
Буду дуже вдячна, як буде 
уточнена ця інформація. 

Прочитала теж статтю в 
газеті про Олену Телігу і зга-
дала, що батьки добре знали 
її та її чоловіка, навіть були 
сусідами в Чехії. На жаль, 
так трагічно скінчилося це 
знайомство.

Вітаю! 
Маргарита 

Бжеська-Андраде, 
Бразилія. 

20 серпня 2016 року 

Сергій Бабич: 
за волю України

Сергій Бабич: фото 1959 і 2009 років.

Листи читачів нашої газети

Під таким гаслом прохо-
дитиме ХХХІ конвенція Сою-
зу українок Америки (СУА) 26 
– 29 травня 2017 року в м. 
Темпа (штат Флорида). Кон-
венційний комітет під прово-
дом голови Лідії Білоус відбув 
два засідання, на яких було об-
рано гасло конвенції та лоґо. 
Члени комітету довго радили-
ся, як найкраще віддзеркали-
ти успіхи СУА і його завдання. І 
обрали фразу «Наше членство 
— наша сила», бо це і є суть на-
шої організації, яка проводить 
корисну працю для української 
спільноти по всьому світі.

Коли українські жінки-піонерки 1925 
року заснували Союз українок Америки, 
їхньою метою було інформувати вільний 
світ про події в Україні, допомагати їй мо-
рально і матеріально, зберігати україн-
ську ідентичність, культуру і мистецьку 
спадщину України на еміграції. Вони ке-
рувалися засадами християнської етики 
та політичної понадпартійності.

Від 1925 року до сьогодні сталося 
багато змін на світі, але напрямки праці 
СУА й надалі залишаються актуальними. 
Події в Україні впливають на працю СУА, 
як і первісні завдання пропагувати укра-
їнську культуру в американському сві-
ті. Дуже багато було осягнено за 91 рік, 
але потреба працювати в ділянках осві-
ти, культури, харитативної допомоги, ви-
давничої діяльності існує і надалі.

Важливою працею відділів СУА в ми-

нулому стала організація дошкілля та 
підтримка українознавчих шкіл, щоб пе-
редати знання української мови і куль-
тури своїм нащадкам. Було засновано 
Стипендійний фонд для здібних україн-
ських студентів не тільки в Америці, а й 
в інших країнах. Друкувалися книжки і 

підручники за підтримки СУА.
Допомога СУА також була широ-

ко розвинута, коли виникала потре-
ба помочі потерпілим чи то в Америці, чи 
поза її межами. Під сучасну пору, коли на-
пружений стан на Сході України, де триває 
жорстокий бій із сепаратистами, які хо-
чуть відірвати Донбас від України, зайшла 
велика потреба допомагати потерпілим 
воїнам України та родинам загиблих. І СУА 
відразу відгукнулася з поміччю!

Уся багатогранна праця СУА є мож-
ливою тому, що Союз має багато відда-
них членів, які радо віддають свій час 
і талант на користь своєї організації і 
української громади. Одна особа може 
зробити багато корисного, але, коли по-
множити на організовану групу, це дає 
величезний успіх! У нашому членстві є 
наша сила!

Віра БОДНАРУК, 
пресова референт ХХХІ конвенції СУА,

США

«Наше членство — наша сила» 

* * *
Коментар редактора газети
Вельмишановна пані Маргарито! 

Дякую за увагу до нашої газети, яку 
надсилаємо Вам до далекої Бразилії. 
Ви пишете про надруковану в попе-
редньому номері статтю Олександра 
Ясенчука «Чернігів польський: штри-
хи до етнічного портрета міста». Мож-
ливо, в статті перебільшено участь 
Бжеського в житті польської громади 
міста. Але і в цій публікації, і в надру-
кованому в № 83 матеріалі про пре-
зентацію в Чернігові, в «Інтермеццо», 
книги Вашого батька Романа Бжесь-
кого ніде не сказано, що він поляк. По-
ляком був його батько Стефан, мати 
Олена була українкою, як Ви й пише-
те. При таких змішаних шлюбах на-
віть у радянські часи національність 
новонародженого записувалася  за 
місцем народження. Тому  і юридич-
но Роман Бжеський  — українець. Іно-
ді в таких випадках говорять: поляк по 
батькові й українець по матері, щоб 

нагадати про національність батьків. 
А в публікації про презентацію ще й 
сказано, що Романа Бжеського хрес-
тили в Чернігові, в Катерининській 
церкві, українському православному 
храмі.

Щодо громадянства, то і в нас ди-
тина, народжена в Україні, одразу на-
буває її громадянства, якщо, звичайно, 
батьки не є громадянами іншої держа-
ви, котрі просто мешкають (працюють, 
навчаються і т.д.) в Україні, і дитина не 
набула громадянства батьків. 

Нині в Україні в наших паспортах 
відсутній запис про національність лю-
дини. І саме українські патріоти давно 
порушують питання про повернення в 
паспорти такого запису, бо вважають, 
що національність людини має бути за-
фіксована в її головному документі — 
паспорті громадянина держави. При 
цьому не йдеться про жодне ущемлен-
ня прав громадян країни інших націо-
нальностей, адже ці права закріплені в 
нашій Конституції. 

Щодо Вашого батька, то в обох 
згаданих публікаціях (та й наша га-
зета і до цього писала про нього) Ро-
мана Бжеського цілком закономір-
но названо великим українським 
патріотом. 

Урешті-решт, національність «по 
крові» ніколи не заважала людині бути 
патріотом тієї нації, в середовищі якої 
вона народилася. Класичний приклад 
— видатна українська патріотка, наша 
землячка з Чернігівщини Софія Русо-
ва, уроджена Ліндфорс, батько якої був 
шведом, мати — француженкою. Та й 
згадана Вами Олена Теліга, уроджена 
Шовгеніва, народилася в білорусько-
українській сім’ї. До речі, дуже цікаво, 
що, виявляється, Ваші батьки були зна-
йомими й сусідами українських патрі-
отів — Олени Теліги та її чоловіка Ми-
хайла. Може, Ви щось би розповіли про 
це докладніше? 

З найкращими побажаннями з 
України Вам, читачці нашої газети, — 

Петро Антоненко 

Про Романа Бжеського
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Заледве 100 км від Льво-
ва і 15 км від польсько-україн-
ського кордону в урочому пар-
ку Любомирських у Перемишлі 
розташована Державна Вища 
Східноєвропейська Школа. Це 
відносно молодий університет, 
заснований 2001 року й тіс-
но пов’язаний з найстаршими 
академічними традиціями Пе-
ремишля.

Уже протягом 11 років у 
навчальному закладі молодь 
здобуває освіту зі ступенем лі-
ценціату та інженера. 10% сту-
дентів — це студенти з-за кор-
дону, з котрих більшість з Укра-
їни та Молдови. Маючи Карту 
Поляка, студенти можуть аб-
солютно безкоштовно відбува-
ти навчання. Більше того, іно-
земні студенти мають можли-
вість отримувати стипендію з 
різних джерел: Офісу визнан-
ня освіти і міжнародного обмі-

ну, Згромадження «Спільнота 
польська» або ж навчального 
закладу. 

Освіта ліценціату — на гу-
манітарних і суспільних фа-
культетах — триває 6 семе-
стрів (3 роки), освіта інженера 
— на технічних спеціальностях 
— 7 семестрів (3,5 року). 

Випускники ДВСШ отрима-
ють диплом про закінчення на-
вчання I ступеня з професій-
ним науковим титулом ліцен-
ціата або інженера. Ліценціат 
є відповідником українсько-
го бакалавра. Випускники мо-
жуть продовжувати освіту на 
додатковому навчанні II сту-
пеня (магістратура) в довільно 
вибраному вузі.

Силою навчального закла-
ду є професорський склад із 
великих університетських осе-
редків: Ягеллонського універ-
ситету і Академії мистецтв у 

Кракові, Краківської політех-
ніки, Університету Марії Скла-
довської-Кюрі в Любліні, Лю-
блінського католицького уні-
верситету і Жешівської полі-
техніки. Професори, доктори 
та інші академічні викладачі 
мають високу професійну ква-
ліфікацію і дбають про якнай-
кращу освіту молоді. 

Окрім кваліфікованої про-
фесури, університет Пере-
мишля має добре підготовле-
ну дидактичну базу. Ректорат 
розміщений у палаці Любо-
мирських, який є архітектур-
ною пам’яткою. Крім цього, на-
вчальний заклад охоплює су-
часні будівлі: новий коледж, 
східний коледж та академіч-
ну бібліотеку. На території на-
вчального закладу знаходять-

ся два сучасні гуртожитки зі 
зручними кімнатами й безко-
штовним доступом до Інтерне-
ту. Це є великою перевагою, 
оскільки студенти можуть про-
живати дешево і близько до 
навчальних корпусів.

Завдяки новозбудованим 
майстерням і дослідницьким 
лабораторіям для студентів 
технічних факультетів можна 
стверджувати, що дидактич-
ний будинок має політехнічний 
характер. 

Також для студентів пра-
цює студентський клуб «Еніг-
ма», в якому відбуваються вер-
нісажі, дискотеки, різноманітні 
розваги та показ фільмів. 

Усі будинки розташовані 
на одній території — в парку 
Любомирських та його оточен-

ні, що становить значні вигоди 
для студентів, котрі не мусять 
витрачати свій час і кошти на 
доїзди до місця навчання. 

Час навчання — це час ве-
ликих можливостей, пізнання 
нових місць і людей, здобуття 
досвіду, який дасть свої плоди 
в майбутньому. Власне, з та-
кою метою для молоді ДВСШ у 
Перемишлі організовуються за-
кордонні стажування за про-
грамою міжнародного обміну 
Erasmus+ , а також педагогіч-
на практика у вибраній дер-
жаві ЄС у рамах Asystentury 
Comeniusa. Карта Erasmus+ 
дає також можливість Пере-
мишльській ДВСШ приймати на 
кількамісячне стажування сти-
пендистів з інших європейських 
університетів. Цього року одно-
часно з польськими та україн-
ськими студентами навчаються 
також гості з Туреччини. 

Черговим шансом для пе-

ремишльських студентів є Між-
народний економічний форум 
у Криниці. Вже протягом чоти-
рьох років студенти ДВСШ як 
єдині на Прикарпатті та єдині 
з небагатьох у Польщі отриму-
ють неповторний шанс участі в 
цьому престижному дійстві. 

ДВСШ у Перемишлі засно-
вана для студентів й існує за-
вдяки їм. Тому ті, хто особли-
во відзначається на користь 
університетській діяльнос-
ті, публічно нагороджуються 
пам’ятками й дипломами, як 
це мало місце під час цьогоріч-
ного Дня науки — навчально-
культурного заходу, організо-
ваного ДВСШ у Перемишлі. 

Навчальний заклад Поль-
щі запрошує молодь з України 
приєднуватися до цього винят-
кового грона освіти. 

Телефони: 48 16 7355200 
і 48 16 7355204.  www.
facebooc.com/pwsw.przemysl

Предмет «Історія України». 
10 клас. 52 години.

Тема 1. Українські землі на почат-
ку XX ст.

Особливості соціально-економічного роз-
витку Наддніпрянської України. Індустріаль-
на модернізація. Монополізація. Регіональна 
спеціалізація сільського господарства. Коо-
перативний рух. Українські меценати-промис-
ловці. Суспільно-політичне життя у Наддні-
прянській Україні. Політизація українсько-
го національного руху. Створення політичних 
партій. Проблеми становлення та консолідації 
української нації. Події революції 1905 – 1907 
рр. в Україні. Український національно-куль-
турний рух. Діяльність українських парламент-
ських громад у І та ІІ Державних Думах.

Столипінська земельна реформа. Поси-
лення національного гніту в Наддніпрянській 
Україні у 1907 – 1914 рр. Український полі-
тичний та національно-культурний рух у 1907 
– 1914 рр. «Українське питання» в ІІІ і ІV Дер-
жавних Думах. Українські землі у складі Ав-
стро-Угорщини. Становище промисловості та 
сільського господарства. Кооперативний рух. 
Трудова еміграція.

Діяльність політичних, національно-куль-
турних і військово-спортивних організацій на 
західноукраїнських землях. Реформа виборчої 
системи. Боротьба за створення українського 
університету. Особливості українського руху в 
Буковині й Закарпатті. Зміна ролі греко-като-
лицької церкви. А. Шептицький.

Тема 2. Україна в роки Першої сві-
тової війни

Україна в геополітичних планах країн Ан-
танти і Центральних держав. Війна та україн-
ські політичні сили. Головна українська рада. 
Союз Визволення України. Українці в арміях 
воюючих держав. Воєнні дії на території Укра-
їни в 1914 – 1917 рр. Бойовий шлях Легіону 
Українських січових стрільців та їхня культур-
но-освітня діяльність. Політика Російської ім-

перії та Австро-Угорщини на українських зем-
лях у 1914 – 1917 рр. Економічна та політична 
кризи в Російській імперії та Австро-Угорщині.

Тема 3. Початок Української рево-
люції (1917 – квітень 1918 р.)

Лютнева революція 1917 р. й Україна. По-
чаток Української революції. Утворення Укра-
їнської Центральної Ради (УЦР). М. Грушев-
ський. Українські політичні партії. Український 
національний конгрес. Початок українізації 
армії. Вільне козацтво.

І Універсал Центральної Ради. Генераль-
ний секретаріат. В. Винниченко. Відносини 
Центральної Ради з Тимчасовим урядом. ІІ Уні-
версал УЦР. Збройний виступ самостійників. 
Конгрес народів Росії. Прихід до влади біль-
шовиків у Росії. Боротьба за владу в Києві 28 
– 31 жовтня 1917 р. III Універсал УЦР. Україн-
ська Народна Республіка (УНР). Встановлення 
кордонів. Внутрішня та зовнішня політика Цен-
тральної Ради. Події 1917 р. у Криму. Курул-
тай та Кримська Народна Республіка. Поча-
ток агресії більшовицької Росії проти УНР. Про-
голошення в Харкові радянської влади. Пер-
ша війна радянської Росії з УНР. IV Універсал 
УЦР. Проголошення незалежності УНР. Бій під 
Крутами. Радянська окупація України. Мирний 
договір із Центральними державами у Брест-
Литовську. Вступ військ Німеччини й Австро-
Угорщини на територію УНР. Похід П. Болбоча-
на на Крим. Розпуск УЦР.

Тема 4. Боротьба за українську 
державність (квітень 1918 – 1921 р.)

Утворення Української Держави. П. Ско-
ропадський. Внутрішня та зовнішня політика. 
Кримські крайові уряди. Зародження повстан-
ського руху. Утворення Директорії. Антигеть-
манське повстання. Відновлення УНР. Трудо-
вий конгрес. Розпад Австро-Угорської імперії 
і західноукраїнські землі. Листопадовий зрив. 
Проголошення ЗУНР. Державне будівництво. 
Є. Петрушевич. Початок українсько-польської 

війни. УГА. Зовнішня політика. Злука УНР і 
ЗУНР та її історичне значення. Український на-
ціональний рух у Буковині та Закарпатті. Украї-
на в умовах зовнішньої агресії. Військова при-
сутність Антанти на півдні України. Друга ві-
йна УНР із радянською Росією. Отаманщина. 
Реорганізація Директорії УНР. Державницька 
та національна політика. Радянська окупація 
України. УСРР. Політика «воєнного комунізму». 
Червоний терор. Повстанський рух. Н. Мах-
но та інші повстанські отамани. Наступ поль-
ських військ. Чортківська офензива. Окупація 
польськими військами території Західної об-
ласті УНР. Наступ об’єднаних українських ар-
мій на Київ. Наступ білогвардійських військ 
на Україну. Денікінський режим в Україні. Пер-
ший Зимовий похід. Відновлення більшовиць-
кого режиму. Зміни у внутрішній політиці. На-
ціонал-комунізм. Варшавська угода та війна з 
радянською Росією. Боротьба за Україну 1920 
р. Поразка Збройних сил Півдня Росії. Черво-
ний терор у Криму. Повстанський рух 1920 – 
1921 рр. Другий Зимовий похід. Поразка укра-
їнського визвольного руху. Українська політич-
на еміграція.

Тема 5. Встановлення й утвер-
дження радянського тоталітарного 
режиму (1921 – 1939 рр.)

Державний статус УСРР. Утворення СРСР. 
Встановлення кордонів. Адміністративно-те-
риторіальний поділ. Антибільшовицький по-
встанський рух. Масовий голод 1921 – 1923 
рр. Упровадження НЕПу в УСРР. Грошова ре-
форма. Початок індустріалізації. Суспільно-по-
літичне життя. Ліквідація багатопартійності.

Політика коренізації. Ставлення влади та 
населення до українізації. М. Скрипник. На-
ціональна політика радянської влади в УСРР. 
Кримська та Молдавська АСРР. Релігійне жит-
тя в УСРР. УАПЦ. В. Липківський. Форсована ін-
дустріалізація. Створення військово-промис-
лового комплексу. Здобутки, прорахунки та 
наслідки індустріалізації. Згортання НЕПу і пе-

рехід до директивної економіки. «Хлібозаготі-
вельні кризи» 1927 – 1928, 1928 – 1929 рр.

Розкуркулення та насильницька колекти-
візація. Опір селянства. Причини й перебіг Го-
лодомору 1932 – 1933 рр. — геноциду україн-
ського народу. «Закон про 5 колосків». Приму-
сові хлібозаготівлі. «Чорні дошки». Масштаби 
й наслідки Голодомору. Національно-демогра-
фічні зміни. Формування культу особи Й. Ста-
ліна. Порушення прав людини в умовах тоталі-
тарного режиму. Масові репресії та їх ідеоло-
гічне виправдання. Політичні процеси 1920-их 
– початку 1930-их рр. Згортання українізації. 
Посилення русифікаторської політики. Консти-
туція УРСР 1937 р. «Розстріляне Відродження». 
«Великий терор» та його ідеологічне виправ-
дання. Биківня та інші місця масових поховань 
жертв репресій. Антицерковна політика вла-
ди та її наслідки. Ліквідація УАПЦ. Ідеологіза-
ція національно-культурного життя радянської 
України 1921 – 1939 рр. Освіта. Наука. Мис-
тецькі спілки. Кінематограф. Митці «Розстрі-
ляного Відродження». Соціалістичний реалізм.

Тема 6. Західноукраїнські землі в 
1921 – 1939 рр.

Правовий статус західноукраїнських зе-
мель у складі Польщі. Економічне і соціальне 
становище населення. Національна політика 
Польщі. Осадництво. «Пацифікація». Українські 
політичні партії. УНДО. В. Мудрий. Українська 
військова організація (УВО) й Організація Укра-
їнських Націоналістів (ОУН). Є. Коновалець.

Українські землі у складі Румунії. Татар-
бунарське повстання. Суспільно-політичне 
життя. Українська національна партія (УНП). 
В. Залозецький. Українські землі у складі 
Чехо словаччини. Правовий статус Закарпаття. 
Суспільно-політичне й економічне життя. Кар-
патська Україна. «Карпатська Січ». А. Волошин.

Культурне життя українських земель, які 
входили до складу Польщі, Румунії та Чехосло-
ваччини.

Закінчення в наступному номері 

Що вивчатимуть школярі з історії України

Перемишль — місто студентів: 
близько, дешево, привабливо

Програма для 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України
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Панорраммаа
Швеція переходить 
на шестигодинний 
робочий день
У Швеції всюди вводиться 6-годинний ро-

бочий день. Робочий тиждень тепер станови-
тиме 30 годин.

Працедавці впроваджують новий графік у 
найрізноманітніших компаніях і організаціях. 
Мета — зробити більше за коротший промі-
жок часу. Таким чином, люди отримають мож-
ливість насолодитися особистим життям поза 
роботою.

Роботодавці вважають, що восьмигодин-
ний робочий день тільки здається ефектив-
ним, але за такий тривалий час легко втратити 
концентрацію. А увага і креативність праців-
ника в багатьох компаніях грають у виробни-
чому процесі велику роль.

Уряд Швеції нині вивчає це питання на 
предмет законодавчого оформлення 6-годин-
ного робочого дня. 

Пустеля Сахара
Пустеля Сахара, найбільша у світі, знахо-

диться на півночі Африки і частково або по-
вністю охоплює територію майже одинадцяти 
країн. Займає площу понад 9 000 000 кв. км, її 
цілком можна порівняти з площею США. 

Простягається на 1600 км із півночі на 
південь та близько 5000 км — зі сходу на 
захід. 

Сахара проходить по території таких країн: 
Алжир, Чад, Єгипет, Лівія, Марокко, Маврита-
нія, Малі, Нігер, Судан, Туніс, Західна Сахара.

Клімат Сахари на півночі субтропічний, а 
на півдні — тропічний.

Рельєф досить різноманітний, проте в ці-
лому вона являє собою плоскогір’я, що ле-
жить на висоті 400 – 500 м над рівнем моря. 
Тут є підземні річки, які іноді випливають на 
поверхню, утворюючи оазиси. У цих природ-
них оазисах добре розвивається рослинність. 
Ґрунт таких регіонів Сахари дуже родючий, 
тому там, де можлива іригація, виростає від-
мінний урожай.

Центральне плато простяглося на 1600 км 
з північного заходу на південний схід. Висота 
його коливається від 600 до 750 м, деякі вер-
шини сягають 1800 м і навіть 3400 м. Найвищі 
точки — піки Емі-Кусси висотою 3415 м, Тахат 
— 3003 м, масив Тібетсі та нагір’я Ахаггар. У 
зимовий час на гірських вершинах лежать сні-
гові шапки. 

У східній частині Сахари — Лівійській пус-
телі — клімат найбільш сухий, тому тут дуже 
мало оазисів. У цій частині зосереджені піща-
ні території з великими дюнами, висота яких 
сягає 122 і більше метрів.

Клімат пустелі Сахара дуже спекотний і су-
хий. Удень тут буває надзвичайно спекотно, а 
вночі — прохолодно.

На території Сахари випадає всього 20 см 
опадів на рік. Саме з цієї причини тут прожи-
ває дуже невелика кількість населення, всьо-
го 2 мільйони людей.

Раніше пустеля була родючою землею, де 
паслися слони, жирафи та інші тварини. По-
ступово вона ставала все більш посушливою, і 
родючий пейзаж перетворився на безплідний 
регіон.

Центральна частина Сахари — виключ-
но суха, з мізерною рослинністю або взагалі 
без неї. У місцях, де скупчується волога,  іно-
ді зустрічаються луки, пустельні чагарники, 
дерева.

Північно-східні вітри часто стають причи-
ною піщаних бур і мікро-торнадо («пилові ди-
яволи»).

Арабська мова — найпоширеніша мова 
Сахари, від Атлантики до Червоного моря.

Долина річки Ніл і гірські райони Нубій-
ської пустелі на схід від Нілу географічно є 
частиною пустелі Сахара. Однак води Нілу 
перетворили цю територію Єгипту з безплід-
ної пустелі на родючу сільськогосподарську 
територію.

Греція — сонячна країна з багатою 
історією і культурою, яка щороку при-
ваблює мільйони туристів. Цікаві факти 
про Грецію допоможуть читачеві дізна-
тися про неї трохи більше.

Грецію омивають 5 морів: Егейське, Се-
редземне, Іонічне, Фракійське і Крітське. Ці-
каво, що Фракійське входить до складу Егей-
ського, а Крітське — до складу Середземно-
го моря. Проте це не заважає їм вважати-
ся абсолютно самостійними географічними 
об’єктами.

У Греції — найменша кількість розлучень 
серед усіх країн Євросоюзу.

Грецькі «бюджетники» вважаються елітою 
суспільства. Військові, вчителі, лікарі та полі-
цейські — це найпрестижніші й високооплачу-
вані професії.

У грецьких школах вивчають дві іноземні 
мови: англійська є обов’язковою, а другу учні 
можуть вибрати самі.

Греки обожнюють каву. Навіть у розпал 
робочого дня грек знайде час для перерви «на 
каву».

У столиці Греції Афінах мешкає більше 40% 
усього населення країни.

У грецьких ресторанах і кафе, поки від-
відувач чекає на своє замовлення, йому 
обов’язково приносять безкоштовну склянку 
води з льодом. Крім того, в багатьох закладах 
прийнято до напоїв подавати всілякі солодощі, 
вартість яких потім не вноситься до рахунку.

У Греції традиційно вітаються зі знайоми-
ми людьми, цілуючи їх у кожну щоку. Цікаво, 
що це правило поширюється і на чоловіків. А 
знайомими в країні вважають усіх людей, яких 
зустрічали більше одного разу.

Греція — країна, в якій не реєструються 
світські шлюби. Інститут сім’ї тут повністю під-
контрольний православній церкві. Якщо пара 
обвінчалася в церкві, то держава автоматич-
но визнає їхній шлюб законним. Цікаво, що 
дружина не може взяти прізвище чоловіка. Ді-
тям можуть дати і прізвище батька, і прізвище 
матері — на вибір батьків.

Греки діляться на дві великі групи — еллі-

ни і понтійці. Елліни — це корінні греки, а пон-
тійці — вихідці з країн колишнього СРСР. Ел-
лінський і понтійський діалекти сильно відріз-
няються. Офіційною мовою Греції вважається 
еллінський варіант грецької мови.

Великі магазини в країні працюють що-
дня до 18.00 або 19.00. Маленькі магазин-
чики відчинені або тільки до обіду, або тіль-
ки після нього. Цікаво, що на літо вони й зо-
всім можуть закриватися, продавці в цей 
час традиційно йдуть у відпустки. Після 20.00 
купити що-небудь можна тільки в кіосках-
«періпторах», але їхній асортимент дуже мі-
зерний. Цілодобових магазинів у Греції прак-
тично немає.

Жителі Греції вкрай непунктуальні. Спіз-
нитися на годину-півтори греки вважають аб-
солютно нормальним.

Ще однією характерною рисою греків є 
постійне прагнення обдурити рідну державу. 
Напевно, їх можна вважати чемпіонами світу 
з ухилення від податків!

У Греції є свій аналог Ватикану — монас-
тирська держава Афон. Для її відвідин потріб-
но оформляти окрему візу, причому жінкам у 
ній буде відмовлено — на Афон пускають тіль-
ки чоловіків.

Колись Греція була частиною Візантійської 
імперії. Греки пам’ятають про це, і над багать-
ма архітектурними пам’ятками можна побачи-
ти відразу два прапори — державний та візан-
тійський.

У грецьких містах дуже мало висотних бу-
дівель. Зазвичай  будинки мають 3 – 5 повер-
хів.

Греки рано лягають (о 22 – 23-ій годині 
вечора) і рано встають (о 5–6-ій годині ран-
ку). Необхідну кількість сну вони добирають 
під час сієсти — найспекотнішого періоду дня 
(з 14.00 до 16.30). Шуміти під час сієсти та з 
22.00 до 06.00 — неодмінний спосіб привер-
нути увагу поліції.

У багатьох грецьких містах каналізація 
прокладена надто близько до поверхні землі, 
тому на вулицях смердить.

У Греції слова «поліцейський» і «ледар» — 
синоніми. При цьому в державі найнижчий у 
ЄС рівень злочинності.

У деяких районах країни туристам радять 
заходити в морську воду в гумових капцях, 
оскільки біля берега повно морських їжаків, 
рани від голок яких дуже довго не загоюються.

У Чикаго відзначили 
День Незалежності України

Святкування 25-ої річниці незалежності України 
відбулося 20 і 21 серпня в Сміт-парку в Чикаго. Ось 
уже протягом 33 років Український Конгресовий Ко-
мітет Америки за підтримки Генерального консуль-
ства України в Чикаго та різних громадських органі-
зацій і діячів організовує фестиваль «Українські дні» 
в Чикаго. 

На святі були присутні духовенство всіх україн-
ських парафій Чикаго й передмість, представників 
громадських організацій українців США, дипломати 
різних країн.

А потім були кон-
курс «Козацькі заба-
ви», майстер-класи, 
куштування україн-
ських страв, лоте-
рея. І великий кон-
церт виконавців та 
колективів україн-
ської діаспори США. 
З України гостями 
фестивалю були Та-
рас Чубай і «Kozak 
system».

Це чудове свято 
відбулося завдяки 
Українському Кон-
гресовому Коміте-
ту Америки, кредит-

ній спілці «Самопоміч», банку МВ Financial, компанії 
«Real Trucking», іншим спонсорам. 

 Сполучені Штати Америки вп’яте 
за 6 останніх Літніх Олімпійських ігор 
перемогли в загальному заліку: 121 
нагорода, з яких 46 — золоті (стільки ж 
було і на минулих іграх у Лондоні).

На другому місці несподівано фіні-
шувала Великобританія — 27 золотих 
медалей. Третім став Китай — 26 золо-
тих медалей.

Збірна України виступила значно 
гірше, ніж на попередніх Олімпіадах: 
усього 2 золоті, 5 срібних та 4 бронзо-
вих нагороди і підсумкове 31-е місце.

Загалом представники 59 команд 
здобули золоті медалі, 9 з них — упер-
ше в історії (В’єтнам, Сінгапур, Пуер-
то-Ріко, Бахрейн, Таджикистан, Кот-
д’Івуар, Косово, Фіджі та Йорданія, 
причому для трьох останніх це перші 
медалі взагалі). По одній медалі в Ріо-
де-Жанейро здобули 87 країн.

1. США 46 37 38 121

2. Великобританія 27 23 17 67

3. Китай 26 18 26 70

4. Росія 19 18 19 56

5. Німеччина 17 10 15 42

6. Японія 12 8 21 41

7. Франція 10 18 14 42

8. Південна Корея 9 3 9 21

9. Італія 8 12 8 28

10. Австралія 8 11 10 29

 31. Україна 2 5 4 11

Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро: 
медальний залік

Україна виступила гірше від попередніх Олімпіад

Медальний залік Олімпіади 
(золоті, срібні, бронзові, всього медалей):

Український гімнаст Олег Верняєв — 
олімпійський чемпіон 

і володар срібної медалі.

Юрій Чебан — український 
веслувальник-каноїст, дворазовий 

олімпійський чемпіон (2012 та 2016).
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Мартиролог злочинів комуністичного режиму

У середині 1960-их у Чехословаччині почався рух 
за лібералізацію комуністичного режиму, відомий як 
«Празька весна». Компартія ініціювала побудову «соціа-
лізму з гуманним обличчям»: свобода слова і віроспові-
дань, скасування цензури і обмежень на поїздки за кор-
дон тощо.

Усе це викликало занепокоєння Радянського Союзу, 
який боявся втратити контроль над країною. 

У ніч на 21 серпня 1968 року радянські війська (для 
«ідеологічного» прикриття агресії були задіяні також вій-
ськові підрозділи інших країн Варшавського блоку: Поль-
щі, НДР, Угорщини, Болгарії — всього майже 200 тисяч 
військ і 5 тисяч танків) увірвалися на територію Чехосло-
ваччини. Це була найбільша військова операція в Європі 
від часів Другої світової війни. Чехословацька армія не 
чинила опору.

Введення військ здійснювалося в 18 місцях. У столи-
ці країни Празі були взяті під контроль будівлі ЦК КПЧ, ра-

діо і телебачення, інші важливі стратегічні об’єкти.
Радянська сторона заявляла про безкровне втор-

гнення. Насправді жертвами агресії стали 108 мирних 
жителів, ще близько 500 осіб зазнали поранень. Най-
більш криваві події розгорнулися біля будівлі Чеського 
радіо (58 загиблих, у тому числі 8-річна дитина). Є відо-
мості й про стрільбу радянських солдатів по натовпу на 
Вацлавській площі. 

Міжнародна спільнота засудила інтервенцію, однак 
усе обмежилося лише заявами. Ключові посади в уряді 
зайняли ортодоксальні комуністи.

Чехословаччина де-факто стала окупованою кра-
їною, радянські війська перебували на її території до 
1991-ого.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут національної пам’яті,

м. Чернігів

14 серпня 1937 року радян-
ська влада вчинила черговий 
злочин проти людства, потужним 
вибухом зруйнувавши унікальну 
історичну пам’ятку — собор Ми-
хайлівського Золотоверхого мо-
настиря в Києві, збудований у 
1108 – 1113 рр. князем Свято-
полком Ізяславичем.

Монастир було закрито ще в 
1922-ому. Руйнування його спо-
руд (Золотоверхого собору, дзві-
ниці, монастирських будівель) 
розпочалося в 1934-ому, після 
повернення столиці України до 
Києва, — задля розчищення міс-
ця під амбітний урядовий центр 
(дві гігантські споруди з колона-
ми та 34-метровий пам’ятник Ле-
ніну посередині).

Археолог і мистецтвозна-
вець Микола Макаренко (1877 
– 1938), єдиний із українських 
учених, хто відмовився підписати 
акт знесення Михайлівського Зо-
лотоверхого монастиря, невдовзі 
був репресований саме за свою 
принциповість. Відтак на основі 
організованого владою «дослі-
дження» отримали висновок, що 
собор збудований переважно в 
барокові часи, а не в ХІІ ст., тому 

пам’ятка культури світового зна-
чення «не становить ні історичної, 
ні культурної, ні архітектурної цін-
ності».

Злочин вчинено на велике 
православне свято — Маковія 
(медовий Спас). 

Рішення ухвалювали на рів-
ні ЦК КП(б)У, а більшість функціо-
нерів, що вчинили цей злочин, — 
П. Постишев, В. Балицький, В. За-
тонський — незабаром були за-
мордовані своїми ж кремлівськи-
ми господарями.

Потворний урядовий центр 
так і не збудували. Через неза-
довільний вигляд єдиної зведе-
ної споруди (будівля нинішнього 
Міністерства закордонних справ) 
будівництво зупинили.

Собор відновлено до 
2000-річчя Різдва Христового в 
барокових формах ХVІІІ ст. А під 
час подій Євромайдану 2013 – 
2014 рр. у Михайлівському со-
борі знайшли притулок активісти 
Майдану, і там було влаштовано 
польовий шпиталь.

21 серпня 1940 року в далекій Мек-
сиці був по-звірячому вбитий Лев Да-
видович Троцький. Радянський агент 
Рамон Меркадер проломив Троцькому 
череп льодорубом. Після 20 років мек-
сиканської в’язниці Меркадер прибув 
до СРСР, де його удостоїли звання Ге-
роя Радянського Союзу.

Лев Троцький — один із фундато-
рів більшовицької держави. Це під його 
керівництвом здійснено Жовтневий 
переворот 1917-ого, його стараннями 
створювалася Червона армія. Чи слід 
нам оплакувати творця тоталітарної, 
агресивної і войовничої радянської Ро-
сії? Однак суть справи в іншому.

Уже в 1923-ому Троцький очолив 
ліву опозицію. У 1927-ому позбувся 
всіх посад, у 1928-ому — засланий до 
Казахстану, а ще за рік — до Туреччи-
ни. Його прихильників жорстоко пере-
слідували і безжально знищували. Мо-
гли легко ліквідувати й самого Троць-
кого, однак чомусь не чіпали. Але по-
тім, коли припекло, радянські агенти 
дістали його навіть у далекій Мексиці. 
Чому ж припекло?

Вочевидь, відповідь на цю загад-
ку знайшов ненависний «єдиноро-
сам» Віктор Суворов. Він вважає, що 
Лев Троцький, фанатичний прихиль-
ник світової революції, довгий час не 
розумів справжніх задумів Сталіна, 
якого взагалі вважав слабким ліде-

ром, і закидав тому зраду ідеї світо-
вої революції. Троцький на весь світ 
проголошував, що Сталін — це сірість 
і посередність, що він ні до чого не 
здатний і його не слід боятися, а його 
режим узагалі скоро впаде сам по 
собі. Це цілком задовольняло крем-
лівського горця, який вів складну гру, 
що наближала тріумф марксистсько-
ленінського вчення на всіх просторах 
Землі.

Незадовго до Другої світової 
Троцький зумів розгадати глибинні 
плани Сталіна. Він почав писати про 
те, що Гітлер прийшов до влади за-
вдяки допомозі Сталіна. Що корінням 
зла є не так нацистська Німеччина, як 
Радянський Союз. І що без «нейтралі-
тету» Сталіна Гітлер би не почав війну 
в Європі.

Ось тепер колишній більшовиць-
кий вождь став по-справжньому не-
безпечний для кремлівського тирана. 
І почалося справжнє полювання на 
Троцького. Радянські спецслужби вже 
мали неабиякий досвід ліквідації про-
відників ворожих комунізмові рухів (їх 
жертвами стали в тому числі Петлюра 
й Коновалець), тож дістали ціль зама-
ху навіть на іншому кінці світу.

Отже, саме намагання приховати 
справжню роль СРСР у розпалюванні 
Другої світової війни і стало причиною 
вбивства Льва Троцького.

Після нападу Німеччини на СРСР 22 червня 1941 року війна пішла 
не за сталінським сценарієм. Багаторічні приготування кремлівського 
диктатора до оволодіння світом зруйнувалися в один момент, усе пішло 
шкереберть. Червона армія зазнавала одного погрому за одним і розси-
палася на очах, не бажаючи захищати злочинного режиму, який у мир-
ний час винищив терором десятки мільйонів своїх громадян. Кількість 
радянських полонених перевищувала всі можливі уявлення і наприкін-
ці 1941-ого становила майже 3,5 млн солдатів — небачену в історії вій-
ськових конфліктів цифру.

Як наслідок, розлючений тиран 16 серпня 1941 року видав сумно-
звісний наказ № 270 «Про відповідальність військовослужбовців за зда-
чу в полон чи залишення ворогу зброї». За ним кожен червоноармієць 
мав боротися з ворогом до останньої можливості, а здаватися в полон 
заборонялося навіть при оточенні. Порушників розстрілювали на міс-
ці, їхні сім’ї арештовували й позбавляли будь-якої державної підтримки. 
Відповідно до наказу всіх радянських військовополонених оголошували 
зрадниками.

Злочинний за своєю суттю наказ підписали: голова Державного ко-
мітету оборони СРСР Йосип Сталін, заступник голови В’ячеслав Моло-
тов, маршали Радянського Союзу Семен Будьонний, Климент Вороши-
лов, Семен Тимошенко, Борис Шапошников і генерал армії Георгій Жу-
ков.

При цьому сам наказ НЕ ПІДЛЯГАВ ОПУБЛІКУВАННЮ, але його мали 
зачитати в усіх військових підрозділах. Яким чином про наказ могли ді-
знатися сім’ї військовополонених, на яких також очікували репресії, — 
запитання. Утім, була шифрограма Георгія Жукова від 28 вересня 1941 
року за № 4976 з наказом розтлумачити всьому особовому складу, що 
всі сім’ї тих, хто здався в полон, будуть розстріляні, а самі вони після по-
вернення з полону також будуть розстріляні. 

Один із прикладів дії цього ганебного закону — долі генералів Павла 
Понеделіна і Миколи Кирилова, які потрапили в полон до нацистів ще 7 
серпня 1941-ого, але були згадані в наказі як зрадники й дезертири і не-
забаром заочно засуджені до розстрілу. Поводилися мужньо, ворог так 
і не зломив їхню волю. Звільнені американцями 1945 року, добровільно 
повернулися на Батьківщину, де їх майже одразу заарештували відповід-
но до наказу № 270 і в 1950-ому розстріляли. 

Для решти полонених наказ Сталіна означав, що вони були полишені 
своєю країною напризволяще. І щодо них не діяли жодні міжнародні до-
кументи, які б могли захистити їхнє життя й полегшити умови перебуван-
ня в концтаборах (наприклад, Женевська конвенція, яка містила пункти 
про отримання полоненими посилок і обмін списками бранців). Відтак 
радянські військовополонені традиційно перебували у найгіршому стані 
порівняно з бранцями інших союзних країн. 

Якщо в липні 1941-ого Німеччина без усяких умов звільнила 300 ти-
сяч полонених (переважно прибалтів, українців, білорусів), то надалі та-
бори полонених перетворилися на табори смерті. Усього за роки Другої 
світової через полон пройшло понад 5 млн червоноармійців, із яких за-
гинули більше 3 млн, тобто дві третини.

А на тих, хто вижив, чекали радянські табори. Нещасні або перево-
дилися з гітлерівських таборів у сталінські, або ж залишалися в місцях 
утримування, а змінювалася лише табірна адміністрація. Наприклад, 
сумнозвісний концтабір Бухенвальд ще п’ять років по війні використову-
вався радянським НКВС за своїм прямим призначенням. За цей час там 
загинуло не менше 9 тисяч осіб — колишніх німецьких в’язнів та остар-
байтерів.

Убивство Льва Троцького Підірвали собор Михайлівського 
Золотоверхого монастиря в Києві

Наказ Сталіна № 270, 
за яким усі полонені називалися 

зрадниками Батьківщини 

Придушення «Празької весни»
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Вокзальне шосе в Ніжині
Видавництво товариства «Контрагент печати» в Москві. Шерер, Набгольц і Кo. 1912 р.

Єврейські солдати 
Російської армії в Чернігові

У першому ряду: Цетвінський (із Києва), Ротмінс (із Вар-
шави). У другому ряду: Бреніч (із Риги), невідомий, Гольд-
штейн (із Чернігова), Самуїл Абрамович Бунін (із Чернігова, 
був убитий під час Другої світової війни). Фото з архіву Іллі 
Левітаса.

Сайт «Історія єврейських громад в Україні», на якому 
було розміщено цю світлину, стверджує, що вона зробле-
на 20 травня 1918 року в Чернігові. На сайті зазначено, що 
це єврейські солдати Російської армії. Швидше за все, ін-
формація неточна. У вказаний час місто було під контролем 
українських військ гетьмана Павла Скоропадського. До того 
ж на знімку військовослужбовці не мають знаків розрізнен-
ня. Це може свідчити, що панство не є вояками денікінської 
армії (інших військових частин саме Російської армії в Укра-
їні на той час не було), де до носіння погонів ставилися над-
звичайно серйозно.

Храм Святої Трійці в Городні
Збудований 1732 року в центрі Городні завдяки бла-

годійницьким внескам купця 1 гільдії, міського голови 
Писарева Павла Миколайовича. Зруйнований радян-
ською владою в 30-их роках ХХ ст.

Станція Бахмач 
Нині Бахмач-Київський. Заснована 1868 р. Листівка 1914 р.

Біля криниці
Бахмач. Поштова листівка. Орієнтовно 1890-ті роки.

Гурт селян у святковому одязі
Чернігівська губернія. Фото невідомого автора. 1867 рік.
Деякі дослідники вважають, що це найстаріша світлина весільного обряду в Україні.

Селянин із Безуглівки Корній Перевера
Поштова листівка орієнтовно поч. ХХ ст. Із колекції Володимира Козюка.

Аматорський драматичний гурток у Козельці
Чернігівщина, 1914 р. Фото з колекції Володимира Сусла. Джерело: «Перший чернігівський фотопортал»
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Нові видання

Ігор Кондратьєв 
«Любецьке 
староство 

(XVI – середина 
XVII ст.)»

У книзі чернігівсько-
го історика Ігоря Кондра-
тьєва — спроба відтво-
рити історію людності та 
населених пунктів на те-
риторії Любецького ста-
роства Київського воє-
водства Великого кня-
зівства Литовського, а 
від 1569 р. — Речі Поспо-
литої. У середині XVII ст., 
із покозаченням місце-
вої шляхти, Любеч став 
центром козацької со-
тні Чернігівського полку. 
Сьогодні це переважно 
територія Ріпкинського, 
а також частини Черні-
гівського, Куликівського 
та Городнянського райо-
нів. До складу староства 
також входили сучасний 
Лоєвський та частини 
Брагінського і Гомель-
ського районів Гомель-
ської області Республіки 
Білорусь. 

Віктор 
Моренець  
«Просвіта» 
інкогніта»

Нова книга знано-
го дослідника розпові-
дає про історію «Просвіт», 
що діяли на Прилуччині в 
1917 – 1922 роках.

Видання вражає ґрун-
товністю дослідження, 
багатим ілюстративним 
матеріалом, фотокопіями 
документів тих часів. Чи-
тач може ознайомитися 
з номерами молодіжно-
го часопису «Гасло» (а та-
ких на той час виходило 
лише три на всій території 
України), першим в Укра-
їні «Українсько-москов-
ським словником», «Ко-
роткою граматикою укра-
їнської мови». Також у 
книзі — епоха зароджен-
ня Чернігівської «Просві-
ти», зокрема вміщені Ста-
тут і Справоздання Черні-
гівської «Просвіти» 1906 і 
1907 рр.

Олександр 
Ляшек 

«Нарис церковної 
історії села Роїще»

У книзі подано нарис 
історії релігійного жит-
тя с. Роїще Чернігівсько-
го району, історія цер-
ковних громад, цвинта-
рів, священнослужителів 
і причту. 

* * * 
Із виданнями мож-

на ознайомитися і при-
дбати їх у культурно-
мистецькому центрі 
«Інтермеццо» (м. Черні-
гів, вул. Шевченка, 9).

Замовити книги 
можна, написавши на 
електронну адресу: 
kmc.intermezzo@gmail.
com

Як дівчата свою 
честь захищали

Віднаходжу в судовій книж-
ці кілька справ із дивним форму-
люванням на кшталт: «Хлопці по-
били дівчину», «Парубок порвав на 
ній корсетку». Навіть для нинішньо-
го багато в чому аморального часу 
таке видається дикунським. Ну, 
хлопці розбійничають із хлопцями 
— то звично, то віддавна, але щоб 
дівчат бити — на це далеко не всі 
нинішні безнадійні хулігани спро-
можні.

Виявляється, так у ХІХ столітті 
писарі кваліфікували спроби чоло-
віків силою взяти дівчину у випад-
ках, коли до серйозних наслідків не 
доходило. У такій кваліфікації най-
більше були зацікавлені самі по-
страждалі. Адже про суд у волості, 
де розглядалася б спроба зґвалту-
вання, миттєво вся округа знатиме, 
і за умов ненормального побутуван-
ня на селі всіляких пліток тій дівчи-
ні від ганьби не можна було б убе-
регтися. 

Ось тому й виникали справи про 
«побиття дівчини» парубком або чо-
ловіком, були й групові «побиття». 
Кілька прикладів.

Пізнього вечора наприкінці січ-
ня 1879 року до хати одинокої моло-
дої жінки в Данині Парасковії Двор-
ської увірвався непроханий гість. 
Ним виявився безстроковий від-
пускний солдат із Володькової Ді-
виці Андрій Іллюшко. Був на данин-
ському весіллі в родичів, там і за-
примітив одиноку Параску й висте-
жив, куди вона йшла додому. Коли 
зайшов у хату, то «був у п’яному ви-
гляді, почав звалювати все зі столу, 
вчинив побиття мене, і в голову, та 
непристойно висловлювався». Так 
записав писар у заяві зі слів негра-
мотної скаржниці. Більше подро-
биць на суді, який відбувся 3 люто-
го, позивачка не висловлювала, 
але вимагала покарати кривдника. 

За умов, коли сторони на пропо-
зицію судді не йшли на примирення, 
суд за таке «побиття» визначав вин-
ному помітно більшу суму грошово-
го штрафу, ніж за побутові бійки. За 
такий непроханий візит у Данину за-
йшлий сюди солдат-відпускник му-
сив заплатити Парасці Дворській 
шість рублів сріблом. Стягнення та-
кої суми з винного мало відбуватися 
через сільського голову.

Випадки так званої нестандарт-
ної поведінки хлопців щодо дівчат 
нерідко траплялися під час досві-

ток. Зазвичай сільська молодь до-
мовлялася про місце проведення 
нічних посиденьок із якимось оди-
ноким господарем чи господинею, 
хто мав велику світлицю. На Лівобе-
режній Україні ще від козацьких ча-
сів досвітки були популярною фор-
мою проведення дозвілля молоді. 
Там дівчата вишивали, готуючи до 
заміжжя своє придане, а парубки, 
звісно ж, залицялися до них, зава-
жали тому вишиванню.

Цей прикрий випадок стався 
якраз під кінець досвіток, які відбу-
валися в Данині на вигоні в хаті Іва-
на Вискірка. Дівчата якось непоміт-
но розійшлися, а Варвара Іваниць-
ка із шиттям затрималася. Опинила-
ся вона наодинці в компанії шести 
підпилих парубків. Ось ті, хто захо-
тіли «побити дівчину»: Петро Калюж-
ний, Омелян Мозговий, Юхим Ро-
манченко, Андрій Микитенко, Юхим 
Кательницький та Іван Гавриш. Усіх 
їх і видала смілива дівчина, попро-
сивши наступного дня волосного 
писаря записати таке: «Коли дівчата 
розійшлися, ці парубки загасили ка-
ганець та й стали мене бити, корсет-
ку порвали; але я захистилася; чув 
мій крик господар хати Іван Вискір-
ко, він і розборонив».

Вискірко як свідок прийшов до 
Володькової Дівиці, повністю під-
твердив слова постраждалої, бо 
як було не заступитися за сміли-
ву дівчину. Позивачка вимагала на 
суді грошової компенсації. Вона 
її і отримала — аж цілих 18 рублів 
сріблом: по три рублі від кожного з 
шести парубків. Таке рішення трьох 
суддів сповна її задовольнило.

Дві майже подібні історії з цьо-
го розділу засвідчують, що в ХІХ сто-
літті дівчата дбали про цнотливість 
й готові були відстояти свою честь. 
Навіть коли це, на їхню думку, по-
требувало судового втручання. Од-
нак в оформленні позовних заяв 
турбувалися також про делікатну 
форму записів. Крім того, працюю-
чи зранку в полі чи по господарству, 
вони були фізично сильними й мо-
гли дати гідну відсіч знахабнілому 
кривд нику.

Варто зазначити, що до суду за 
спробу взяти незайману дівчину си-
лою відважувалися звертатися да-
леко не всі. Наявність у селі доброї 
низки матерів-одиначок засвідчує, 
що доля Шевченкових покриток 
була актуальною і в ХІХ, і особливо 
довоєнної та повоєнної пори століт-
тя ХХ. Найбільше страждали дівча-
та-сироти, захищати яких у селі було 
нікому… 

Як Юхим Андрусенко 
продані сани забирав

Траплялися в судових з’ясову ван-
нях селян і просто кумедні, ба більше, 
— анекдотичні історії, про які потім у 
селі довго згадували. Чи не від такої 
пішла в Данині приповідка: «Напився 
так, що й забув, як сани продавав». Цю 
приповідку сам чув ще в школярські 
часи, коли батькові друзяки-фронто-
вики в хаті за чаркою допізна заси-
джувалися. А стосується вона ось та-
кого безневинного випадку, який удо-
стоївся честі бути записаним для істо-
рії в судовій книзі волості. 

Напередодні Водохреща Лука 
Кошма пішов зранку до сусіда Юхи-
ма Андрусенка сани купувати. Ще ми-
нулого тижня домовилися за ціну — 3 
рублі 10 копійок. Тепер така сума зна-
йшлася, то йшов віддавати.

Слід наголосити, що в цьому селі 
віддавна склалося, як казали старо-
жили, неписане правило: за будь-яку 
покупку один в одного — могорич за-
пивати. Починав виставлятися той, 
хто купував, тоді «свою віддачу» про-
понував той, хто продавав. Так чар-
кувалися нові куми, допоки сили були 
чарку в руках тримати, а горілки в 
пляшці було ще настільки, що дно за-
кривала. 

Не знехтували традицією й ці два 
сусіди. Вирішили ближче «породичати-
ся» з нагоди такої оказії.

Господар хати Андрусенко, на те-
риторії якого й запивали із сусідом 
могорич, прийшов до тями вже перед 
обідом. Питати про те, яка тепер пора 
і що було вчора, не мав у кого — жінка 
напередодні до матері в сусіднє село 
пішла, а діти порозбігалися. Вийшов 
до худоби в стайню і — аж похолонуло 
біля грудей: саней у дворі немає?! Ще 
більшим було його здивування, коли 
побачив свої сани… в дворі в сусіда. 
Побіг з’ясовувати до Кошми, як таке 
могло статися, але той спав безпро-
будно після вчорашньої пиятики.

Не гаючись, Андрусенко сам 
упрягся за дві оглоблі саней, і вони 
слухняно скерувалися по снігу із сусі-
дового подвір’я через два тини — на 
своє старе місце.

Десь за годину опісля протверезів 
другий сусід. Згадав, що купував учо-
ра сани, що перетягнув їх власноруч у 
свій двір. А ниньки вони, виявляється, 
знову стоять у сусіда? «Не інакше, як 
украв уночі. От гаспид — продав, гро-
ші взяв, а забрав знову, як своє! Це ж 
треба! Ну постривай, я тебе провчу!»

Із такими словесами, що аж кле-
котіли десь усередині, але не прори-
валися назовні, й подався Кошма від-
разу до Володькової Дівиці шукати 
управу на сусіда-злодія. Назавтра й 
суд призначили.

Хтозна, як довго судді б 
з’ясовували в обидвох отетерілих сусі-
дів, хто з них правий, якби не зроби-
ли в суді перерву. Мусили послати за 
жінкою Андрусенка. Її зізнання й про-
яснило розум двом прохмелілим гос-
подарям. Кошма справді купив сани, і 
справді гроші заплатив. Але не Адру-
сенку, а його жінці, на її ж прохання. 
Бо, пояснила та, чоловік усе одно про-
пив би їх. Тому й не сказала йому від-
разу, чекала, коли прохмелиться.

Коли б усно хтось переповідав 
цю історію, не повірив. Такою вона 
неймовірною здається. Але переді 
мною — архівний документ — рішен-
ня волосного суду з цієї «п’яної» історії: 
«Стягнути з Андрусенка та повернути 
Луці Кошмі сплачені останнім гроші за 
сани 3 р. 10 коп. Сани залишити їхньо-
му попередньому власнику. За прояв-
лене самочинство (забирання в сусі-
да проданих саней) Андрусенку нале-
жить заплатити штраф на суму 4 руб. 
10 коп.».

Микола ТИМОШИК, 
доктор філологічних наук, 

професор, 
Данина — Київ

Закінчення. Поч. у № 85

Паровий млин 
у Бахмачі

Бахмач, Чернігівська область. Поштова 
листівка.

У 1894 році в Бахмачі побудували великий па-
ровий млин. Борошно йшло переважно до Москви і 
Прибалтики. Бахмацький паровий млин був гарної 
промислової архітектури, чотириповерховий, два 
нижні поверхи мали мурування з цегли, а два верх-
ні були мансардними, під похилим дахом. Верх ман-
сарди завершувала альтанка-бельведер, звідки, ма-
буть, був чудовий краєвид і на станцію, і на волосне 
містечко Бахмач.

На фото ми бачимо загальний вигляд цього мли-
на і складських приміщень. На пероні, де приймали 
зерно й відвантажували борошно, стоїть нечислен-
ний гурт людей; купку жінок у простому сільському 
одязі біля стіни млина можна ідентифікувати як ро-
бітниць цього млина.

«Перший чернігівський фотопортал»

За що і як судилися 
наші пращури
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Батурин — гетьманська столиця

Зародження ткацтва 
в Посеймів’ї

Історична повість 
Є. Аладьїна «Кочубей» 

Кирило Розумовський і Батурин

Василь Леонтійович 
Кочубей — відомий полі-
тичний діяч XVII – XVIII сто-
літь. Його життєва дорога 
тісно переплелася з геть-
маном Іваном Мазепою, 
тому про життя та діяль-
ність генерального судді 
згадують у своїх творах 
багато українських і зару-
біжних митців. Серед них 
— Єгор Васильович Ала-
дьїн (1796 – 1860 рр.), ро-
сійський письменник, ви-
давець літературних аль-
манахів. 

Народився Єгор Ала-
дьїн у Щигровському по-
віті Курської губернії. Піс-
ля навчання розпочав 
військову кар’єру, брав 
участь у французько-ро-
сійській війні 1812 року 
в чині унтер-офіцера. 
Пізніше отримав посаду 
прапорщика в Нарвсько-
му драгунському полку. 
1820 року переїхав до 
Санкт-Петербурга, де обі-
ймав посаду чиновника 
при Казенній палаті, й водно-
час почав займатися літератур-
ною діяльністю. 1824 року ви-
крив контрабанду, яка достав-
лялася на купецьких кораблях. 
Отримана за це грошова вина-
города дала можливість Єгору 
Аладьїну самостійно створи-
ти і видавати «Невський аль-
манах», один із найпопулярні-
ших російських альманахів XІX 
століття. У ньому друкували 
свої твори О. Пушкін, С. Глінка, 
В. Жуковський та інші.

У той період в основі тво-
рів російських авторів про геть-
мана Івана Мазепу лежав ім-
перський міф як про «зрадни-
ка, проклятого церквою». Тому 
Єгор Васильович у своїй істо-
ричній повісті «Кочубей» голо-
вним героєм обрав Василя Ле-

онтійовича Кочубея. Повість на-
писана 1827 року російською 
мовою. Уперше праця була на-
друкована в «Невському альма-
насі» 1828 року. Удруге повість 
надрукували у двотомному ви-
данні «Предания веков» у Києві 
аж 1990 року. Наприкінці пові-
сті — примітка автора: «См. Ис-
торию Малой России Бантыша-
Каменского». 

Автор у творі охоплює події 
1707 і 1708 років, описує має-
ток В. Кочубея в Диканьці, що 
на Полтавщині, його багатство, 
дітей, дружину Любов Федорів-
ну. «...Золота у тебя, как песку 
окрест Киева; на твою Любовь 
нельзя наглядеться, на твоих 
детей мало века налюбовать-

ся!» — такими словами у по-
вісті звертається гетьман до 
генерального судді. Самого 
ж В. Кочубея автор у повісті 
представляє як вірну люди-
ну своїй Батьківщині, а на-
прикінці твору — як «муче-
ника». 

Після публікації пові-
сті «Кочубей» багато літе-
ратурних критиків робили 
зауваження стосовно іс-
торичних подій, які дещо 
не відповідали дійсності. 
Свої зауваження висловив 
і Олександр Пушкін: «Некто 
в романтической повести 
изобразил Мазепу старым 
трусом, бледнеющим перед 
вооружённой женщиною, 
изобретающим утонченные 
ужасы, годные во фран-
цузской мелодраме, и пр. 
Лучше было бы развить и 
объяснить настоящий ха-
рактер мятежного гетмана, 
не искажая своевольно ис-
торического лица». 

Незважаючи на всі кри-
тичні зауваження, саме ця 

повість надихнула О. Пушкіна 
на написання поеми «Полтава». 
Це підтверджує літературний 
критик Ксенофонт Полєвий: «Он 
использовал повесть Аладьи-
на как материал для любовной 
фабулы поэмы, но не назвал ни 
имени автора, ни названия по-
вести, на которую опирался». 

Небагато письменників XІX 
століття у своїх працях голо-
вним героєм обирали генераль-
ного суддю, тому, навіть не по-
діляючи думки автора у трак-
туванні історичних подій, істо-
рикам необхідно знати повість 
«Кочубей».

Наталія ДРОБЯЗКО

Ткацтво належить до найдавніших 
занять людини. Учені вважають, що вже 
в епоху пізнього палеоліту людям, що за-
ймалися полюванням, збиральництвом 
і рибальством, були відомі різні спосо-
би обробки волокнистих та інших матері-
алів, які їм давала матінка-природа. Це 
зумовлене постійною потребою людини 
у вбранні, необхідністю текстилю в обла-
штуванні житла й господарства. 

То що ж було першим — нитка чи гол-
ка? Сягнути в ці ранні часи історії люд-
ства допоможе масив археологічних 
пам’яток Батуринського Посеймів’я.

Найближчий до Батурина пізньопа-
леолітичний комплекс (близько 25 тис. 
р. до н.е.) відкрито на Мезинській стоян-
ці на Десні. З-поміж інших пам’яток там 
виявлено кістяні голки з вушка-
ми, які використовували для 
зшивання шкір та нечисленні 
кам’яні різці. Проте жодних 
ознак побутування плете-
них чи в’язаних виробів, 
які, на думку вчених, 
передували тканим, 
так і не було знайде-
но. Рибалки раннього 
мезоліту виготовляли 
сітки з кропиви та ін-
ших волокон рослин.

Неолітичні племена, 
зокрема людність дніпро-
донецької культури та куль-
тури ямково-гребін-
цевої кераміки, що 
жили в V – III тис. до 
н.е. на території Бату-
ринського Посеймів’я, використовували 
для пошиття одягу шкіри й хутро тварин. 
Про це свідчить виявлений на їхніх посе-
леннях кременевий і кварцитовий інвен-
тар давніх кравців — скребки та їхні різ-
новиди (скобелі), різці та інші ріжучо-ко-
лючі знаряддя. Початок культивування 
волокнистих рослин і приручення тварин 
з метою одержання вовни розширили 
сировинну базу, а зростання чисельності 
населення та необхідність предметів по-
всякденного вжитку зумовлювали пошу-
ки раціоналізаторських методів ткаць-
кого виробництва вже в пізньому нео-

літі. На факт існування прядіння як за-
няття вказують глиняні прясельця для 
веретен. Основні знаряддя для прядін-
ня — веретена (стержні), на край яких 
насаджувалися пряслиця для надання 
їм обертального руху, виготовлялися в 
той час, найімовірніше, з дерева чи кіст-
ки, і через нетривкість матеріалу не збе-
реглися. Вертикальні ткацькі верстати 
з’явилися на українських землях у пізній 
період трипільської культури і викорис-
товувалися вони до раннього середньо-
віччя. Глиняні тягарці (грузила) для відтя-
гування ниток основи в таких верстатах 
мали кулясту, конічну чи сплющено-кру-
глу форму.

У добу бронзи тваринницько-хлібо-
робські племена Посеймів’я прикраша-

ли поверхню глиняного посуду 
відбитками шнурів. А пле-

мена раннього залізного 
віку вже шили вбран-

ня з вовняної тка-
нини. Про обробку 
вовни у скіфів зга-
дує Помпей Трог на 
зламі нашої ери.

Р о з в и в а л о -
ся ткацтво і в ран-

ніх слов’ян. Це під-
тверджується знахід-

ками пряслиць різних 
форм і розмірів на по-

селенні Палац (терито-
рія палацово-пар-
кового ансамблю 
К.Розумовського). 
Легкі (малі) пряс-
ла використовува-

ли для прядіння грубих ниток із малою 
кількістю скручувань. Важкі (більші) пря-
сельця потрібні були для прядіння тонких 
і довгих ниток основи. Поруч із глиняни-
ми з’явилися прясла, вирізані з різнови-
ду глинистого сланцю — шиферу.

З часом плетіння і прядильно-ткаць-
кий процес удосконалювалися, і ткацьке 
ремесло посіло достойне місце у вироб-
ничій діяльності населення Давньорусь-
кої держави.

Наталія САЄНКО

Кирилу Розумовському випала щаслива 
доля. У 14 років козацький син потрапив до 
царського двору, в 22 — отримав гетьман-
ську булаву.

На його життєвому шляху переплелися, 
здавалося б, непоєднувані речі: походив не з 
родовитої старшини, а з простих козаків; не 
маючи наукових звань, майже 20 років ке-
рував Імператорською академією наук; був 
освіченою людиною, захоплювався західним 
мистецтвом і літературою, водночас глибоко 

шанував українські традиції і вмів стати на 
захист національних прав. 

Особистість Кирила Розумовського за-
ймає виключну позицію в історії Батурина 
другої половини ХVIII – початку ХІХ ст. У жов-
тні 1750 року імператриця Єлизавета вида-
ла гетьману Розумовському Указ: «...пове-
лели Мы вам, нашему гетману, резиденцию 
свою иметь в Батурине и бывший там город 
возобновить», щоб Батурин став «миниатюр-
ною копиею со двора Петербуржского». 

Це місто було уособленням козацької 
слави й гетьманської величі, але після тра-
гічних подій листопада 1708 року тут не за-
лишилося жодного вцілілого адміністратив-
ного приміщення, не було умов для утриман-
ня служб адміністрації новообраного геть-
мана. Його канцелярія працювала в Глухові, 
там тимчасово оселився і сам К. Розумов-
ський.

Для забудови маєтностей гетьмана були 
задіяні найкращі європейські архітектори 
та майстри, зокрема Антоніо Рінальді, Джа-
комо Кваренгі, Андрій Квасов, Бартоломео 
Растреллі. На потреби гетьманських дворів 
працювала потужна батуринська промисло-
вість: цегельний завод (1751 р.), суконна ма-
нуфактура (1756 р.), завод воскових свічок 
(1757 р.), завод із виготовлення кахлів, лісо-
пильня, млини та інші.

Розумовський надавав Батурину осо-
бливого значення. «…Я на сех днях еду в Ба-
турин, — писав Кирило Григорович графу 

М.І. Воронцову в листі від 24 квітня 1757 
року, — гнусное место глуховское, на кото-
ром я построился уже было и немало, и при 
том по сырости, низости и болотной земли 
почти уже деревянное строение, не в пору 
построенное и скороспешно худыми плот-
никами и из мелкого леса, до того меня 
на последок привели, что я… принуждён 
нынешнего лета зачать каменный дом в Ба-
турине».

У 50-их роках ХVІІІ ст. на головній вулиці 
Батурина, неподалік поштової станції, збу-
дували дерев’яний одноповерховий геть-
манський палац, будинки для гостей, дворо-
ву церкву. На окраїні садиби за бажанням 
господаря з’явилися штучно зроблений гар-
ний ставок, а поряд — чудовий сад і оранже-
рея. Перед головним будинком був насипа-
ний вал, на якому стояли гармати, під валом 
викопаний рів. У цьому будинку К. Розумов-
ський прожив немалий період, у ньому меш-
кав і дев’ять останніх років життя. 

Час був немилосердним до Батуринсько-
го маєтку останнього гетьмана, оскільки після 
смерті К. Розумовського 1803 року жоден із 
представників роду Розумовських не жив у Ба-
турині. Будинок занепав, його розібрали 1821 
року. Найдовше простояла огорожа на цегля-
ному фундаменті, але і її розібрали на почат-
ку ХХ ст., під час будівництва на території граф-
ського саду земського училища ім. Затвор-
ницького. Нині на місці кремля К. Розумовсько-
го розташована Батуринська середня школа. 

Ми звертаємося до мешканців Батури-
на: якщо в когось збереглися старовинні 
фото з батуринськими краєвидами, інші по-
тенційні предмети музейного значення — 
просимо подарувати їх нашому закладу і тим 
самим долучитися до збереження історично-
го надбання гетьманської столиці.

У 1760 році вийшов універсал гетьмана 
К.Розумовського: «Имея мы в настоящем на-
шем собственном владении пожалованной 
нам и детям в вечное и потомственное вла-
дение, город Батурин, со всем принадлежа-
щими к нему селами, деревнями и всякими 
угодиями и желая оный город Батурин рас-
пространить и населить знатными домами 
по собственной нашей воле!» 

До сьогоднішнього дня центр Батурина 
зберіг планування вулиць, яке було викона-
не за бажанням К. Розумовського ще в дру-
гій половині ХVІІІ ст.

Наприкінці життя К. Розумовський роз-
почав ще одне грандіозне будівництво — 
спорудження палацово-паркового комплек-
су та Воскресенської церкви. Ці монумен-
тальні споруди досі є окрасою батуринської 
землі.

«Золота осінь Гетьманщини» — так на-
звав О. Путро, відомий дослідник життя та 
діяльності Кирила Розумовського, роки його 
гетьманування. Часи Розумовського були 
воістину «золотими» і для Батурина.

Наталія ОЛЕФІРЕНКО

Глиняне грузило до вертикального 
ткацького верстата з експозиції 

музею археології Батурина.

Титульна сторінка «Невського альманаху», 
1828 рік.

Публікації підготували наукові співробітники 
Національного заповідника «Гетьманська столиця»
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Календар 
всесвітньої історії

Олександр
Довженко

Василь Стус

У світі 
крилатих 
слів

Мартиролог злочинів комуністичного режиму

2 вересня
1945 — Японія підписала Акт про ка-

пітуляцію. 
Народилися: 1811 — Іван Вагилевич, 

поет i фольклорист, член «Руської трійці»; 
1891 — Павло Филипович, професор, літе-
ратурний критик, поет-неокласик.

3 вересня 
1783 — завершено війну за незалеж-

ність США. 
1987 — в еміграції помер російський 

письменник, уродженець Києва Віктор Не-
красов.

4 вересня
1888 — американець Джордж Істмен 

отримав патент на фотокамеру, яка вико-
ристовувала скручену в рулон плівку, і за-
реєстрував свою торгову марку — «Кодак».

1965 — у київському кінотеатрі «Укра-
їна» під час прем’єри фільму «Тіні забутих 
предків» відбувся мітинг протесту про-
ти нової хвилі політичних репресій серед 
української інтелігенції.

Народився: 1809 — Юліуш Словаць-
кий, польський поет.

Померли: 1907 — 
Едвард Ґріґ, норвезь-
кий композитор; 1942 
— Жигмонд Моріц, угор-
ський письменник; 1985 
— Василь Стус, укра-
їнський поет, перекла-
дач і правозахисник, 

помер у карцері мордовського табору для 
політв’язнів у віці 47 років.

5 вересня
1657 — гетьманом України обрано Іва-

на Виговського (до повноліття Юрія Хмель-
ницького).

1958 — у США вперше опубліковано 
роман Бориса Пастернака «Доктор Жива-
го», заборонений до друку на його батьків-
щині в СРСР.

Народився: 1870 — Володимир Сіке-
вич, генерал-хорунжий армії Української 
Народної Республіки.

6 вересня
1492 — експедиція Колумба покинула 

Старий Світ (порт Сан-Себастьян, Канар-
ські острови) і вирушила на захід.

1522 — 17 членів експедиції Магел-
лана, що залишилися живими, завершили 
першу навколосвітню подорож.

Народилися: 1897 — Іван Микитенко, 
український письменник, драматург; 1924 
— Михайло Брайчевський, український іс-
торик, археолог.

7 вересня
Народилися: 1726 — Франсуа-Ан-

дре Філідор, французький шахіст і музич-
ний композитор, найсильніший шахіст сві-
ту ІІ половини XVIII століття, один із творців 
французької комічної опери. 1870 — Олек-
сандр Купрін, російський письменник. 
1875 — Олександр  Мурашко, український 
живописець, педагог.

Помер: 1962 — Тодось Осьмачка, 
український письменник.

8 вересня
1636 — заснований Гарвардський 

університет, найстаріший із університетів 
США.

1989 — у Києві заснований Народний 
рух України за перебудову.

Народилася: 1898 — 
Наталія  Ужвій, українська 
актриса театру і кіно.

Померли: 1709 — Іван 
Мазепа, гетьман України; 
1914 — Петро Нестеров, 
військовий льотчик, засно-
вник  вищого пілотажу.

9 вересня
1776 — затверджена нова назва 

Об’єднаних Колоній Америки — Сполучені 
Штати Америки.

Народилися: 1585 — Арман Жан дю 
Плессі, герцог де Рішельє, французький 
політичний діяч, кардинал; 1769 — Іван 

Котляревський, український письменник; 
1828 — Лев Толстой, російський письмен-
ник.

Померли: 1976 — Мао Цзедун, керма-
нич КНР; 2007 — Василь Кук, останній Го-
ловний командир УПА.

10 вересня
1835 — відкрита перша залізниця в 

Німеччині між Нюрнбергом і Фюртом, за-
вдовжки 10 км.

1856 — закінчення 
Кримської війни.

Народилися: 1883 — 
Дмитро Донцов, публіцист, 
політичний діяч, літератур-
ний критик, ідеолог україн-
ського націоналізму; 1894 
— Олександр Довженко, 
український письменник і 
кінорежисер.

11 вересня
1943 — створено державний україн-

ський хор імені Г. Верьовки.
2001 — відбулася серія терористичних 

актів у США.
Народилися: 1862 — 

Вільям Сідні Портер, аме-
риканський письменник, 
відомий як О.Генрі; 1864 
—  Павло Грабовський, 
український поет.

Померли: 1530 — 
Костянтин Острозький, 
волинський князь, Великий Гетьман Литов-
ський від 1497 р.; 1971 — Микита Хрущов, 
перший секретар КПРС (1953 – 1964), Го-
лова Ради Міністрів СРСР (1958 – 1964).

12 вересня
1683 — відбулася Віденська битва, в 

результаті якої об’єднана армія Священної 
Римської імперії та Речі Посполитої на чолі 
з Яном III Собеським здобула перемогу над 
османським військом.

1990 — підписаний договір про 
об’єднання Німеччини.

Народилися: 1875 — Олександр Ко-
шиць, український композитор, диригент, 
етнограф; 1921 — Станіслав Лем, поль-
ський письменник-фантаст.

13 вересня
1848 — у Львівському університеті 

створена кафедра української мови.
Народилися: 1894 — Юліан Тувім, 

польський поет; 1922 — Марія Фішер-
Слиж, американська лікарка, українка за 
походженням, меценатка.

Помер: 1693 — Лазар Баранович, 
український церковний, політичний та літе-
ратурний діяч.

14 вересня
1871 — розпочав свою діяльність пер-

ший в Україні банк — Харківський акціо-
нерний земельний банк.

1911 — під час урочистих заходів на 
честь пам’яті Олександра ІІ в Києві був 
смертельно поранений прем’єр-міністр Ро-
сії Петро Столипін.

1939 — у США авіаконструктор україн-
ського походження  Ігор Сікорський підняв 
у повітря свій перший гелікоптер VS-300.

15 вересня
1916 — уперше в історії під час бойо-

вих дій були застосовані танки.
1971 — дванадцять канадців із Ван-

кувера заснували екологічну організацію 
«Greenpeace» («Грінпіс»).

Народилися: 1613 — Франсуа де Ла-
рошфуко, герцог,  французький письмен-
ник-мораліст; 1890 — Агата Крісті, англій-
ська письменниця; 1918 — Євген Стахів, 
керівник українського підпілля на Донба-
сі в роки Другої світової війни; 1925 — Ки-
рило Лавров, російський актор, виходець з 
України.

Померли: 1653 — Тиміш Хмельниць-
кий, український військовий та політичний 
діяч, старший син Богдана Хмельницького; 
1907 — Іван Карпенко-Карий, український 
драматург, брат Миколи Садовського і Па-
наса Саксаганського.

Радянські спецслужби про-
водили масове мінування міст, 
які здавали німцям. А потім під-
ривали їх, аби за будь-яку ціну 
завдати ворогу максимальної 
шкоди — згідно із проголоше-
ною Сталіним «тактикою випале-
ної землі».

18 серпня 1941 р. близько 
20.00 співробітники НКВС без 
попередження підірвали греблю 
ДніпроГЕС у Запоріжжі. Вибух 20 
тонн толу зруйнував частину гре-
блі завдовжки 165 метрів, уна-
слідок чого 20-метрова водяна 
хвиля змила прибережну міську 
смугу, плавні Хортиці й дійшла до 
міст Марганця та Нікополя, роз-
ташованих майже за 80 кіломе-
трів униз за течією Дніпра.

Наказ на знищення Дні-
проГЕСу віддав особисто Ста-
лін, а вибухівку доставили лі-
таками з Москви. Як завжди, 
про майбутній вибух не попе-
редили ні військове керівни-

цтво, ні місцеве населення.
Кількість жертв трагедії до-

стеменно невідома, оскільки їх 
ніхто не рахував. Найчастіше до-
слідники говорять про 100 тисяч 
загиблих: 80 тисяч жителів За-
поріжжя та його околиць, біжен-
ців із сусідніх регіонів та близь-
ко 20 тисяч радянських солда-
тів, які не встигли покинути міс-
та. 

Один із очевидців трагедії на 
острові Хортиця згадував: «Ніяк 
не второпати, що про майбутню 
сплановану диверсію та її мож-
ливі трагічні наслідки не попе-
редили підрозділи радянських 
військ, що зосередились у плав-
нях острова… Вода, що ринула-
ся із верхнього б’єфа крізь про-
лом у греблі, здійнялася неба-
ченої висоти й неміряної сили 
хвилею. Частина тієї гігантської 
хвилі, що прокотилася Новим 
Дніпром, обрушилась на плавні 
острова, на озброєних, але без-

захисних перед стихією людей. 
Коли хвиля відійшла, на осоко-
рах і вербах, в’язах і дубах зали-
шилися висіти у неприродних по-
зах сотні (якщо не тисячі) захис-
ників соціалістичної вітчизни… 
Відразу ж окупанти позганя-
ли із селищ жінок і наказали зі-
брати тіла загиблих червоноар-
мійців. А вони лежали на полях, 
на городах, висіли на деревах 
у плавнях». 

Німецьке командування оці-
нювало свої втрати в живій силі 
в 1500 осіб. 

Акцію пояснювали побою-
ванням швидкого наступу ні-
мецьких військ, хоча насправ-
ді основні сили німців підійшли 
сюди лише за 46 діб, на почат-
ку жовтня. Отже, драма Дніпро-
ГЕСу стала черговим свідченням 
того, як ставилася радянська 
держава до своїх громадян.

Безпосередніх виконавців 
руйнування ДніпроГЕСу Олексія 
Петровського і Бориса Єпова 
(до речі, учасника висадження в 
повітря храму Христа Спасителя 
в Москві) спершу заарештували, 
однак за розпорядженням Мо-
скви невдовзі випустили з виба-
ченнями. У подальшому вони за-
ймалися підривом Волховської 
ГЕС та виконували інші «спеці-
альні завдання».

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів

Олександр Кониський

Перейти Рубікон. У 49 
році нашої ери Юлій Цезар, 
який очолював війська 
Риму в Галлії, успішно за-
вершивши там війну, вирі-
шив іти на Рим, щоб здобу-
ти владу. Кордоном Галлії 
була ріка Рубікон. Римські 
закони забороняли без до-
зволу сенату вводити вій-
ська до столиці. Цезар піс-
ля довгих роздумів вирі-
шив порушити закон, пе-
рейти ріку і кинути виклик 
сенату. Вислів означає — 
зробити рішучий, безпово-
ротний крок. 

Прийшов, побачив, 
переміг. Під час війни в Ма-
лій Азії Юлій Цезар блискуче 
переміг тамтешнього царя 
Фарнака. Про це він наді-
слав сенатові свій лаконіч-
ний звіт із трьох слів: «При-
йшов. Побачив. Переміг».

Тримати камінь за 
пазухою. Вислів походить 
із «Комедії про глечик» дав-
ньоримського письменника 
Тіта Плавта. Означає прихо-
вані недобрі наміри. 

Хліба й видовищ. Цей 
вислів дійшов до нас завдя-
ки сатирам давньоримсько-
го автора Ювенала. Він гнів-
но картав жорстокого імпе-
ратора, брехливих жерців, 
вельмож, а також лінивих 
плебеїв-простолюдинів, які 
були на утриманні імперато-
рів і вимагали від них «хліба 
й видовищ».

Підрив ДніпроГЕСу 
радянськими спецслужбами 

Наталія
Ужвій

О.Генрі

18 серпня 1836 року в селі Пе-
реходівка на Чернігівщині народив-
ся Олександр Якович Кониський 
— письменник, публіцист, громад-
ський діяч, автор духовного гімну 
«Молитва за Україну».

Походив зі стародавнього, але 
збіднілого чернігівського дворян-
ського роду. У 13 років був виклю-
чений із Чернігівської гімназії через 
написання українських віршів. На-
вчався в Ніжинському ліцеї, склав 
іспит на звання кандидата права.

Почав друкуватися від 1858 
року, у своїй творчості відстоював 
українську національну ідею. Ав-
тор підручників для недільних шкіл 
«Українські прописи» (1862), «Ариф-
метика, або Нотниця» (1863), «Гра-
матика, або Перша читанка задля 
початку вченья» (1882).

За поширення «малоросійської 
пропаганди» 1863 року засланий 
до Вологди. Повернувся до Києва 
лише в 1872-ому, після зняття полі-
ційного нагляду. 

Один із фундаторів Літератур-
ного товариства імені Т. Шевченка 
(1873), засновник видавництва «Вік».

Підготував першу двотомну біо-
графію Тараса Шевченка, яка була 
високо оцінена сучасниками і не 
втратила актуальності й донині. Пе-
реклав «Щоденник» Кобзаря. Ав-
тор слів пісні «Молитва за Україну» 

(«Боже великий, єдиний, нам Укра-
їну храни»), покладеної на музику 
Миколою Лисенком.

Сергій Єфремов писав: «Такими 
людьми, як Кониський, найбільше 
держалась українська справа під 
той складний час, коли навіть голо-
су українського не чутко було, вони 
були не тільки робітниками, а немов 
прапорами цілої епохи». 

За широтою діяльності з Олек-
сандром Кониським можуть зрів-
нятися хіба що Іван Франко, Панте-
леймон Куліш, Борис Грінченко.

Постійно переслідуваний жан-
дармами (1885 р. звинувачений в 
українському сепаратизмі, провів в 
ув’язненні майже півтора року), тво-
рив під численними псевдонімами. 
Але й у Радянському Союзі його твори 
знаходилися під забороною, оскільки 
автора вважали «націоналістом».

Помер 12 грудня 1900 року в 
Києві. Похований на Байковому 
кладовищі.

Меморіальна дошка 
Олександрові Кониському 

У селі Переходівка Ніжинсько-
го району відбулися урочисті захо-
ди з нагоди 180-річчя від дня наро-
дження Олександра Кониського.

У  селі, де народився Конись-
кий,  йому відкрита біля церкви ме-
моріальна дошка.

Олександр Якович Кониський 
(1836 – 1900)

Олександр Кониський. 
«Тарас Шевченко-Грушівський. 

Хроніка його життя» (1991)
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Цікаве про українських 
письменників 

Валерій ШЕВЧУК     Із книги «Із вершин та низин» 

Світлини 
з архіву 
Володимира 

Сапона
Після армії, рано-вранці 

серед літа, я в гостинах в од-
нокурсника Олексія Несте-
ренка, в селі Курінь Бахмаць-
кого району на Чернігівщині. 
1976 р. 

В и д а т н и й 
чеський письмен-
ник подарував 
світу безсмерт-
ний роман  «При-
годи бравого  во-
яка Швейка». І  в 
наші дні сатира 
Гашека не заста-
ріла, звучить сві-
жо і актуально.

У божевільні кожен міг говорити все, що 
спаде на думку, немов у парламенті.

Скромність прикрашає чоловіка, але 
справжній чоловік прикрас не носить.

— Наші справи — нікудишні, —  почав він 
слова розради.

Після вакханалій і оргій завжди приходить 
моральне похмілля.

Кидатися направо і наліво лайном — аргу-

ментація більш-менш переконлива, але інтелі-
гентна людина  навіть у  стані роздратування  
не повинна  вдаватися  до подібних виразів.

Без шахрайства теж не можна. Якби всі 
люди піклувалися тільки про добробут інших, 
то ще швидше побилися б між собою.

Біда, коли людина раптом почне філософ-
ствувати, — це завжди пахне білою лихоман-
кою.

Не всім же бути розумними. Як виняток, 
мають бути також і дурні, тому що, якби всі 
були розумними, то на світі було б стільки ро-
зуму, що від цього кожна друга людина стала б 
досконалим ідіотом.

— Не уявляю собі, — мовив Швейк, — 
щоб безневинного засудили на десять років. 
Правда, одного разу безневинного засудили 
до п'яти років — таке я чув, але на десять — це 
вже, мабуть, забагато!

Нехай було, як було,  адже як-небудь та 
було! Ніколи так не було, щоб ніяк не було.

Від стін поліцейського управління віяло 
духом чужої народу влади.

Військово-юридичний апарат був пре-
красний. Такий судовий апарат є у кожної дер-
жави, що стоїть перед загальним політичним, 
економічним і моральним крахом.

Тоді як тут короля били тузом, далеко на 
фронті королі били один одного своїми підда-
ними.

Іншим разом уважніше придивляйтеся до 
того, з ким купаєтеся: у воді всяка гола люди-
на схожа на депутата, навіть якщо він убивця.

Я думаю, що на все потрібно дивитися не-
упереджено. Кожен може помилитися, а якщо 
про що-небудь дуже довго роздумувати, вже 
напевно помилишся.

У солдата, якого ведуть під конвоєм, за-
вжди більше досвіду, ніж у тих, хто його вартує.

Взагалі все на світі раптом здалося йому 
таким мерзотним і огидним, що він відчув по-
требу напитися і позбавитися від світової 
скорботи.

— Найкраще, — сказав Швейк, — це ви-
давати себе за ідіота.

Письменник, вояк і слідчий
Олекса Стороженко, беручи участь у війні з турками, 

відзначився в битві під Журжею 1829 року й одержав 
за хоробрість найвищу тодішню нагороду — орден свя-
того Георгія. Так само славився письменник великою 
вправністю в розплутуванні найскладніших слідчих за-
гадок. Чинити це допомагали йому глибоке знання на-
родного життя, здатність до тонкого психічного аналізу 
і вміння захоплювати співбесідника. Він не був слідчий 
за фахом, але до його таланту зверталися в особливих, 
надто заплутаних і важливих справах. 

1839 року цар Микола І їхав Житомирським трак-
том. Він звернув увагу на чоловіка, що лежав непода-
лік хати в селі Борщагівці, голова якого була загорнута 
в свитку. Кілька царських прислужників підійшли до чо-
ловіка і з жахом побачили, що перед ними труп старого 
селянина з пробитою головою.

Цар наказав розслідувати цю справу, але всі зусил-
ля поліції виявилися марними. Тоді київський генерал-
губернатор Д. Бібіков попросив розібратися в цьому 
свого чиновника з особливих доручень — Олексу Пе-
тровича Стороженка.

Письменник поїхав до села Борщагівки й незабаром 
з’ясував, що селянин жив тільки з десятилітньою внуч-
кою, був він тверезий, хазяйновитий і мав гроші, які хо-
вав у скрині. Дівчинка оповіла Олексі Петровичу, що вве-
чері до них постукав якийсь чоловік і попросив упустити 
його. Коли дід відчинив, напасник кинувся на нього, вда-
рив, тоді заліз у скриню і забрав гроші. Дівчинка заби-
лася в куток і не ворухнулася — злочинець її не помітив.

Стороженко пішов по селу і почав вести всілякі розмо-
ви. Один селянин здогадно сказав, що це міг зробити хтось 
із солдатів піхотної роти, що стояла в Борщагівці. Олекса Пе-
трович вирішив допитати солдатів. Він сів біля дверей, щоб 
самому лишатися в затінку, а світло щоб падало на того, хто 
входить. Солдатів впускали по одному, і вони мали дивити-
ся слідчому в обличчя. У шести солдатів в очах промайнув 
якийсь неспокій, і Стороженко наказав їх затримати.

Приблизно тієї самої пори, коли було вбито діда, Сто-
роженко посадив дівчинку в той куток на печі, де вона й 
сиділа, а солдатам наказав по кілька разів підходити до 
дверей і казати ті слова, які казав напасник, коли про-
сився до хати. Солдатів підводили шість разів у різному 
порядку, і щоразу дівчинка вказувала на один знайомий 
голос. Солдата заарештували.

Виявилося, однак, що в час злочину цей солдат був 
під арештом, а вартовими — ті, кого Олекса Петрович 
підозрював. Після допиту солдати з плачем упали до ніг 
Стороженкові й зізналися, що вони випустили арешто-
ваного на півгодини змінити сорочку. Притиснутий до 
стіни, злочинець зізнався.

Стороженко був чоловіком величезної фізичної 
сили, він згинав двогривенні монети і міг тягти під гору 
10 пудів, тобто 160 кг.

«Слово на слово 
до редактора «Слова»
50-ті – початок 60-их років XIX ст. у Західній Україні 

були роками мракобісся. У літературі панували люди, які 
зневажливо ставилися до народу і його мови, вживаю-
чи для своїх писань важкої, штучної, так званої мака-
ронічної суміші: українських, церковнослов’янських та 
російських слів, з’єднаних на німецькій фразеологічній 
основі. На чолі того руху стояв Богдан Дідицький, який 
почав видавати 1861 року часопис «Слово». Галицька, 
буковинська й закарпатська інтелігенція говорили чи 
польською, чи німецькою, чи угорською мовами. Жур-
нал «Слово» видавався важким язичієм і ледве животів. 

Проти того «Слова» виступив 1868 року з гарячим за-
переченням тодішній студент теології в Чернівцях Антін 
Кобилянський, видрукувавши брошуру «Слово на слово 
до редактора «Слова». Брошура вийшла в Чернівцях, пи-
сано її було чистим гуцульським говором, а надруковано 
чеськими літерами. До брошури долучено вірш нікому не 
відомого поета Федьковича, якого намовив писати укра-
їнською мовою той-таки Кобилянський, і цій брошурі су-
дилася визначна місія: вона пробудила галицьку молодь, 
викликала в неї інтерес до власного народу і з’явила пе-
ред очі культурного світу видатного поета Ю. Федьковича.

Сам Кобилянський був як людина великий оригінал, 
захоплювався (єдиний у своєму середовищі) вегетаріан-
ством і правилами строгого гігієнічного життя, ненавидів 
усіляку фальш, облуду, неприродність. Кохавсь у філософії, 
знав докладно Канта, Фіхте, Гегеля, об’їздив півсвіту — 
був проповідником вільної німецької громади в Німеччині, 
а пізніше в Америці; захоплювався технікою, винайшовши 
машину, котру назвав «димовлад». Ця машина мала зби-
рати дим із коминів і корисно його переробляти. Кобилян-
ський сподівався, що фабрики зацікавляться його вина-
ходом, але даремно. Думав також він і про винайдення лі-
тальної машини й листувався щодо цього з Дрімоном, але 
не пощастило й тут. Навіть дітей своїх назвав оригінально: 
дочок — Селеною і Салютою, а синів — Геліосом і Зоря-
ном. Помер, усіма забутий, у крайній нужді.

У Москві помер 
відомий російський 
письменник, абха-
зець за національ-
ністю Фазіль Іскан-
дер (6.03.1929 – 
31.07.2016).

У найглухіші часи радянського режиму його 
творчість несла людям такі поняття, як гума-
нізм, честь, порядність. 

Іскандер народився в Сухумі. 1938 року його бать-
ко був депортований із СРСР, відтоді син ніколи не ба-
чив батька. Виховувався родичами матері-абхазки в 
селі Чегем, яке потім так цікаво оспівав у багатьох сво-
їх творах. 

Закінчив 1954 року Літературний інститут ім. 
О. Горького, працював журналістом в обласній пресі. 
Від 1962 року постійно жив у Москві.

Популярність до письменника прийшла 1966 року 
після публікації в серпневому номері відомого журналу 
«Новый мир» повісті «Сузір’я Козлотура». Повість висмі-
ює «кампанії» з підйому сільського господарства в СРСР, 
маніпулювання громадською думкою. 

Головні книги Іскандера: роман-епопея «Сандро з 
Чегема», епос «Дитинство Чіка», повісті «Людина і її око-
лиці», «Шкільний вальс, або Енергія сорому», «Поет», 
«Стоянка людини», «Софічка», книги оповідань. Роман-
епопея «Сандро з Чегема», повний текст якого налічує 
майже 1100 сторінок, був урізаний радянською цензу-
рою на дві третини. Повний текст вийшов у США в 1979 
і 1981 роках, у СРСР роман був виданий повністю лише 
1989 року.

Серед улюблених тем Іскандера — поняття спра-
ведливості, честі, гідності, аскетизм, любов до землі. 

У 1979 році письменник брав участь у створенні не-
підцензурного альманаху «Метрополь», де були надру-
ковані його повість та інші твори письменників, заборо-
нені в СРСР. Після цього аж до горбачовської перебудо-
ви мав проблеми з публікацією своїх творів у СРСР.

Книги Фазиля Іскандера перекладені на десятки 
мов світу.

Письменник неодноразово виступав на захист не-
великих народів, підписав безліч листів на захист ви-
сланих і репресованих письменників. 

Іскандер виступав проти відділення Абхазії від Гру-
зії, говорячи, що це шлях у «криваву безвихідь». 

Фазіль Іскандер — 
про честь і порядність

18  дотепних цитат Ярослава Гашека

Ось деякі афоризми, цита-
ти письменника. 

Воля до добра й розуму має па-
нувати над будь-яким життєвим аб-
сурдом. Не можна забувати афо-
ризму Шопенгауера: хто ясно мис-
лить, той ясно викладає. 

Гумор — залишкова радість 
життя після вирахування дурості. 

Громадський діяч — невдаха, 
що не змирився. Нещасну країну 
пізнаєш за кількістю громадських 
діячів. 

Політика й совість несумісні.
Ідеальне суспільство неможли-

ве, тому що людина за природою 
своєю неідеальна.

Колективної відповідальнос-
ті не буває, відповідальність буває 
тільки особистою. Почервоніти від 
сорому можна тільки особисто. Ко-
лектив не може почервоніти від со-
рому. 

Грандіозність змін або ката-
строф робить їх для недосвідчено-
го розуму переконливішими. Напри-
клад, людина, яка спалила один бу-
динок, сприймається як божевіль-
на, а людина, яка спалила багато 
будинків, народжує в нас думку, що, 
можливо, вона збирається побуду-
вати на їхньому місці нові, кращі за 
попередні? 

Дурість висміюється не для 
того, щоб знищити дурість, — вона 
незнищенна. Це робиться для того, 
аби підтримати дух розумних. 

Людина — незавершена пози-
тивна істота. Вона завжди думає, 
що за великого бажання може взя-
ти й переінакшити все на краще. 
Але це справа дуже багатьох поко-
лінь. Потрібно набратися терпіння. 

Ми услід за Марксом заблукали, 
вважаючи, що економіка — це ба-
зис, а все інше — надбудова. Тися-
чолітній досвід людства, всі релігії 
світу стверджують, що якраз навпа-

ки: саме совість — базис, а еконо-
міка — одна з найважливіших над-
будов. 

Умови того життя, породжені 
сталінізмом, страшні не лише тим, 
що вони призвели до загибелі ба-
гатьох тисяч людей. Ця атмосфера 
сприяла появі людини нового типу 
— людини лукавої... Не даючи нічо-
го ні країні, ні людям, це лукавство 
створило умови, за яких найменш 
обдарована частина нації отриму-
вала найбільші шанси для того, щоб 
рухатися вгору по соціальних схо-
дах. 

Людина не може спалити все, 
чому поклоняється, не може відмо-
витися від себе, щоб стати іншою. 
Стати іншою вона не може, тому що 
на це в неї вже бракує сил — звести 
новий будинок свого життя. Відмо-
витися від того, що є, для неї озна-
чає втратити все. 

Сьогодні класова боротьба пе-
ретворилася на касову боротьбу. 

Від Декларації прав людини ми 
прийшли до декорації прав людини. 

У СРСР залишатися порядним 
було легше: в ті роки зло мало чіт-
ко обкреслені межі. Якщо хтось по-
рушував їх усупереч своїй совісті, 
то він хоч би усвідомлював, що тво-
рить. Нинішнє зло розпливчасте і ту-
манне й тому набагато страшніше.

Кріслоносці окупували Росію.
Якщо над недоліками країни хо-

четься сміятися, значить, країна ще 
може видужати. Якщо сміятися над 
недоліками країни не хочеться, зна-
чить, вона вже загинула. Над заги-
блими не сміються. 

Уся Росія — це п’яний Гамлет.
Патріотизм — це театр, де вхід 

без квитків. І в кожного глядача є 
шанс стати актором. Одні саме з 
цих причин біжать туди, а інші саме 
з цих причин бентежаться і прохо-
дять мимо. 
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Несподівані 
думки

 Теорія вчить нас ди-
витися далеко вперед, а 
практика — собі під ноги.

 Чиста совість — вір-
ний симптом склерозу. 

 Старість починається 
того дня, коли помирає від-
вага. Андре Моруа. 

 Старість не захищає від 
любові, зате любов захищає 
від старості. Коко Шанель. 

 У міру того, як ми ста-
ріємо, життя стає ніби нашим 
старим другом. Жак-Бенінь 
Боссюе. 

Було колись...
 На момент написан-

ня своєї знаменитої Дев’ятої 
симфонії Бетховен був абсо-
лютно глухий. 

 Вольфганг Амадей Мо-
царт почав писати музику в 5 
років. 

 Сальвадор Далі часто 
вдавався до сну з ключем у 
руці. Сидячи на стільці, він за-
синав із затиснутим між паль-
цями важким ключем. Посту-
пово хватка слабшала, ключ 
падав і бився об лежачу на 
підлозі тарілку. Виниклі в дрі-
моті думки могли бути нови-
ми ідеями або розв’язанням 
складних проблем. 

 Винахідник динамі-
ту Альфред Нобель називав 
себе пацифістом і вважав: 
якщо у противників з’явиться 
зброя, яка може моменталь-
но знищити один одного, 
вони зрозуміють, що нічого 
не виграють від війни і при-
пинять конфлікт. У 1888 році 
помилково опублікували по-
відомлення про смерть Но-
беля і некролог, в якому його 
називали «мільйонером на 
крові» й «торговцем вибухо-
вою смертю». Не захотівши 
залишитися в пам’яті люд-
ства лиходієм, Нобель запо-
відав свій статок на засну-
вання наукової премії. 

Куточок 
гумору

— Лікарю, в мене випа-
дає волосся.

— Це через те, що ви 
багато нервуєте.

— Звичайно, нервую — 
в мене ж випадає волос-
ся!!! 

* * *
— Почім яблука? 
— Триста гривень кіло-

грам. 
— А шо так дорого? 
— Нічого не знаю, в 

мене борги!
* * *

— Заберіть свого соба-
ку, по мені вже блохи ска-
чуть. 

— Сірко, відійди від 
дядька, в нього блохи.

* * *
— У нас встановилася 

така погода, що прогнози 
вже передають матюками.

* * *
Автоінспектор до водія: 
— Від вас тхне горіл-

кою. 
— Та ні, коньяком. 
— Тоді їдьте. 
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У світі цікавого

Жартома і всерйоз

Корисні порадиКорисні поради
 Віник служитиме набагато довше, якщо його занурити 

на кілька хвилин у гарячу солону воду перед першим викорис-
танням.

 Позбутися іржавих плям і патьоків можна за допомо-
гою перекису водню, змішавши з 10 відсотками нашатирно-
го спирту.

 5-відсотковий розчин щавлевої кислоти прибере іржу з 
фаянсу або емальованих поверхонь. Потім поверхні та пред-
мети промивають нашатирним спиртом, а опісля — водою.

 Пісок для чищення фаянсу та емалі застосовувати не 
варто, щоб не пошкодити їх.

 У пустелях Техасу й Перу зустрічається дивна рослина 
— селагинелла. У неї достатньо сил, щоб протистояти посусі. 
Коли вологи не вистачає, вона скручується в буру або жов-
тувату кулю і здається зів’ялою. Але, як тільки починаються 
дощі, рослина розправляє листя, знову стає зеленою. Вона 
може роками терпляче чекати чергового дощу.

 З одного гектара посівів ехінацеї пурпурової можна 
отримати від 60 до 130 кілограмів меду. При цьому ехінацея 
цвіте наприкінці літа, коли основні медоноси вже відцвіли. 

 У своєму житті сучасні люди використовують 1500 ви-
дів культурних рослин.

 Картоплю вирощували раніше як квітку й садили на 
клумбах перед палацами.

 Найбільш поживний у світі плід — авокадо. Він містить 
на фунт їстівної маси 741 калорію. А найменш поживний овоч 
— огірок. На фунт їстівної маси — всього 73 калорії.

СвітСвіт-- інфоінфо

Школа української мови
Неправильно Правильно
Поступила заява Надійшла заява

Рахую можливим Вважаю можливим

Більш суворе покарання Суворіше покарання

В силу закону На підставі закону

Згідно рішення Згідно з рішенням

Здійснено злочин Скоєно злочин

Родильний будинок Пологовий будинок

Людина угоріла Людина вчаділа

На екрани кінотеатрів вийде 7 нових 
картин. Зйомки багатьох із них розпоча-
лися і завершилися цього року.

«Микита Кожум’яка»
Мультиплікаційний фільм розповідає іс-

торію хлопчика Микити. Він — 12-річний син 
Кирила Кожум’яки, який переміг останнього 
Змія. Завдяки своєму характеру й хитрості Ми-
кита має врятувати світ.

«Микита Кожум’яка» брав участь у Канн-
ському кіноринку і отримав контракти на по-
каз у кінотеатрах в 15 країнах світу, зокрема 
у Великій Британії, Китаї, Японії, Південній Ко-
реї, Польщі, Болгарії, Туреччині.

«Червоний»
Режисер Заза Буадзе зняв фільм за одно-

йменним романом українського письменника 
Андрія Кокотюхи. У центрі сюжету — людина, яка 
потрапила в складні обставини і не зламалася. 

За сюжетом двоє українців воювали за 
різні ідеали. Проте доля звела їх в одному та-
борі. Тепер вони каторжани: український по-
встанець Данило Червоний та радянський 
льотчик Віктор Гуров.

Червоний — із Заходу. Гуров — зі Сходу. Але 
Батьківщина в них одна. Тільки зрозумівши це, 
тільки домовившись між собою, двоє українських 
в’язнів можуть протистояти репресіям начальни-
ка табору майора Абрамова, підступності ватажка 
злодіїв Колі Тайги та зробити відчайдушну спробу 
вирватися на волю, піднявши повстання в таборі.

«Чунгул»
Містичний трилер В’ячеслава і Олександра 

Альошечкіних. Ці режисери вже знімали жахи 
та фентезі — «Синевир». 

Тепер у центрі сюжету — історія Дениса, 
який переганяє автомобіль клієнта і зупиня-
ється у віддаленому селі для непередбаченого 
ремонту машини. Однак для того, щоб покину-
ти це дивне місце, кожен чужинець має запла-
тити свою ціну місцевому чаклуну. А для голов-
ного героя вона буде ще страшнішою, адже в 
нього закохується дочка чаклуна.

Чунгул — це початкова назва села Черво-
ногірка Запорізької області. Про це село за-
вжди ходили страшні легенди. 

Фільм повністю український: від мови, ак-
торського складу до інвестицій.

«Гніздо Горлиці» 
Картина Тараса Ткаченка, що була визна-

на найкращим українським повнометражним 
фільмом на Одеському кінофестивалі.

Фільм встиг відзначитися й на міжнарод-
них кінофестивалях і здобути престижні на-
городи. «Гніздо Горлиці» присвячене актуаль-
ній та близькій українцям темі — трудовій 
міграції. 

«Правило бою»
Перша українська спортивна драма. На 

створення фільму  надихнули досягнення дво-
разового олімпійського чемпіона з боксу і чем-
піона світу серед професіоналів за версією 
WBO Василя Ломаченка.

«Жива»
Історична драма, знята Тарасом Хими-

чем, базується на реальних подіях, що стали-
ся в 1950-их роках. Це історія молодої дівчи-
ни Анни Попович, яка, рятуючись від переслі-
дувань МДБ, потрапила в табір УПА. 

Справжня героїня, якій зараз 91 рік, зу-
стрілася з режисером і дозволила екранізува-
ти свою історію.

«Сторожова застава»
Пригодницьке фентезі Юрія Ковальова — 

це екранізація однойменної книги Володими-
ра Рутківського. 

Повнометражний україномовний фільм 
розповідає історію сучасного школяра Вікто-
ра, який через загадковий портал потрапляє 
на тисячу років назад, у Київську Русь. 

☺ автомобілі вночі голосно виють, бо ду-
мають, що їхній господар загубився; 
☺ коней на переправі міняють, але за дуже 

невигідним курсом; 
☺ в Україні проблем не розв’язують, а при-

думують нові, які затьмарюють попередні; 
☺ усі динозаври були однакові, просто різ-

ні палеонтологи їх по-різному складали;
☺ губернатор служитиме довше, якщо на 

Різдво засовувати його в ополонку, а на День 
шахтаря — в оперний театр; 
☺ загальне вивчення податкового законо-

давства викликає не конкретне невдоволен-
ня: «Ні фіга собі!», а глибше його вивчення — 
чітку думку: «Фіг вам!» 
☺ згідно з останніми соціологічними опи-

туваннями, 89% народних депутатів не довіря-
ють українському народу;
☺ міста Варшава, Париж і Лондон знахо-

дяться на правому березі Дніпра, а міста Мо-
сква, Пекін і Токіо — на лівому;
☺ найбільшу руйнівну силу має вибух енту-

зіазму в дурня; 

☺ недопите спиртне свідчить про нездоро-
ву атмосферу в колективі;
☺ якщо людині довго не давати заперечу-

вати, вона може забути всі свої аргументи і 
просто вріже мовчки;
☺ тільки досягнувши мети, можеш зрозумі-

ти, наскільки ти промахнувся;
☺ докопуючись до істини, ви обов’язково 

риєте комусь яму; 
☺ найважче завдання, яке стоїть перед де-

путатами: як витягнути гроші з платників по-
датків, не зачіпаючи при цьому виборців; 
☺ не варто лізти людині в душу, там так на-

пльовано; 
☺ один депутат може приватизувати до ста 

гектарів землі й угноїти до ста тисяч мізків;
☺ пальто президента може прогодувати 

невеличке село протягом календарного року; 
☺ совість придумали злі люди, щоб вона 

мучила добрих; 
☺ якщо людина ділиться яблуками, зна-

чить, у неї є яблука, якщо людина ділиться ідея-
ми — значить, у неї просто немає яблук.

Чи знаєте ви, що:

Українські фільми, 
що вийдуть у прокат цього року

Безкоштовні оголошення 
читачів нашої газети

Усі передплатники «Світ-інфо» можуть безкоштовно над-
рукувати в газеті свої приватні оголошення: про купівлю, про-
даж, послуги, втрачені документи і т.д. Для цього досить наді-
слати редакції на її поштову адресу (Чернігів, головпоштамт, а/с 
43) текст оголошення, додавши копію квитанції про передплату 
«Світ-інфо». Ваше оголошення буде надруковане в найближчому 
номері газети, а також на її сайті в Інтернеті.

Книги — недорого 
Класика, детективи. Усі книги — по 10 – 15 гривень. У про-

дажу: Джек Лондон, Карел Чапек, Гілберт Честертон, Буало-На-
рсежак, Моріс Леблан, Едгар Уоллес, Уїлкі Коллінз, «Антологія 
світового гумору». 

Чернігів, вул. Шевченка, 9, КМЦ «Інтермеццо» (з 10.00 до 
14.00).


