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Оголошена передплата 
на нашу газету 

на 2017 рік
Також триває передплата на останні місяці 2016 року

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 — незмінна. 
Вона становить усього 8 гривень на місяць.

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

кіосках, відділеннях і райвузлах зв’язку. 

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

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

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

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

Два з лишком роки тому, коли на 
Донбасі почався сепаратизм, а потім 
війна, ідея «відрізати» Донбас від Укра-
їни не мала багато прихильників. Зви-
чайно, лунали й такі думки, що, мовляв, 
Донбас — це п’ята колона в державі, 
що це регіон кримінальної економіки, 
вкрай зрусифікований, власне — ро-
сійський плацдарм в Україні. Тому кра-
ще «не мучитися», а відділити Донбас чи 
відділитися від нього, нехай заражений 
сепаратизмом регіон живе, як хоче, — 
або сам, у самозваних «республіках», 
Донецькій і Луганській «народних», або 
взагалі приєднується до Росії.

На противагу цим думкам сильні-
ше лунали інші. Про те, що це безпреце-
дентно в нашій новій історії — віддава-
ти території, що на цьому процес не зу-
пиниться, за цим може відбутися втра-
та наступних територій країни. 

Тим не менше, час іде, війна триває 
третій рік. І третій рік велика частина 
Донбасу — майже половина за терито-
рією і дві третини за населенням — аб-
солютно не підконтрольна Українській 
державі, тобто фактично поза нею. За 
що ж гинули на Донбасі й гинуть  нині 
українці, наші військові? І мирні люди 
теж. І понад мільйон біженців. Тож ціл-
ком закономірно знову лунають голоси 
за «відрізання» Донбасу. 

Резонансну пропозицію зроби-
ла недавно відома журналістка, депу-
тат парламенту, голова комітету Верхо-
вної Ради з питань свободи слова та ін-
формаційної політики Вікторія Сюмар. 
Вона запропонувала провести всеукра-
їнський референдум щодо визначення 
долі Криму і Донбасу. Уже сама поста-
новка питання про референдум допус-
кає можливість і такого його вердикту, 
як погодитися із втратою Криму й добро-
вільно відокремити від України Донбас. 

Усе це йде абсолютно врозріз з 
офіційною позицією нашої держави: і 
Крим, і частина Донбасу окуповані Ро-
сійською Федерацією, Україна ніколи 
не погодиться на це й вимагає повер-
нення цих територій. 

Пропозиція щодо референдуму ви-
кликала й збурення в медіа-просторі. 
Наприклад, політичний аналітик Олек-
сандр Солонько у статті в «Українській 
правді» безапеляційно заявляє (виді-
лення його): «Спочатку держава має 
відновити свій суверенітет, а потім 
уже розробляти механізм можливого 
прямого волевиявлення».

Звичайно, якщо «відновити свій су-
веренітет», тобто повернути зараз втра-
чені території, — то про що мова. От 
тільки біда, що «відновити» все ніяк не 
виходить, і це вже третій рік. 

Ще категоричніший у своїй за-
яві міністр закордонних справ  Павло 
Клімкін. Він відкидає ідею повернення 
контролю України над Донбасом, якщо 
регіону буде надана автономія: «Якщо 
ми надамо Донбасу автономію, як того 
хоче Росія, це буде шляхом до федера-
лізації України, до її ослаблення та роз-
ділення. Цього Росія і прагне. Це буде 
легітимізація російського протектора-
ту на Донбасі. Після цього стратегія РФ 

полягає в тому, щоб заштовхнути цей 
протекторат назад до складу України в 
якості троянського коня».

Отже, лише повне визволення Дон-
басу й навіть Криму, поспіхом уже вне-
сеного Росією до свого складу. Жодних 
автономій, федералізації, жодного ре-
ферендуму! 

Прекрасна патріотична позиція. От 
тільки як цього досягти? І чому й далі лу-
нають інші пропозиції — остаточно від-
ділити від України Крим і Донбас? І вбе-
регти «в чистоті» всю іншу велику Украї-
ну, без сепаратизму і «троянських коней». 

Ця начебто логічна думка продик-
тована нашим безсиллям і безнадією, 
що все вирішиться нормальним шляхом 
— і повернемо території, і припиниться 
війна. А ще такі пропозиції породжені 
усталеною, на жаль, ось уже третє деся-
тиліття філософією нашого суспільства 
— обирати менше з двох зло. Що апро-
боване на численних виборіадах.

Давайте якщо не підтримаємо ту 
ідею про «відокремлення», то хоча б 
зрозуміємо її причини. Головна — ві-
йна, що триває, і загибель людей. 

Трохи історії. Не будемо зараз за-
глиблюватися в початок цієї війни. Це 
окрема і велика тема — як саме ми 
втрачали Крим і Донбас. Рано чи піз-
но все стане відомим. Поговорімо про 
останню, але дуже затягнуту й не за-
вершену по сьогодні фазу трагедії — ві-
йну після «перемир’я». 

Що було до цього — лише пунк-

тирно. Захоплення російським десан-
том під орудою полковника Збройних 
сил РФ Гіркіна міста Слов’янськ. По-
тім марш сепаратистів і десанту на До-
нецьк, остаточне захоплення його, а 
також Луганська. Так звані «референ-
думи» про відділення від України, ство-
рення «народних республік». Повна лік-
відація влади Української держави на 
цій території. 

І закономірна, як для будь-якої краї-
ни, реакція нашої держави — придушен-
ня антидержавного заколоту. На жаль, 
це не вдалося. Як тільки наша армія піш-
ла у наступ улітку 2014 року, Росія кину-
ла на не підконтрольну нам територію 
своїх військових і разом із місцевими 
«ополченцями»-сепаратистами завдала 
тяжких поразок нашій армії (Іловайськ). 
Наскільки наша армія була розвалена 
«папєрєдніками», наскільки тут прояви-
лася нездарність нової влади, зокре-
ма військового керівництва, а то й пря-
ма зрада — це теж колись з’ясується. 
Поки що констатуємо факти: вже після 
кількох днів справжньої війни, на кінець 
серпня – початок вересня, воюючі сто-
рони сіли за стіл переговорів. У столиці 
Білорусі Мінську. Так народилися перші 
Мінські угоди, підписані 5 вересня 2014 
року. Щоправда, на дивному рівні: з боку 
України — пенсіонером Кучмою з незро-
зумілим статусом і повноваженнями, з 
боку Росії — другорядною,  хоч і офі-
ційною особою, а також пред-
ставниками ОБСЄ.

Що робити з Донбасом?

Наступний номер «Світ-інфо» вийде 6 жовтня, 
для передплатників четвертого кварталу.

Сьогодні газета — на 20 сторінках
Оскільки наступний номер «Світ-інфо» вийде не через два тиж-

ні, як зазвичай, а через три, сьогодні для читачів — своєрідний 
бонус: наша газета виходить на 20 сторінках. Тут є що почитати!

Тільки факти
На Донбасі в зоні АТО й далі гинуть 
За 9 вересня внаслідок бойових дій у зоні АТО загинули 

троє українських військовослужбовців, один отримав пора-
нення. Це сталося під Мар’їнкою через спрацювання вибу-
хового пристрою.

Противник нарощує інтенсивність обстрілів позицій сил 
АТО із застосуванням заборонених Мінськими домовленос-
тями 120-мм мінометів.

15-та річниця трагедії у США 
У США відзначили 15-ту річницю терактів 11 вересня 

2001 року, коли терористи «Аль-Каїди» захопили пасажирські 
літаки і спрямували їх на вежі Всесвітнього торгового центру 
в Нью-Йорку і будівлю Пентагону під Вашингтоном. Ще один 
захоплений літак із пасажирами розбився в Пенсильванії.

Як і в минулі річниці подій, у Нью-Йорку родичі загиблих 
зачитали імена 2983 жертв терактів.

 

У Росії затримали посадовця МВС, 
в якого знайшли валюти на 8 мільярдів рублів
У РФ затримано заступника начальника управління «Т» 

антикорупційного главку МВС Дмитра Захарченка. Під час 
обшуків у його робочому кабінеті та квартирі в центрі Мо-
скви було вилучено валютний еквівалент 8 млрд рублів. Не-
відомо, скільки в нього ще активів. 

За версією слідства, полковник антикорупційного глав-
ку отримав хабар у сумі 7 млн руб. Захарченка затримали в 
рамках кримінальної справи про корупційні зв’язки високо-
поставлених співробітників слідчого комітету з криміналь-
ним авторитетом Калашовим. 

 «Відрізати», якщо не можна завершити війну?

Фото 
Мар'яни П'єцух

Фото 
Олени  Развадовської
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Бліц-інформ
З Катерининської церкви 
відправили чергову допомогу 
в АТО 
Прихожани Катерининської церкви Чернігова 

(Київський патріархат) разом із волонтерами продо-
вжують допомагати нашим бійцям. Капелан Євген 
(Орда) вирушив на Схід із черговим вантажем. Харча-
ми і всім необхідним забезпечують прихожани й во-
лонтерські організації Чернігівщини. Окрім харчів, 
цього разу везуть книжки. «Ніжинські бібліотеки зі-
брали 10 ящиків україномовних книжок, які ми пере-
дамо до шкіл Донецької області», — розповів отець 
Євген. Це вже 69-та поїздка в АТО, котру здійснює 
отець Євген.

Найуспішніше розвивається 
виробництво і продаж олії
За 7 місяців 2016 року порівняно з цим же пе-

ріодом попереднього індекс виробництва харчових 
продуктів, напоїв і тютюнових виробів в області ста-
новив 127,7%. З них виробництва харчових продук-
тів — 95,9%.

Найкраще розвивається виробництво олії і тва-
ринних жирів. За 7 місяців приріст готової продукції 
— 37,2%. Виробництвом соняшникової та соєвої не-
рафінованої олії займаються чимало підприємств об-
ласті. 

Близько 90% олії, виробленої ПАТ «Ніжинський 
жиркомбінат», реалізується на експорт. Основними 
покупцями є Білорусь, країни Європейського Союзу, 
Ізраїль.

Фестиваль молока
Другий обласний фестиваль молока відбудеться 

17 вересня в Чернігові, в Центральному парку куль-
тури та відпочинку. 

Візьмуть участь 24 підприємства харчової галузі 
області. Будуть представлені молочна продукція, кон-
дитерські вироби, продукти бджільництва, безалко-
гольні напої, можна буде посмакувати варениками 
із сиром, свіжоспеченими млинцями, м’ясними виро-
бами, побачити міні-зоопарк. Також у програмі — де-
густація молочної продукції, конкурси й вікторини з 
молочними призами, ігротека, майстер-класи. Пра-
цюватиме «містечко майстрів», виступатимуть твор-
чі самодіяльні колективи, будуть показові виступи з 
боксу, кікбоксингу та перетягування каната.

Школярів мають возити 
за півціни
Від 1 вересня по 31 травня для школярів Черні-

гова вартість квитка на проїзд в автобусі на міських 
маршрутах загального користування, що працюють 
у звичайному режимі й режимі маршрутного таксі, 
за наявності учнівського квитка становить 1,75 грн. 
Таке рішення ухвалив виконком міської ради.

Безкоштовні курси 
української мови 
Волонтери проекту оголосили набір на курси 

української мови.
Подавати заявки можна до 1 жовтня на сайті за 

посиланням http://movaua.org.ua
Навчання розпочнеться в жовтні, передбачає 36 

академічних годин. 

«Качанівські музи» 
Історико-культурний заповідник «Качанівка» від-

значив своє тридцятип’ятиріччя. Виповнилось і де-
сять років фестивалю «Качанівські музи». 

Палацово-парковий комплекс — пам’ятка XVIII 
століття й один із головних туристичних об’єктів Чер-
нігівщини. На жаль, реставраційних робіт тут не здій-
снювали вже вісім років.

На цьогорічному фестивалі виступили творчі ко-
лективи, на території парку проходила виставка-яр-
марок народного мистецтва. У приміщенні палацу 
звучала класична музика.

Несподівана поразка «Десни»
У 8-ому турі чемпіонату країни з футболу в пер-

шій лізі чернігівська «Десна» грала за календарем до-
машній матч. Але, оскільки поле стадіону ім. Гагаріна 
в Чернігові до кінця жовтня на реконструкції, деснян-
ці постійно грають на виїзді, цього разу — в Харко-
ві. Наша команда програла «Колосу» з Ковалівки — 
0:4. Хоча за попередні 7 матчів «деснянці» пропусти-
ли всього 2 м’ячі й мали кращий захист у лізі. Наша 
команда тепер займає 5 місце: 4 перемоги і по 2 нічиї 
та поразки. 

Міський голова Батурина Ле-
онід Душа поділився планами, 
розповів про нові туристичні ці-
кавинки. Співрозмовник повідо-
мив, що в 1970-их роках на од-
ного жителя Батурина припадало 
50 туристів. Люди їхали звідусіль, 
розбивали табори й відпочивали, 
довкола були самі туристи. Тож, 
коли два роки тому Леоніда Душу 
обрали міським головою, він по-
ставив собі завдання — поверну-
ти до Батурина натовпи туристів.

Створити такі умови, 
щоб туристам хотілося 

повертатися 
Сьогодні до містечка здебіль-

шого їдуть туристи з Києва, Сум-
щини, Чернігівщини. Є й із-за кор-
дону, проте таких мало. 

— А що сьогодні може запро-
понувати Батурин туристу? Ве-
лику порцію історії і, на жаль, не 
дуже велику — дозвілля. Упро-
довж останніх шести років у Ба-
турині з’явилися кафе й готелі для 
гостей, проте цього замало, аби 
заманити до міста примхливих 
туристів, — розповідає міський 
голова. — Тож сьогодні наше за-
вдання — організувати туристам 
таке дозвілля, щоб, покидаючи 
наше місто, наступного року вони 
повернулися вже з друзями.

Верхи невідомими 
стежками

Батуринці вигадують до-
звілля не лише для багатіїв, а й 
для туристів із середнім достат-
ком. Сьогодні Леонід Душа пра-
цює над тим, аби урізноманітни-
ти дозвілля активного туриста. 
Говорить, що популярні нині кін-
ні маршрути можна розробити і 
в Батурині. Для цього існують усі 
можливості.

— Зараз міркуємо, як органі-
зувати цей маршрут, щоб він був 
цікавим. Думаємо, що через кож-
ні 10 метрів туриста має зустріча-

ти такий собі осередок історії, на-
приклад імітація гончарні, кузні, 
можна провести туриста стежка-
ми, яких колись не було, бо на їх-
ньому місці протікав Сейм, — по-
ділився планами мер. 

Сільська хата, Сейм 
і «open air» замість 

готельного номера і джакузі 
На головному батуринському 

пляжі дедалі більше немісцевих: 
відпочивальники їдуть у компанії 
друзів, із родинами. 

Коли шість років тому Леонід 
Душа повернувся до Батурина, 
він хотів для відпочивальників 
організувати пристойне прожи-
вання і дозвілля на березі Сейму. 
Але, зізнається, тоді йому не дали 
втілити плани в життя. Тепер він 
очолює самодостатнє місто і має 
більше повноважень. Наступно-
го року Леонід Душа обіцяє ор-
ганізувати біля берега кемпін-
гове містечко. Туристи приїж-
джатимуть, заселятимуться й 
житимуть, скільки заманеться. 
Прокинувшись уранці на бере-
зі річки, ви відчуєте неймовірне 
задоволення: зранку — знайом-
ство з історичними пам’ятками, 
вдень — пляж, риболовля, спор-

тивні забави, ввечері — дискоте-
ка open air на березі Сейму й тан-
ці до ранку просто неба. 

— Облаштуємо місця для 
кемпінгу, пляж уже готовий, але 
ми збираємося його розширити, 
навезти піску, — ділиться плана-
ми Леонід Душа. — На території 
кемпінгового містечка встано-
вимо сцену для артистів, а на ін-
шому березі Сейму буде пляжна 
дискотека для молоді. Зробимо 
навісний міст через річку. 

Усі ці плани реальні. А ще в 
Батурині є багато порожніх хат. 
Їх теж можна обладнати під міс-
ця для ночівлі. Леонід Душа за-
прошує зацікавлених бізнесме-
нів до співпраці: 

— Багато туристів уже вто-
милися від джакузі, басейнів і 
готельних номерів, вони хочуть 
чогось сільського. Батурин має 
запропонувати туристам і таке. 

Візьміть ту саму сільську хату, 
розмалюйте її, прикрасьте укра-
їнським орнаментом, поставте 
тин із лози — от і все. 

Для поціновувачів
старовини — 

середньовічне містечко 
Це ще один задум Леоніда 

Душі: на містечко середньовічних 
ремісників мер хоче перетвори-
ти вулицю імені Ющенка. Тут віль-
ний понад гектар землі.

— Ми розчистимо чагарни-
ки, наведемо лад на цій землі 
й «заселимо» сюди різних ре-
місників — дідуся, який плете 
кошики, коваля, який кує під-
кови, ланцюжки й медалі, гон-
чара, котрий ліпить горщики, 
майстринь, які шиють, вишива-
ють і виготовляють ляльки-мо-
танки. Туристів звідси не витяг-
неш. Вони ж зможуть спробува-
ти самі щось виготовити, — роз-
повідає Леонід Душа.

Із турботою 
про місцевих жителів

Два роки тому на виборах 
міського голови за Леоніда Душу 
проголосували близько 80% бату-
ринців. Секрет успіху такий: що обі-
цяє — робить, а чого не може — не 
обіцяє. Йому вдалося збільшити 
надходження до місцевого бюдже-
ту з 800 тисяч гривень на рік до 
двох із половиною мільйонів. 

Щоправда, мер зізнався, що 
через півроку після виборів ладен 
був розпрощатися з посадою, бо 
зрушити справи з мертвої точки не 
вдавалося. Місто нібито й має по-
тужний туристичний потенціал, а 
що робити далі — невідомо. Проте 
сьогодні посадовець каже, що свій 
Батурин він нікому не віддасть. 

Перше, що міський голова 
зробив на посаді, — облаштував 
будівлю під дитячий садок. У Бату-
рині діток багато, і два роки тому 
до дитячого закладу стояла вели-
ка черга. Сьогодні вся малеча за-
безпечена місцем у дитсадку.

Міський голова планує ство-
рити умови і для молоді, щоб 
хлопці й дівчата не покидали рід-
ного містечка. Обіцяє, що вже 
найближчим часом у Батурині 
буде своя міні-пекарня і налаго-
дять виробництво молочної про-
дукції. А це — робочі місця. 

У Батурині є лікарня, а пра-
цювати там нікому. Молоді спеці-
алісти неохоче їдуть сюди: робота 
є, а жити нема де. Мер думає над 
тим, аби збудувати гуртожиток 
готельного типу для медиків та ін-
ших приїжджих спеціалістів.

А для самотніх людей похило-
го віку планують відкрити геріа-
тричний будинок. 

Голова запрошує 
до співпраці всіх, хто 

не байдужий до Батурина
— Для людей із цікавими ідея-

ми двері до кабінету міського голови 
завжди відчинені. Я хочу, щоб Бату-
рин розвивався, щоб кожен турист 
отримував незабутні враження. 

Нині Батурин, як і вся Украї-
на, переживає реформу з децен-
тралізації. Місто стає головним 
в об’єднаній територіальній гро-
маді. Мер радіє, бо, по-перше, 
грошей більше залишатиметь-
ся в міському бюджеті, по-друге, 
не чекатиме дзвінка з району чи 
області та не виконуватиме за-
баганок чиновників згори. Хоча 
Батурин   — уже й сьогодні дово-
лі самодостатнє місто. Після оста-
точного затвердження грома-
ди шукатимуть шляхи вирішення 
всіх питань. Батурин є перспек-
тивним осередком потужних ін-
вестицій на Чернігівщині. 

Спілкувалась Яна Тітенок

У Ніжині експерти Наці-
онального реєстру рекордів 
здійснили реєстрацію унікаль-
ного рекорду — «Найповаж-
ніший вік водія автомобіля в 
Україні».

Автомобіліст Анатолій Гри-
щинський не залишає кер-
ма навіть у свої 96 років! Пер-
ші водійські права він отримав 
1939 року, коли Анатолію ви-
повнилося 19, після чого й по-
чав працювати водієм ванта-
жівки. Мобілізувався на війну 
22 червня 1941 року і військо-
вим водієм пройшов усі фронти. 
Зустрів перемогу в Кенігсбергу 
9 травня 1945 року. Під час ві-
йни їздив на ЗІС-5, полуторці 
та ленд-лізівських «Студебеке-
рах», «Шевроле» й легендарному 

«Додж 3/4». Після війни Анатолій 
Грищинський закінчив універси-
тет, захистив дисертацію й отри-
мав науковий ступінь кандидата 
економічних наук.

Автомобілі — це захоплення 
всього його життя. Серед влас-
них машин в Анатолія Грищин-
ського був «Запорожець», а не-
щодавно в подарунок від держа-
ви як інвалід і ветеран війни він 
отримав «Daewoo-Sens», на яко-
му і приїхав на реєстрацію рекор-
ду та вручення йому сертифіката.

Найстарішому автомобіліс-
ту світу — американцеві Фреду 
Хейлі — було 108 років.

Лана ВЄТРОВА, 
керівник Національного 

реєстру рекордів 

Леонід ДУША: «Батурин — не тільки 
історія, а й перспективний 
осередок потужних інвестицій» 

Тематична екскурсія 
«Визволення Чернігова 
й області у вересні 1943 р.».

20 – 21 
вересня

Обласний 
історичний музей 

ім. В.Тарновського

Фотовиставка робіт 
Валерія Шайгородського 
«Чернігів очима майстра».

19 вересня 
15.00

Обласна бібліотека 
ім. В.Короленка

Презентація творчого 
проекту «Вулиці твого міс-
та».

20 вересня
Обласний 

філармонійний центр 

Започаткування 
буккросингу в музеї.

21 вересня 
15.00

Обласний художній 
музей ім. Г. Галагана

Година пам’яті. 
Діти Чернігівщини 
у ІІ світовій війні.

21 вересня
Чернігівська 

обласна бібліотека 
для дітей

У день визволення Черні-
гова від нацистських оку-
пантів у храмах міста відбу-
дуться поминальні молебні 
за всіма загиблими воїна-
ми, в тому числі загиблими 
під час АТО.

21 вересня
Храми міста

Чернігова

Заходи з нагоди відзначення 
Дня Чернігова

Свого часу Батурин був геть-
манською столицею і доволі 
розвиненим українським міс-
течком. Палац Кирила Розумов-
ського, його усипальниця — Во-
скресенська церква, Батурин-
ська фортеця і її центральне 
укріплення — цитадель, геть-
манський будинок, Свято-Ми-
колаївський Крупицький Бату-
ринський жіночий монастир — 
усе це шість років тому підняли 
з руїн. А що далі? Чи є шанси в 
Батуринської землі стати осе-
редком інвестиційного зростан-
ня та привабливим для туристів 
місцем? 

Найстаріший водій України — 
ніжинець Анатолій Грищинський
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Бліц-інформ

Повідомляє Служба безпеки України

Молодіжний фестиваль 
«Перехрестя» 
Обласний молодіжний культурно-мистецький фести-

валь «Перехрестя» втретє відбувся   в Чернігові. У музеї су-
часного мистецтва «Пласт-арт» молоді художники, фотогра-
фи, актори, музиканти представили різні напрямки мисте-
цтва. Взяли  участь понад 40 молодих авторів, які показа-
ли  майже 300 творів.

Музей «Історія Лісковиці» 
отримав звання зразкового
За виховання учнівської молоді, примноження культур-

них надбань та історичної спадщини українського народу, 
пропаганду пам’яток історії, культури і природи Міністер-
ство освіти і науки України надало музею «Історія Лісковиці» 
Чернігівської загальноосвітньої школи № 4 звання «Зраз-
ковий музей». Днями диплом Міністерства вручено дирек-
тору школи Оксані Рідзель. Почесними грамотами Міністер-
ства нагороджено фундатора музею, громадського діяча 
Анатолія Вареника та вчителя історії Ольгу Коновал.

Кримінальна хроніка
Нелегальне спиртне
Від початку року поліцейські Чернігівського відділу по-

ліції виявили 62 факти продажу самогону і розведеного 
спирту. З незаконного обігу вилучено 166 літрів спиртно-
го. За виготовлення, зберігання самогону та апаратів для 
його вироблення на правопорушників складено 62 адмі-
ністративних протоколи. Також складено майже три сотні 
адмінпротоколів за придбання самогону. І продавцям, і по-
купцям такого спиртного загрожує штраф. 

Деревину вивезти не вдалося
Ужгородський міськрайонний суд виніс рішення у спра-

ві незаконного переміщення українського лісу до Румунії. 
Предметом розгляду став залізничний вагон із деревиною, 
яку комунальне підприємство «Корюківкаліс» направляло 
через Закарпатську область до Румунії. За документами, 
лісгосп начебто продав за кордон паливну деревину. Од-
нак з’ясувалося, що вага вантажу більша на 17,6 тонни, ніж 
заявлено, а частина деревини, в самому низу вагона, ви-
явилася не паливною, а діловою, яка заборонена для екс-
порту.

Суд визнав лісгосп винним у порушенні митних правил, 
наклав на підприємство штраф у розмірі 100 відсотків вар-
тості предметів контрабанди з конфіскацією їх у дохід дер-
жави.

Не зберігайте вдома 
по півмільйона, навіть у сейфі
Обікрали 67-річного мешканця селища Парафіївка Іч-

нянського району. Злодій відтиснув віконну раму, проліз до 
спальні, звідки поцупив металевий сейф, де зберігалися 
450 тисяч гривень, вироби з коштовного металу, прикраси 
та особисті документи. А з іншого металевого сейфу злодій 
вкрав мисливську рушницю.

Заплатив фальшивими гривнями
Співробітниця лотереї «Фаворит» у Чернігові повідо-

мила поліції, що молодий покупець розрахувався фальши-
вими купюрами. Це були 6 банкнот по 50 гривень. Їх полі-
ція вилучила і порушила кримінальну справу. За виготов-
лення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 
збут підробної національної валюти України законом пе-
редбачено позбавлення волі від 3 до 7 років. 

9 судимостій і 7 «відсидок» 
не виправили злодія
Поліція Чернігова впіймала на гарячому серійного кра-

дія велосипедів. 39-річний чернігівець недавно вийшов із 
чергового ув’язнення. А загалом має 9 судимостей, з них 7 
— із позбавленням волі. Не покаявся. Може, тому, що нар-
коман, і постійно треба гроші на наркотики. За місяць зло-
дій встиг украсти майже 20 велосипедів — із коридорів, 
тамбурів, навіть балконів будинків, із прохідної підприєм-
ства. Украдене продавав на базарі, на виторгувані кошти 
купував наркотики. Схоже, отримає 10-ту судимість.

Убив через шланг?
34-річний житель села Воловиця Борзнянського райо-

ну вбив свого ровесника після сварки. Звинуватив жертву, 
що той начебто вкрав шланг у знайомої вбивці. Жорстоко 
побив сусіда, кинув на ніч на вулиці. На ранок побачив, що 
той мертвий. Вивіз тіло, сховав у канаві за 5 кілометрів від 
села. 

Поліція знайшла тіло, встановила підозрюваного, про-
ти якого порушила кримінальну справу. Він уже мав суди-
мості за завдання тілесних ушкоджень і знищення майна. 

Із рушниці — в голову
У селі Павлівка Ріпкинського району виникла бійка між 

двома мешканцями. Побитий вирішив помститися, взяв 
рушницю і вистрелив односельцеві в голову. Потім забари-
кадувався у своєму будинку. Поліція після тривалих пере-
говорів із підозрюваним та його дружиною, що теж була в 
будинку, переконала чоловіка здатися. За навмисне вбив-
ство йому «світить» від 7 до 15 років ув’язнення. 

На Чернігівщині співробітники 
Служби безпеки України ліквідували 
канал незаконного постачання спе-
ціальних технічних засобів (СТЗ) не-
гласного отримання інформації, що 
заборонені для продажу й викорис-
тання.

40-річний комерсант, мешканець 
Прилук, організував надходження 
поштою з країн Азії спецзасобів, за-
камуфльованих під годинники, куль-
кові ручки, запальнички та флеш-
накопичувачі. Ділок планував прода-
вати СТЗ через посередників та Ін-
тернет-аукціони.

Оперативники СБУ затримали 
зловмисника під час спроби збуту 
партії спецтехніки.

Слідчі Управління СБ України в 
Чернігівській області відкрили кри-

мінальне провадження за ч. 2 ст. 359 
(незаконні придбання, збут або вико-
ристання спеціальних технічних за-
собів отримання інформації) Кримі-
нального кодексу України. Триває до-
судове слідство.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

Правоохоронці продемонстрували дорослим та юним гляда-
чам Чернігова сучасні зразки спеціальної техніки, спецзасобів та 
озброєння, а також провели показові виступи. Мета — популяри-
зація професії поліцейського. 

На території тренінгового центру Головного управління Наці-
ональної поліції в області розташувалися експозиції підрозділів 

служби озброєння, вибухотехнічної служби та підрозділу особли-
вого призначення. На майданчику для транспорту було представ-
лено авто і спецтранспорт поліції. 

Велике пожвавлення глядачів викликали виступи представ-
ників патрульної поліції, підрозділу швидкого реагування та 
КОРДу (корпусу оперативно-раптової дії).

Віталій, який не уявляє життя без фо-
тографії, каже, що тоді часу робити знім-
ки просто не було, — у важких боях офіцер 
отримав контузію.

Військовий у третьому поколінні Ві-
талій Кирилов уже майже 10 років у жур-
налістиці, однак військовим журналістом 
став лише в лютому 2015 року, коли його 
призначили начальником прес-служби те-
риторіального управління «Північ». 

Улітку цього року він не сходив з екра-
нів телевізорів, регулярно коментуючи 
ситуацію на Маріупольському напрям-
ку та супроводжуючи журналістів на най-
небезпечніших ділянках фронту. На своїй 
сторінці у Facebook Віталій показував фо-
тографії, які доводили беззаперечну при-
сутність російських військ і зброї в Широ-
киному.

За три місяці Віталій Кирилов про-
йшов лінію розмежування він Широкино-
го до Красногорівки, на небезпечних ніч-
них зйомках доводилося брати в руки ав-
томат і відбивати атаки росіян. Однак для 
нього це звична справа, і, як сам зізнаєть-
ся, після трьох місяців на фронті його зно-
ву і знову тягне на передову.

В інтерв’ю Svoboda.fm Віталій розпо-
вів про те, як відрізняється Українська ар-
мія зразка 2014 і 2016 року, як зараз бій-
ці знімають стрес на передовій та чи зава-
жають журналісти на фронті.

— У щоденних зведеннях ми постійно 
чуємо: за минулу добу бойовики стільки-то 
разів обстріляли наші позиції. Багато разів 
чув від знайомих це запитання: а як, влас-
не, наші рахують кількість обстрілів з боку 
бойовиків?

— Вони рахуються саме військовослуж-
бовцями, яких обстрілюють, і вони переда-
ють у штаб цю інформацію.

— Тобто одним обстрілом може бути 
як автоматна черга, випущена по на-
ших позиціях, так і годинний мінометний 
обстріл?

— Порівняно з російською пропагандою 
виходить, що вони можуть і по півтисячі об-
стрілів нараховувати. Українська сторона 
рахує не кількість пострілів, які були здійсне-
ні в наш бік, а це може бути один бій, що три-
вав упродовж години. І це рахується як один 
обстріл. Немає розмежування, якщо обстрі-
ляли з автомата або били з міномета. Тобто, 
якщо росіяни протягом години били по наших 
позиціях із мінометів, то ми це будемо раху-
вати як один обстріл. Але обов’язково зафік-
суємо, що це були міномети.

— Після численних скандалів із укра-
їнськими журналістами на фронті, коли 
хтось ненавмисно видавав позиції наших 
військових, хтось некоректно поводився, 
таке запитання: чи заважають журналісти 
на фронті?

— Ті журналісти, з якими я працював, 
уже не перший рік на фронті, й вони знають, 
як поводитися. Я за свій термін перебування 

пройшов майже всю лінію розмежування. 
Під час роботи журналістів одного разу ми 
приймали бій під Талаківкою, дві з полови-
ною години бою. Вони били по нас міноме-
тами, але, на щастя, без постраждалих. Там 
мені довелося брати в руки автомат, адже в 
першу чергу я військовий і зобов’язаний за-
стосовувати зброю. Коли приймали бій під 
Талаківкою, вночі там украй небезпечно, 
однак журналісти подавали заявку на ніч. 
Там були і штурми, і мінометні обстріли на-
ших позицій.

— Маріупольський напрямок най-
більше Вам знайомий. Хто там проти нас 
воює? Це місцеві люмпени, трактористи 
(як їх там називає Путін) чи кадрові росій-
ські військові?

— Там кадровий склад — російські офі-
цери. Управлінська ланка — професійні ро-
сійські військові. Після того випадку, коли 
було взято в полон 8 російських військово-
службовців (у липні цього року), то по наших 
технічних засобах розвідки ми отримали пе-
рехоплення, що росіяни наказали до кожно-
го ВОПу (взводного опорного пункту) виста-
вити офіцера. Усі російські військові зара-
ховані до так званих «армійських корпусів».

— Дуже багато на фото бачив росій-
ської зброї, боєприпасів, які знаходили в 
Широкиному наші військові.

— Я п’ять днів прожив у Широкиному на 
ВОПі, проходили їхні позиції. Особисто ба-
чив цинки від боєприпасів російської зброї. 
То був Барнаульський патронний завод і ви-
пуску вже не часів СРСР. Зразки озброєн-
ня — це гранатомети «Шмель» російсько-
го виробництва, осколкові боєприпаси до 
гранатомета, теж російського виробництва. 
Їх тільки Росія випускає. Це я вже не кажу 
про зброю виробництва часів СРСР, якої і в 
нас вистачає. Вони відійшли самі й залиши-
ли Широкине повністю розграбованим, 
замінованим, навіть там, де це не-
логічно було робити.

Прес-офіцер Віталій Кирилов: 
«Один обстріл у зведенні може бути 
годинним боєм із мінометами»

Для начальника прес-служби терито-
ріального управління «Північ» Віталія Ки-
рилова минуло вже третє літо війни на 
Донбасі. Улітку 2014 року він у складі 1-ої 
окремої танкової бригади брав участь 
у деблокуванні Луганського аеропорту, 
знаходячись в оточенні терористів.

СБУ викрила зловмисницю, 
яка викрадала конфіденційні дані громадян

На Чернігівщині Служба безпеки України спіль-
но з Державною міграційною службою викрила 
протиправну діяльність мешканки Ніжина, яка про-
тизаконно отримувала й обробляла конфіденційні 
дані громадян, несанкціоновано втручаючись в ав-
томатизовані системи місцевого відділу Державної 
міграційної служби.

Під час обшуку за місцем проживання зловмис-
ниці правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, 
на жорстких носіях якої зберігалися незаконно ско-
пійовані елементи баз даних із персональною ін-
формацією мешканців регіону.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 361 
Кримінального кодексу України (несанкціонова-
не втручання в роботу електронно-обчислюваль-
них машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, 
комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

Тривають невідкладні слідчі дії зі встановлення 
всіх причетних до злочину.

Прес-центр СБ України

СБУ ліквідувала канал постачання 
спеціальних технічних засобів отримання інформації

Поліція демонструвала громадськості свої вміння
5
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Бліц-інформ

Про все, що хвилює, що наболіло

Жертви 
необережності 
на воді 
За три літні місяці в Чернігівській об-

ласті 44 людини (з них 3 дитини) потонули 
на водоймах. Трагедії сталися в 13 райо-
нах області, а також у Чернігові. 

До трагедій призвело ігнорування 
простих правил поведінки на водоймах. 
Першою умовою є вміння плавати. Діти 
обов’язково повинні купатися під нагля-
дом дорослих. Не можна купатися після 
вживання спиртного. Купатися краще у 
спеціально відведених місцях.

Від отруєння грибами 
померли троє людей

Станом на 6 вересня в області було 
зареєстровано 3 випадки отруєння гри-
бами, в результаті чого постраждало 5 
осіб. Два випадки мали летальне завер-
шення — в Ніжинському й Бобровицько-
му районах померло 3 особи.

Причиною отруєнь стало вживання 
сироїжок, які належать до пластинчатих 
грибів, є умовно їстівними грибами і по-
требують особливої підготовки й обереж-
ності у вживанні.

Ще два заклади 
приєдналися до акції 
«Крила надії»
Медики Чернігівщини ще в люто-

му відгукнулися на пропозицію волон-
терів і журналістів допомогти хворому 
хлопчику Івану Людвику. У дитини вкрай 
складне захворювання — хвороба Віль-
мса, рак нирки 4 стадії. До того ж Іванко 
— з багатодітної сім’ї.

7 вересня відбулася передача ко-
штів Ігорем Пономаренком, головою 
адміністрації шкірвендиспансеру, мате-
рі хлопчика.

«Ми не будемо оприлюднювати імен 
тих медиків, які відгукнулися допомог-
ти дитині, оскільки це абсолютно не-
важливо. Для нашого колективу голо-
вне, щоби малюк одужав», — зазначив 
І.Пономаренко.

А символ акції — білий японський жу-
равлик — знову полетів кликати про до-
помогу. На черзі — наркологічний дис-
пансер, де двері птаху щиро відчинив го-
ловний лікар закладу Петро Седень.

Дитині вже допомогли: онкодис-
пансер  обласна лікарня, тубдиспан-
сер, психоневрологічна лікарня, Центр 
екстреної медицини та медицини ка-
тастроф, Центр радіаційного захисту 
та оздоровлення населення, обласна 
станція переливання крові, шкірно-ве-
нерологічний диспансер. 

Слідчий відділ прокуратури Чернігів-
ської області здійснює досудове розсліду-
вання в кримінальному провадженні за 
фактом зловживання службовим станови-
щем особами, які очолювали КП «Чернігів-
водоканал» у 2004 – 2016 роках, унаслідок 
яких державним інтересам заподіяно збит-
ки на суму 33 млн грн (ч. 2 ст. 364 КК Укра-
їни). Про це повідомляє прес-служба проку-
ратури Чернігівської області.

Встановлено, що згідно з угодами про 
субкредитування між Міністерством фінан-
сів України, Міністерством з питань ЖКГ 
України та КП «Чернігівводоканал» у 2007 та 
2009 роках комунальне підприємство про-
кредитоване на суму понад 20 млн доларів 
США.

Водночас службові особи, достовір-
но знаючи про наявність на підприємстві 
достатніх коштів, отриманих від опла-
ти за водопостачання та водовідведен-
ня, які мали б спрямовуватися на оплату 
кредитних зобов’язань, штучно створили 

заборгованість за цими угодами, припи-
нивши їх оплату від серпня по листопад 
2015 року.

Борг віднесли до категорії такого, що ви-
ник унаслідок різниці в тарифах. За звер-
ненням працівників підприємства до Мінфі-
ну про його погашення отримали відповідну 
субвенцію з державного бюджету.

Таким чином, погашення кредитних 
зобов’язань за договорами субкредитуван-
ня перед Міжнародним банком реконструк-
ції та розвитку в сумі понад 33 млн грн по-
вністю відбулося за рахунок коштів субвен-
ції з Державного бюджету України, в той час 
як отримані від споживачів кошти підпри-
ємство використало на власні потреби.

Триває виконання слідчих дій, пов’язаних 
із фіксацією злочинної діяльності, пошуком і 
збором доказів. Здійснюються інші проце-
суальні дії, спрямовані на викриття та при-
тягнення до кримінальної відповідальності 
всіх осіб, причетних до вчинення службово-
го злочину.

Яке безробіття?
Роботи повно, робітників мало

Про вакансії в роботодавців повідомляє облас-
ний центр зайнятості. 

Найбільше потрібні: водії, слюсарі, слюсарі-ре-
монтники, продавці, трактористи, кухарі, електрога-
зозварники, швачки. Тобто не вистачає саме робочо-
го люду. Тому дивним видався такий коментар дирек-
тора центру: «Професії, які були престижними ще до-
недавна, тепер втрачають свою популярність. Якщо 
раніше рейтинги очолювали юристи, економісти, фі-
нансисти, то нині затребуваними є фахівці робітничих 
професій». Мало того, за словами директора, «рей-
тинговими» можуть вважатися і некваліфіковані пра-
цівники (підсобні робітники, прибиральники, сторожі, 
вантажники).

Але як можна назвати найбільш рейтингови-
ми прості робітничі професії, коли саме туди мен-
ше за все хочуть іти (причини різні). Тому ці профе-
сії і «затребувані», що мало бажаючих працювати 
робітниками. 

Натомість «юристи, економісти, фінансисти» й 
далі в моді. Щоправда, роботодавці потребують і де-
яких  інших кваліфікованих фахівців, зокрема інжене-
рів, менеджерів, бухгалтерів.

Медсестри з нашої області по-
їдуть навчатися до Польщі.

Можливість європейсько-
го стажування згодом матимуть 
і лікарі. Такий результат співпра-
ці між Чернігівщиною та Велико-
польським воєводством. Про це 
говорили на брифінгу в облдерж-
адміністрації за підсумками не-
давньої поїздки чернігівської де-
легації до Великопольського воє-
водства. 

Андрій Жиденко, головний лі-
кар Чернігівської обласної лікар-
ні: «Чим відрізняється їхня система 

фінансування — кошти йдуть за 
пацієнтом. Пацієнт сам вибирає 
клініку, спеціаліста».

У Польщі, як і в інших європей-
ських державах, медичне облад-
нання замінюється кожні п’ять ро-
ків. В Україні на деякому облад-
нанні працюють не один десяток 
років. Тому Чернігівщина прийме 
від Великопольського воєводства 
гуманітарну допомогу — медичне 
обладнання.

Юрій Шень, завідувач відділен-
ня Чернігівського обласного онко-
логічного диспансеру: «Так само 

колись просили в німців, францу-
зів таку допомогу, і це дало можли-
вість вийти на високий рівень».

Поляки запропонували на-
вчання для наших медичних сес-
тер, витрати беруть на себе. 1 жов-
тня розпочнеться навчальний рік. 
40 медсестер Чернігівщини змо-
жуть пройти навчання в польських 
університетах і отримати диплом, 
який діє в будь-якій країні Євросо-
юзу. Вже відібрано 40 бажаючих 
навчатися. Ті, хто пройдуть співбе-
сіду, поїдуть на навчання до Поль-
щі на 3 роки.

Наталія Романова, заступ-
ник голови облдержадміністра-
ції: «Звичайно, поляки хочуть, щоб 
після навчання наші медики зали-
шилися працювати в них, але такі 
проекти потрібні, навіть якщо по-
ловина тих людей і не повернеть-
ся працювати сюди. Зараз зарпла-
та медсестри в Польщі становить 
500 – 800 євро на місяць». (Це 15 
– 24 тисячі гривень). 

Навчання буде безкоштовне. 
Наші студенти-медсестри отриму-
ватимуть 150 євро кожного міся-
ця на витрати. 

Таки ж явно муляють «зайві» гроші в бю-
джеті Чернігова міській владі. Недавно сяк-
так розділили 162 мільйони гривень додат-
кових коштів, які надійшли до бюджету. При-
чому за багатьма моментами цей поділ ви-
кликав запитання. Скажімо, «фонтаноманія», 
коли затівається будівництво все нових не-
дешевих фонтанів, хоча в бідного міста чима-
ло інших потреб для людей. 

Нова затія — повне оновлення зупинок 
громадського транспорту. Мова про спору-
дження і встановлення по місту шикарних 
так званих зупинкових комплексів, і немало: 
в місті 450 зупинок громадського транспорту 
— тролейбусів, автобусів, маршруток. 

Проект нових комплексів був представ-
лений на засіданні Громадської ради при 
міському голові. Це вже стало звичним, щоб 
сприймалось як урахування думки громадян. 
Хоча ця рада, як правило, слухняно схвалює 
рішення в руслі вже готових рішень міської 
влади. 

Ідею нової затії озвучила прес-служба 
міської ради. Задум полягає в тому, щоби 
надати місту сучасного європейського ви-
гляду. Що ж, почнімо із зупинок, які «мають 
бути сучасними й надавати ті зручності, до 
яких сьогодні звикли мешканці розвинених 
міст світу».

Презентувало проект комунальне під-
приємство міськради «Паркування та ринок», 
що старанно лобіює цей задум. 

Передбачені зупинкові комплекси трьох 
розмірів. Найменші — без кіосків. Найбіль-
ші — там, де великий потік пасажирів, на-
приклад біля Центрального ринку, де в зу-
пинковому комплексі передбачений кіоск 7 
на 2,5 метра. Усі зупинки будуть оснащені й 
наповнені однаково. Колір усіх комплексів 
— темно-сірий (чому саме такий?). На зу-
пинках буде відведене місце для реклами: 

рухомий рядок розміром 0,3х0,8 м та «сіті-
лайт» розміром 1,2х1,8 м. Також там будуть 
карта міста й карта маршрутів транспорту. 
Кожна зупинка буде оснащена розетками з 
роз’ємами USB для підзарядки ґаджетів, ві-
деокамерою і кнопкою тривожного викли-
ку поліції.

Шикарно, чи не правда? Сітілайти, відео-
камери. Члени громадської ради майже од-
ноголосно підтримали проект. Аякже, адже 
на презентації повідомили, що вже є і вико-
навці: конструкторське бюро одного з чер-
нігівських підприємств нині готує розрахун-
ки та проектну документацію. Ще до затвер-
дження проекту! І самі зупинкові комплекси 
є кому робити. 

Може, в цьому полягає секрет такого по-
спіху, вважають чимало чернігівців, котрі з 
сумнівом ставляться до подібних затій, підо-
зрюючи тут бажання дати заробити «своїм» 
фірмам, а то й «відмити» гроші, про що гово-
рять, приміром, стосовно фонтанів. Але це 
вже справа правоохоронних органів.

Може, тут і нема фінансових зловжи-
вань. Мова про інше — потребу таких чер-
гових затій у місті з небагатим бюджетом. 
Чим ще мотивують таку тотальну заміну ни-
нішніх, переважно цілком пристойних зупи-
нок? Мовляв, нинішні зупинки інколи заліп-
люють стихійною рекламою. Так не дозво-
ляйте цього! І де гарантія, що так само не 
заліплюватимуть нових зупинок? Ще аргу-
ментують, що, мовляв, кіоски на нинішніх 
зупинках закривають вулицю, і людям не 
видно, чи їде транспорт. Але ж і на нових зу-
пинках передбачені кіоски. А їде чи «заблу-
кав» тролейбус, то вже інша проблема. Тому 
чого варта обіцянка, що на нових зупин-
ках буде вивішено розклад руху транспор-
ту. Про що мова?! Про цей смішний розклад 
давно вже всі забули, навіть отой древній, 

коли пишуть так званий «інтервал руху». 
Пропонується, що буде написаний новітній 
варіант — точний час прибуття тролейбуса, 
автобуса. Наприклад, як у Європі: там, за-
мість «інтервалу руху», пишеться, що авто-
бус прибуде на цю зупинку, скажімо, о 8.10, 
8.27, 8.44 і т.д. І він точно прибуде, можна 
звіряти годинник. Скажіть, чи можна собі 
уявити такий «розклад» руху наших добитих 
тролейбусів? До речі, замість будівництва 
нових 450 зупинок краще б купили бодай 
кілька тролейбусів.

Проте нові комплекси затіваються на-
чебто не за кошти міського бюджету. Місь-
кий голова Владислав Атрошенко сказав, що 
влада стимулюватиме підприємців перехо-
дити саме на такий варіант комплексів, хоча 
вони й недешеві. Він прогнозує, що цей про-
цес розтягнеться на 2 – 3 роки, і підприємці 
купуватимуть комплекси за свої гроші.

Як кажуть, дай Боже! Однак складно уя-
вити, що фірми, приватні перевізники рап-
том розщедряться на спорудження цих комп-
лексів. Ось щойно міськвиконком запропо-
нував цим перевізникам замінити застарілі, 
маломісткі маршрутки на більші. Ті зразу зді-
йняли ґвалт: це дорого, в такому разі вима-
гаємо збільшення тарифу на проїзд, і одразу 
вдвічі, на 100 відсотків, тобто до 7 гривень. 
Коли на приватний бізнес перекладуть ще 
й спорудження сотень зупинкових комплек-
сів (які, до речі, слугують також і для міського 
комунального транспорту, тих самих тролей-
бусів), у перевізників буде ще більше підстав 
вимагати підвищення тарифів. І, може, вже й 
не вдвічі. 

І тоді чернігівці чекатимуть на гарних зу-
пинках (із сітілайтами, відеокамерами, «гра-
фіком руху») міський транспорт із подвоєни-
ми чи потроєними тарифами. 

Наш кор. 

Куди ж ішли кошти від зростання тарифів?
«Чернігівводоканал» — під слідством за попередні роки

Польща допоможе медицині Чернігівщини
Наші медсестри поїдуть туди на безкоштовне навчання. 
Але чи всі повернуться назад, на наші бідні зарплати? 

Не фонтани, так «суперзупинки»
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Донбас тривоги і болю
Юрій ЛУЦЕНКО, 
Генеральний прокурор України:

Шокуючі цифри «Іловайського 
котла» літа 2014 року
У результаті проведення експертизи слідчі змогли встановити вражаю-

чі цифри результату трагедії в Іловайську, а саме: 366 осіб, які воювали за 
Україну, було безжально вбито, ще 429 солдат було поранено, близько 300 
осіб узяли в полон. Такі результати ґрунтуються на судово-медичних експер-
тизах, даних імунологів та генетиків; також було опитано кілька десятків оче-
видців, які вижили після трагедії. Це офіційні дані. 

Генштаб: «На Донбасі воюють 
6000 російських військових»
А також 35 тисяч бойовиків, керованих ЗС РФ. Такі дані Генштабу станом 

на серпень 2016 року.
Наголошується, що, крім кількох десятків тисяч бойовиків (місцевих кола-

борантів і переважно найманців із Російської Федерації), на Донбасі розташо-
вані підрозділи зі складу регулярних частин Збройних сил РФ.

Це кадрові російські військовослужбовці, які на ротаційній основі, неве-
личкими групами зі складу своїх бригад і дивізій, зі зброєю та технікою прибу-
вають на територію України з усіх куточків Росії.

Здебільшого вони займають позиції на другій і третій лінії оборони та в тилу 
противника, обіймають більшість командних посад, працюють зі складною вій-
ськовою апаратурою та озброєнням і виступають загороджувальними загона-
ми, зазначають у прес-службі віце-прем’єра.

За даними Генштабу, на Донбасі перебувають 6000 російських кадрових 
військових. Зокрема там присутні військові 6-ої окремої танкової бригади (Му-
ліно, Нижегородська область), 138-ої окремої мотострілецької бригади (Ка-
мєнка, Ленінградська область), 32-ої окремої мотострілецької бригади (Шило-
во Нижегородської області), 74-ої окремої мотострілецької бригади (Юрга, Ке-
меровська область), 33-ї окремої мотострілецької бригади (Майкоп, Адигея).

Крім того, на Сході України воює 20-та окрема мотострілецька бригада 
(Волгоград), 17-та та 18-та окрема мотострілецька бригада з Чечні, 331-ий па-
рашутно-десантний полк 98-ої парашутно-десантної дивізії (Кострома), а та-
кож 7-ма десантно-штурмова дивізія з Новоросійська Краснодарського краю.

Чим обробляють сепаратистів і агресорів: лист із Росії

Надлишок пропаганди
На полиці гіпермаркету в Ростові-на-Дону — «Степан Бандера». Видана по-

заторік у Москві книжка таврує ОУН і бандерівців, приязно ставиться до НКВС 
і «госбезопасности» й зазначає, що нелюбов українців до Московщини без-
підставна. Ліворуч — фото, зроблене навесні 2015 року, праворуч — восени 
2016-ого. Як бачите, після тривалого часу настала «распродажа»: ідеологічний 
товар намагаються збути вчетверо дешевше.

Однак це не означає, що антиукраїнська пропаганда більше не має впливу на 
російського споживача 
чи взагалі припинила-
ся. Просто в цій галузі 
існує надвиробництво.

До речі, на тему тор-
гівлі. Незважаючи на ро-
сійську агресію, в Росії і 
далі широко продаються 
деякі українські товари. 
Наприклад, пиво «Черні-
гівське». Чи пишуть про 
це в Чернігові?

С. ПОТОЙБІЧНИЙ,
м. Ростов-на-Дону, 

Росія

— Вони залишили 
Широкине, однак обстрі-

ли тривають. Для чого це їм 
треба?

— Знаєте, це ще один доказ 
того, що проти нас воюють росія-
ни. Якби це були сепаратисти, тоб-
то місцеві, вони б не знищувати так 
безглуздо свою землю, свої помеш-
кання. Артилерія повністю росій-
ська, там воюють лише росіяни. Те 
саме — з танками.

— Яке зараз, після більш ніж 
двох років війни, ставлення міс-
цевого населення до української 
влади? До них почало доходити, що 
Донбас звільняють не фашисти?

— Багато є там прибічників Пу-
тіна, їх вистачає. Однак багато й тих, 
хто, порівнявши, як жити при Росії і 
як на підконтрольній Україні терито-
рії, повертається. Є програма СБУ, 
за якою колишні бойовики-сепара-
тисти повертаються. Це ті, за ким 
немає серйозних злочинів.

— Що нині собою являє Широ-
кине? Там хоч хтось живе?

— Сам населений пункт — мілі-
таризована зона. Там лише військо-
ві. Але робота цивільно-військово-
го співробітництва налагоджена. 
Вони допомагають місцевим, які 
мають прописку, забрати свої речі 
з будинків.

— Чи можуть зараз росіяни 
знову піти на Маріуполь? Чи є в них 
необхідні резерви?

— Резерви в них, може, і є, але 
в них не буде можливості просуну-
тися. Там такі укріплення, що маріу-
польці можуть бути спокійними.

— Яке за кількістю угрупован-
ня росіян на Маріупольському на-
прямку?

— Це цифри розвідданих, я не 
можу такого говорити. Але стосовно 
сил і засобів вони в наступ піти не 
можуть. Тому тільки й обстрілюють.

— Із розмов, які наші перехоп-
люють під тим самим Широкиним, 
що росіяни про українських вій-
ськових кажуть?

— Вони оцінюють наші дії дуже 
професійно. Уже не кажуть, що там 
«укропи», а з повагою ставляться 
до рівня майстерності наших вій-

ськових. Було таке, що доводилося 
з ними через окопи перекрикувати-
ся. Під Мар’їнкою ми з журналістами 
знаходилися за 250 метрів від пози-
цій. Коли ми приймали бій, кричали 
їм: «Поребрики, давай домой!» Вони 
відповідали не дуже цензурно (по-
сміхається).

— Ви на війні ще з 2014 року. 
Порівняно з тим часом як змінила-
ся наша армія, ставлення бійців до 
своїх обов’язків?

— На порядок більше дисциплі-
ни, розуміння процесу з боку наших 
військових. Якщо 2014 року серед 
мобілізованих було багато випадко-
вих людей, то зараз кожен знає, що і 
для чого він робить. Коли їх мобілізу-
вали, вони знали, що йдуть воюва-
ти. Відчувається впевненість у собі, у 
своїх діях. Вони знають свою зброю і 
вміють воювати.

— А як ситуація з випивкою на 
фронті?

— Буває, однак дуже рідко. На 
передовій узагалі алкоголізму не-
має. Я пройшов усю лінію фрон-
ту. Там не можна розслаблятися. Ти 
повинен довіряти своєму товари-
шеві, тому аватарів там просто не-
має. У 2014-ому люди були не готові 
до війни, шукали вихід у чарці, про-
сто боялися. Я брав участь у бойо-

вих діях із «Айдаром». Так вони сво-
го часу половину блокпостів по до-
розі на Луганськ брали без втрат зі 
свого боку, адже «сепари» бухали. Є 
багато способів знімати стрес, і бій-
ці зараз це розуміють. Хтось малює, 
хтось пише вірші.

— Чи є в нас нині резерви, щоб 
просуватися далі та відвойовувати 
загарбані території?

— Я не можу казати за всі 
Збройні Сили. Але окремо кожен 
військовослужбовець готовий піти 
далі й відвойовувати своє. Якщо 
для цього потрібно використовувати 
зброю — кожен встане й піде. Вони 
готові і знають, як діяти.

— Чи уявляли Ви собі, яке хо-
чете зробити фото, коли закінчить-
ся війна? Тобто коли наші війська 
звільнять Донбас?

— Я бачу російсько-український 
кордон, який був до війни, наш при-
кордонник і великий паркан, що від-
городжує нас від Росії.

— А фото нашого параду в Мо-
скві?

— Давайте бути реалістами (по-
сміхається). 

Андрій ТІТОК,
м. Чернігів

Фото Віталія Кирилова

SVOBODA.FM, 05.09.2016

Прес-офіцер Віталій Кирилов: 
«Один обстріл у зведенні може бути 
годинним боєм із мінометами»

Що робити з Донбасом?
Це Організація безпеки та 

співробітництва в Європі, за заду-
мом — потужна міжнародна миротворча 

структура, утворена ще за рішенням знаме-
нитої Європейської наради з безпеки та спів-
робітництва в Хельсінки 1975 року. ОБСЄ і за-
раз «миротворить» від імені Європи на Донба-
сі. Підписали угоду і лідери сепаратистів, хоч їх 
і не визнавали суб’єктами переговорів, тобто 
вважали (і справедливо) маріонетками. 

Про Мінські угоди балакають уже понад 
2 роки, хоча далеко не всі їх читали. Наша га-
зета повністю надрукувала їх у № 47 (можете 
прочитати на сайті газети). Тут наведемо лише 
пункт № 1 угоди, головний при всіх перегово-
рах: «1. Забезпечити негайне двостороннє 
припинення застосування зброї».

Припинити вогонь, бойові дії! Негайно. Таке 
правило будь-якого перемир’я. А вже потім — 
вести переговори аж до укладення повного 
миру, припинення війни. Власне, шляхи цього 
миру і були окреслені в наступних пунктах угоди. 

Через 15 днів учасники переговорів у Мін-
ську підписали «Меморандум» від 20 вересня. 

Першим пунктом у ньому дублюється пункт № 
1 Мінської угоди. Ось він: «1. Припинення за-
стосування зброї вважається загальним». На-
ступні 9 пунктів присвячені одному: конкрети-
зують деталі цього припинення бойових дій. 

Здавалось би, все! Жодного пострілу! 
Війна тривала… П’ять місяців підряд. На-

решті відбувся Мінськ-2, на найвищому рівні. 
Три президенти — Франції, України, Росії, кан-
цлер Німеччини, глави чотирьох держав, у тому 
числі найбільших у Європі Німеччини і Франції. 
Після тяжких, майже цілодобових переговорів 
глави держав 12 лютого 2015 року підписали 
Мінську декларацію, якою повністю підтвер-
джено чинність Мінської угоди від 5 вересня 
2014 року. 

Глави держав постановили: негайно при-
пинити війну! А далі — мирне врегулювання, 
ліквідація одної з гарячих точок Європи.

Усе? Мир, жодних пострілів? Однак трива-
ють наступні півтора роки війни… 

Кожного дня на лінії фронту в Донбасі всі ці 
півтора роки, як і попередні півроку, — обстріли: 
з гармат, мінометів, стрілецької зброї. Кожного 

дня гинуть наші військові. Чому вони гинуть? 
Чому щодня обстріли? Це запитання — до світу, 
до Європи. Адже Мінську декларацію, крім Укра-
їни (жертви агресії), крім Росії (агресора), підпи-
сали Німеччина і Франція. Запитання до глав 
цих великих держав: ваш підпис чогось вартий? 

А тепер — запитання до української вла-
ди. Вона всі ці 2 роки вустами своїх «речників 
АТО» повідомляла: «Сьогодні загинули 2 наші 
військові, поранено 5». Для прикладу, бо що-
дня лунали якісь інші цифри. Їх тарабанили по 
телевізору мільйонам українців уже спокійно, 
як зведення з обмолоту зернових чи статис-
тику про наявність свиней та птиці. А йдеться 
ж про живих юдей, наших українців, молодих 
солдатів. Якщо день-два обходилося без за-
гиблих, то наступного дня повідомлялося про 
кілька смертей. За бажання можна порахува-
ти цю смертну статистику, скажімо, засівши 
в Інтернеті. Але (нехай вибачать за таку при-
близність) очевидно, що за 2 роки війни, за 
700 днів обстрілів на Донбасі — в період «миру 
і перемир’я»! — загинуло понад півтисячі на-
ших військових. І кілька тисяч отримали пора-

нення. Причому вони є різні, деякі роблять лю-
дей каліками, і котромусь молодому хлопцеві 
судилося до кінця життя бути без ноги чи руки. 

До речі, про поранених. Поранення є і 
смертельні, коли помирають через день-два 
після поранення, а інколи й через багато мі-
сяців. Так от, коли нам повідомляють, що «сьо-
годні один убитий, шість поранених», чи пові-
домляють згодом, що хтось із цих поранених 
через день-два помер від ран? Чи нас і далі 
тримають в облуді й омані, як і загалом у цій 
переповненій брехнею війні? 

…Навряд чи сильно втішило  невелике за-
тишшя («режим тиші») на початку вересня. Хіба 
ми можемо сказати, що вже пролунав останній 
постріл цієї війни? І як щодо тисяч молодих си-
нів України, які вже загинули в ці 2 роки дивно-
го «перемир’я»?

Повторю сказане вище: не можна відда-
вати нашу землю. Але так само не можна, щоб 
тривали обстріли й гинули люди. Виходить, ми 
— між двома «не можна», знову між двома ви-
дами зла? Як бути? 

Петро АНТОНЕНКО
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Бліц-інформ
1 вересня подорожчала 
електроенергія
Тарифи на електричну енергію для насе-

лення зросли в середньому на 25%. Відповід-
не рішення Національна комісія, що здійснює 
регулювання у сфері енергетики і комунальних 
послуг, ухвалила ще 26 лютого 2015 року. А 1 
вересня відбувся четвертий етап підвищення 
тарифів для населення.

Вартість енергії для населення збільшуєть-
ся (порівняно з чинними тарифами) в середньо-
му за умови споживання на місяць: 50 кВт/год. 
— на 7,2 грн; 100 кВт/год. — на 14,4 грн; 150 
кВт/год. — на 29,4 грн.

У їдальні Верховної 
Ради подешевшала їжа 
та з’явилися делікатеси
Після канікул у парламенті обід став кошту-

вати на 5 – 10% дешевле. У день відкриття се-
сії, 6 вересня, депутатам пропонували ряд заку-
сок за ціною від 6,37 грн і вище. Найдорожча з 
них — бутерброд із червоною ікрою за 27 грн 23 
коп. Із перших страв найдорожча — борщ за 16 

грн 88 коп. У переліку найбільш дорогих страв 
у депутатській їдальні — закуска «Україна» (37 
грн 90 коп.) і відварене філе хека під соусом по-
польськи (46 грн 67 коп.).

Перелік гарнірів містить шість позицій за 
ціною від 3 грн 11 коп. (каша пшенична) до 13 
грн 02 коп. (кабачки, тушковані з помідорами). У 
меню — чотири види напоїв, найдорожчий — лі-
кувальний напій із вівса (7 грн 77 коп.). 

В асортименті з’явилися ресторанні деліка-
теси: тигрові креветки з помідорами черрі за 95 
грн 28 коп. і сирний десерт «Бланманже» з фрук-
тами за 10 грн 71 коп.

А в  їдальні Національного 
банку України обід — 
менш як на 5 гривень
Зарплати голови Нацбанку Вікторії Гонтаре-

вої, котра вже не вперше всіляко відхрещується 
від знецінення гривні, вистачить на 33 888 обі-
дів. Обід у їдальні Нацбанку без напоїв коштує 4 
гривні 81 копійку. Приміром, квасолевий суп із 
грибами — 2 грн 24 коп., варений рис — 1 грн 
53 коп., а салат із капусти — 1 грн 04 коп.

Стипендій студентам 
не скасують 
Студентам не скасують виплату стипендій, але 

алгоритм виплат потрібно переглянути. Про це за-
явив заступник міністра освіти і науки Володимир 
Ковтунець: «Стипендії будуть. Зміни мають бути 
достатньо плавними, для того щоб не погіршувати 
різко становища тих, хто зараз навчається».

Алгоритм виплат потрібно переглянути. «Ко-
шти повинні розподілятися раціонально. Але і 800 
гривень — це дуже мало. Не платити всім і по-
трошку, а платити більше і тим, хто потребує. Люди 
прийшли навчатися, знаючи, що вони будуть отри-
мувати стипендію, і вони повинні її отримувати», 
— сказав Ковтунець.

Також стипендії мають отримувати всі, чий 
бал не нижчий від середнього.

«Студенти, які добросовісно навчаються і ма-
ють оцінки не нижче ніж «добре», мають бути під-
тримані, особливо якщо доходи сім’ї невеликі. І я 
не кажу про малозабезпечених. Я кажу про се-
редньостатистичну родину. Треба підтримати сту-
дентів, які навчаються за спеціальностями, які не 
є поки що престижними: вчителі, фізики, матема-
тики», — заявив заступник міністра.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фі-
нансів пропонує урізати витрати на стипендії з но-
вого бюджетного року.

У Міносвіти повідомили, що ініціативу Мінфіну 
не підтримують. МОН не розробляло і не ініціюва-
ло проектів нормативно-правових актів, спрямо-
ваних на зниження стипендій.

Пряма мова
Олег 
ТЯГНИБОК, 
голова 
ВО «Свобода»:

Громадські організації висловлюють 
занепокоєння законопроектом, який вста-
новлює кримінальну відповідальність за 
наклеп та образу, та вважають його таким, 
що загрожує свободі слова в Україні.

Про це йдеться у зверненні громадських орга-
нізацій до комітету Верховної Ради з питань сво-
боди слова та інформаційної політики з приводу 
законопроекту №5034.

Автори звернення зауважують, що проект, за-
реєстрований народним депутатом Євгеном Му-
раєвим, пропонує доповнити Кримінальний ко-
декс новими статтями, що встановлюють кримі-
нальну відповідальність за наклеп та образу.

Зокрема, наклепом, за законопроектом, вва-
жатиметься умисне або через несумлінне став-
лення до перевірки інформації поширення заві-
домо неправдивих відомостей, що принижують 
честь і гідність іншої фізичної особи або ділову ре-
путацію фізичної чи юридичної особи, або наклеп 
на публічну особу, тобто умисне поширення заві-
домо неправдивих відомостей, що принижують 
честь і гідність або ділову репутацію публічної осо-
би, а образою — приниження честі та гідності ін-
шої особи, виражене в непристойній формі.

За обидва «злочини» пропонується карати 
вин них штрафами, виправними та громадськими 
роботами, арештом і навіть обмеженням волі.

Наклеп та образа, що публічно демонструєть-
ся в засобах масової інформації або в мережі Ін-
тернет, до прикладу, можуть супроводжуватися 
для журналістів покараннями від штрафу 1700 – 
8500 грн до обмеження волі на строк до 2 років.

Організації нагадують, що кримінальна відпо-
відальність за наклеп та образу була скасована в 
Україні ще 2001 року, хоча окремі народні обранці 
неодноразово намагалися повернути цей інстру-
мент тиску на ЗМІ.

Автори звернення зауважують, що подібні за-
конодавчі пропозиції суперечать міжнародним 
стандартам свободи вираження поглядів та пози-
ціям ключових міжнародних інституцій — Ради Єв-
ропи, ОБСЄ, Комітету ООН з прав людини.

«Ми переконані, що запровадження кримі-
нальної відповідальності за «наклеп» чи «образу», 
як передбачено законопроектом, автоматично 
ставить під загрозу будь-яке журналістське роз-
слідування чи статтю і створює презумпцію імуні-
тету чиновників від публічної критики», — йдеться 
у зверненні.

Зважаючи на це, автори звернення заклика-
ють членів комітету з питань свободи слова роз-
глянути та рекомендувати профільному комітету 
відхилити законопроект №5034 як такий, що за-
грожує свободі слова в Україні.

Звернення підписали: Центр демократії та 
верховенства права, Детектор Медіа, Інститут ма-
сової інформації, Інститут розвитку регіональної 
преси, Інтерньюз-Україна та Центр UA.

www.prawda/ua, 06.09.2016
* * *

У законодавстві України і нині є відповідаль-
ність за наклеп, образу честі й гідності, але ци-
вільна відповідальність. Ті, хто вважає себе об-
раженими матеріалами ЗМІ, можуть подавати 
цивільний позов до суду за образу честі й гід-
ності з вимогою грошової компенсації і спрос-
тування недостовірних матеріалів ЗМІ. Якщо суд 
встановить, що оприлюднені матеріали дійсно є 
недостовірними, ображають чиюсь честь і гід-
ність, то автори й засоби інформації несуть за 
це відповідальність. Але не кримінальну, як де-
хто пропонує. 

Триває набір учасників-бійців 
у програмі активної реабілітації 
«Повернення до життя». Програ-
ма стосується учасників бойових 
дій у зоні АТО, які мають порушен-
ня опорно-рухового апарату, в т.ч. 
ампутації кінцівок, порушення 
зору, слуху, травму хребта з ура-
женням спинного мозку, череп-
но-мозкові травми тощо, і які не 
мають відкритих ран та суворих 
протипоказань до фізичних на-
вантажень. 

Табори проходять на базі 
Західного реабілітаційно-спор-
тивного центру Національного 
комітету спорту інвалідів Укра-
їни (село Яворів Турківського 
р-ну Львівської обл.).

Що Ви отримаєте, 
взявши участь у таборі:
Суттєві позитивні зрушення 

в психологічному й загальнофі-
зичному стані.

Оволодіння вміннями й на-
вичками в самообслуговуван-
ні, незалежність від допомоги 
в побуті.

Через паралімпійську мето-
дологію скерування до подаль-
ших систематичних занять фіз-
культурою і спортом з орієнта-
цією на подальшу професійно-
трудову діяльність.

Для Вас працюватимуть:
інструктори активної реа-

білітації — люди з інвалідніс-
тю, які готові поділитися сво-
їми знаннями й досвідом; фа-
хівці фізичної реабілітації; пси-
хологи; аніматор, арт-терапевт, 
працетерапевт — забезпечать 
програму побутової та дозвіл-
лєвої терапії; тренери-інструк-
тори з паралімпійської підго-
товки.

Ви зможете випробува-
ти себе в різних спортивних 

дисциплінах: настільний теніс, 
стрільба з луку, бочче, спортив-
ний більярд, крокет, дартс, ае-
робіка, лижі — незалежно від 
ступеня й форми функціональ-
них порушень.

Якщо Ви маєте бажан-
ня взяти участь у програмі — 
просто заповніть анкету-за-
явку учасника табору, яку роз-
міщено на сайті Національ-
ної Асамблеї інвалідів України 
(www.naiu.org.ua).

Перший табір уже працює з 
9 по 20 вересня ц.р. 

Дати проведення 
наступних таборів:

17 – 28 листопада; 
1 – 12 грудня.

Для більш детальної ін-
формації можете звернутися 
до координаторів програми 
за телефонами:

+38 (050) 490-10-94; +38 
(050) 409-41-14

або до офісу Національної 
Асамблеї інвалідів України за те-
лефоном: +38 (044) 279-61-82.

Участь у програмі безко-
штовна.

Виконавці програми: 
Всеукраїнське громадське 
об’єднання «Національна 
Асамблея інвалідів України», 
Національний комітет спорту 
інвалідів України (НКСІУ).

Підтримка програми: Трас-
товий фонд НАТО з медичної 
реабілітації, Міністерство со-
ціальної політики України, Мі-
ністерство молоді та спорту 
України. 

Альберт ЧЕРЕШКО, 
голова ради ГО «ЩИТ 41»,

м.Чернігів
www.ato.cn.ua

Екс-президент Віктор Янукович і його ото-
чення, можливо, причетні до розкрадання 
майже 200 мільярдів гривень державних ко-
штів. Про це йдеться у звіті Державної служби 
фінансового моніторингу України.

«Сума фінансових операцій, які можуть 
бути пов’язані з легалізацією доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, та можуть бути 
пов’язані з учиненням іншого злочину, за 
цими матеріалами (за весь період розсліду-
вання — ред.), становить 199,4 млрд грн».

У відомстві вказали, що 2016 року фінан-
сова розвідка України направила до право-
охоронних органів 65 матеріалів «стосовно 

фінансових операцій, проведених за участю 
колишнього президента України Януковича 
В.Ф., його близькими та посадовцями колиш-
нього уряду».

«Загальна сума фінансових операцій… 
за цими матеріалами становить 115,24 млн 
грн», — сказано в повідомленні.

Вказується, що за весь період проведен-
ня розслідувань (березень 2014 – серпень 
2016 років) направлено до правоохоронних 
органів України 461 матеріал. За цими мате-
ріалами сума фінансових операцій становить 
199,4 млрд грн.

У відомстві вказують, що за час проведен-

ня розслідувань заблоковано «на рахунках 
фізичних та юридичних осіб, які мають зв’язок 
з Януковичем В.Ф. та колишніми високопоса-
довцями, кошти в еквіваленті 1,52 млрд дол. 
США».

Також, за інформацією відомства, підроз-
ділами фінансових розвідок інших країн пові-
домлено про замороження активів колишніх 
високопосадовців і пов’язаних з ними осіб на 
загальну суму 107,2 млн дол. США, 15,9 млн 
євро та 135,0 млн швейцарських франків. Зо-
крема, йдеться про активи в Австрії, Вели-
кобританії, Латвії, Кіпрі, Італії, Ліхтенштейні, 
Швейцарії та Нідерландах.

Держфінмоніторинг: Янукович і його оточення 
розікрали майже 200 мільярдів гривень

Табір активної реабілітації

Парламент 
нелегітимний 

і недієздатний
Український парламент не 

лише нелегітимний, адже ніхто 
досі не бачив списків коаліції, а ще 
й недієздатний. 

Масштабна корупція у владі не 
подолана. Люстрацію правоохо-
ронної та судової системи саботу-
ють на найвищому рівні. Унаслідок 
знецінення гривні та здирницької 
тарифної політики уряду більшість 
громадян довели до зубожіння.

Однак перед тим, як піти, цей 
парламент зобов’язаний ухвали-
ти певні рішення. По-перше, закон 
про порядок використання при-
родного газу, видобутого на тери-
торії України, що дозволить зни-
зити драконівські тарифи на кому-
нальні послуги, оскільки газ укра-
їнського видобутку можна буде 
продавати населенню за собівар-
тістю.

По-друге, Рада має ухвалити 
новий закон про вибори — від-
мовитися від змішаної пропорцій-
но-мажоритарної виборчої сис-
теми Януковича та запровадити 
пропор ційну систему з відкрити-
ми списками. Підписуючи Коалі-
ційну угоду, вони обіцяли своїм ви-
борцям зробити це ще в І півріччі 
2015 року.

І, по-третє, обов’язковим до 
ухвалення є закон про відкликан-
ня депутатів, суддів і чиновників, 
про імпічмент Президента.

Законопроект загрожує 
свободі слова
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Листии читачів нашої газзети Бліц-інформ
До парламенту 
Білорусі вперше 
за 20 років пройшли двоє 
представників опозиції
Двоє кандидатів від опозиційних пар-

тій отримали місця в парламенті Білорусі 
за результатами виборів до Палати пред-
ставників, які відбулися 11 вересня. Опо-
зиційні депутати пройшли до парламенту 
вперше за 20 років. 

До парламенту Білорусі увійшли пред-
ставники опозиції — Анна Конопацька 
(97-ий округ, м. Мінськ) від Об’єднаної гро-
мадянської партії та Олена Анісім (Столб-
цовський район, Мінська область) від То-
вариства білоруської мови.

«У парламенті сидять люди, які не хо-
чуть і не можуть створити умов для успіш-
ного і якісного життя. Ось де справжні дар-
моїди, за 4 роки роботи парламент ухва-
лив лише три законодавчі акти», — ска-
зала Конопацька у своєму виступі перед 
виборцями.

Білоруське видання відзначає, 
що перемога Анісім була прогнозова-
ною, оскільки буквально під час вибо-
рів знявся основний кандидат від вла-
ди на її окрузі. Стало зрозуміло, що 
округ «розчищають» під помірковану 
опозицію.

Окрім того, до парламенту також уві-
йшли представники Компартії, Білоруської 
патріотичної партії, Республіканської пар-
тії праці та справедливості.

За даними ЦВК Білорусі, явка вибор-
ців склала 74,32%.

Відзнака 
політв’язневі
Багаторічний в’язень радянських та-

борів, один із лідерів Норильського по-
встання Євген Грицяк отримав ювілейну 
медаль «25 років незалежності України». 
Церемонія нагородження відбулася під 
час урочистостей до Дня незалежності в 
місті Снятин Івано-Франківської області, 
інформує Інститут національної пам’яті, 
який і готував подання на нагороду.

Євген Гри-
цяк у серпні від-
значив 90-річчя. 
Нині живе в селі 
Устя Снятинсько-
го району Іва-
но-Франківської 
області. Видав-
ництво «Смоло-
скип» опублікува-
ло «Короткий запис спогадів» його автор-
ства. Михайло Ткачук на основі, зокрема, 
свідчень Грицяка зняв фільм «Загадка Но-
рильського повстання».

1953 року повстали майже 20 тисяч 
політв’язнів. Упродовж 70 днів вони страй-
кували й голодували. Політв’язні вимагали 
скорочення робочого дня, дозволів на лис-
тування й побачення, припинення тортур. 
Вони висунули політичні вимоги, включно 
з переглядом особових справ.

Події в Норильську, а згодом схожі 
протести у Воркуті й Кенгірі сполошили ко-
муністичну владу і змусили до змін.

Між областями 
пустять пасажирські 
катери
На Дніпрі відновлять річковий пасажир-

ський транспорт. Швидкісні катери пустять 
із Києва до Черкас, Кременчука й Полтави.

Про це по-
відомили в 
П о л т а в с ь к ій 
о б л д е р ж а д -
міністрації. «У 
Миколаєві я 
був на зустрі-
чі з аграріями. 

Вони й запропонували цікаву ідею. Зна-
йшли інвесторів, які вже закупили кілька 
човнів на підводних крилах для пасажир-
ського руху. Їх привезли з Чехії. Хочуть від-
родити такий вид транспорту. Також збіль-
шаться вантажні перевезення свого това-
ру», — розповів Олександр Біленький, 

голова Полтавської облдержадміністрації.

Українська громада південно-західної Флори-
ди попрощалася з одним із найбільш активних ді-
ячів громади — доктором Володимиром Королем, 
який помер на 94-ому році свого трудолюбивого 
життя.

Доктор В. Ко-
роль народився 6 
квітня 1922 року 
в Биткові, одно-
му з чарівних се-
лищ української 
Гуцульщини. По-
чаткову школу та 
гімназію закінчив 
у Биткові, а опісля 
поїхав на студії до 

Львівського університету.
Як і більшість молодих українців того часу, він 

поринув в українські політичні організації між дво-
ма світовими війнами, прагнучи осягнути віднов-
лення Української держави в той час, коли зем-
лі України були поділені між Совєтським Союзом, 
Польщею, Чехословаччиною та Румунією.

Опісля він став членом 1-ої дивізії Української 
Національної Армії.

По приїзді до США професійно працював у 
медичній лабораторії компанії Pfizer y Groton, 
Connecticut. 

У 1994 році пішов на пенсію, зі своєю дружи-
ною Галиною переїхали до Норт-Порта (штат Фло-
рида). Тут вони долучилися до активної праці у ве-
ликій українській громаді при Українському куль-
турному та релігійному осередку ім. св. Андрія. Д-р 
В. Король упродовж багатьох років був членом 
управи, а в 2004 – 2006 рр. та 2008 – 2011 рр. — 
головою управи.

Після відновлення незалежності України 1991 
року Володимир Король організував у Флориді Ко-
мітет гуманітарної допомоги Україні з метою зби-
рати фонди на поміч молодій державі. Уже першо-
го тижня існування цієї організації в Норт-Порті 
зібрали $84 700 від 300 жертводавців. Ця орга-
нізація завдяки Володимирові й Галині Королям 
зібрала досить великі суми грошей, і всі кошти 
були передані до сиротинців, медичних закладів і 
бібліотек в Україні. 

Д-р В. Король і його дружина Галина, яка упо-
коїлася 2014 року, були також активними членами 
Товариства української мови (ТУМ) і щедро підтри-
мували фінансово всі проекти ТУМ.

Була відправлена панахида за Володимира 
Короля у Farley Funeral Chapel, North Port. Від-
правляли о. Іван Фатенко та о. Олег Сацюк (від 
православної церкви) й о. Володимир Волощук 
(від греко-католицької церкви). Під час панахиди 
слова співчуття висловили отець мітрат В. Воло-
щук — від громади при церкві св. Марії, д-р Бог-
дан Боднарук — від осередку ім. св. Андрія, проф. 
Віра Боднарук — від Товариства української 
мови та д-р Володимир Мотика — від Українсько-
го села (при осередку) та від ветеранів Україн-
ської Національної Армії. На завершення Укра-
їнсько-Американські Ветерани віддали останній 
салют покійному.

Наступного дня відбулася поминальна служ-
ба Божа у каплиці св. Андрія, яку відслужили о. 
Іван Фатенко та о. Олег Сацюк. Хор під орудою п. 
Анастазії Фатенко брав участь під час обох бого-
служінь.

У 40-ий день після смерті в каплиці св. Андрія 
при осередку ім. св. Андрія  відправили панахиду, 
а опісля при великій кількості учасників відбулася 
поминальна тризна. Вічна йому пам’ять!

Атанас КОБРИН, США
Фото Богдана Боднарука 

Свого часу рішенням 35-ої сесії 
міської ради був розпочатий конкурс 
на створення гімну Чернігова. При-
ємно, що гімн створювався на кон-
курсній основі.

Але, на вимогу організаторів 
конкурсу, автори проекту гімну по-
винні були подати до комісії «…нот-
ний та текстовий матеріал конкурс-
ної роботи (бажано з фонограмою на 
електронних носіях)», тобто — про-
ект закінченого музично-поетичного 
твору. Чи є доцільним такий підхід? 
Чи кожний поет, що здатний написа-
ти і має бажання подати на конкурс 
проект тексту гімну, може знайти 
композитора, хто погодився б по-
класти на музику його текст? 

Може, спочатку доцільніше про-
водити конкурс на створення лише 
тексту гімну? У такому разі всі ба-
жаючі поети могли б узяти участь у 
конкурсі. А вже потім оголосити кон-

курс на створення музики на текст-
переможець. У такому разі всі ба-
жаючі композитори змогли б узяти 
участь у конкурсі. У прийнятій міськ-
радою схемі конкурсу композитор, 
потенційно здатний створити най-
кращу музику до гімну, може не отри-
мати пропозиції на створення музи-
ки від жодного з авторів тексту.

На заключному етапі конкур-
су, коли вже виявлено кращий або 
кілька кращих проектів гімну, місь-
ка рада могла б спромогтися на пу-
блічне виконання проекту гімну і 
вивчення громадської думки щодо 
його якості. То вже був би рівень 
СПРАВЖНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ, як у де-
яких країнах Європи, де влада фак-
тично належить громадським орга-
нізаціям, котрі пронизують країну, як 
кровоносні судини тіло. 

І ще одне. У газетному оголошен-
ні про міський конкурс писалося: «…

Всі проекти передаються комісії, яка 
забезпечує публікацію у засобах ма-
сової інформації переліку учасників 
та найменувань їхніх творів». Кого 
можуть цікавити лише найменуван-
ня творів і перелік учасників? 

Поза сумнівом, остаточне рішен-
ня в конкурсі мають приймати фахів-
ці, колегіально. Але місцева грома-
да повинна мати можливість бачи-
ти, з чого вибирала конкурсна ко-
місія. 

Пропоную опублікувати про-
ект «Гімну міста Чернігова» одного з 
учасників колишнього конкурсу (до 
інших не маю доступу).

Гімн міста Чернігова (проект)
Сіверський краю! Ліси і поля…
Мудрі князі і дружини…
Тут таємнича поліська земля,
Води Десни і билини…

Приспів
Викликам долі — назустріч ідем,

Матері-Волі присягу складем!
Воля священна і дух козаків
З нами хай будуть навіки-віків!

В єдності ми все міцніші стаєм,
Нас не минають звитяги.
Древній Чернігів у серці несем
І українськії стяги…

Приспів
З Богом ідем у своє майбуття,
Там і свобода, і світле життя.
Віра святая і дух козаків
З нами хай будуть навіки-віків!

 
Чернігівська область ще не має 

свого гімну. Тому автор цього «Гімну 
міста Чернігова» у квітні 2016 р. за-
пропонував його обласній раді — 
розглянути як варіант проекту «Гімну 
Чернігівської області». Ця пропози-
ція у стані розгляду.

Олександр ШТАНЬ, 
член літературної спілки 

«Чернігів»

На зорі радянської влади біль-
шовицькі вожді розробили доктри-
ну очищення українських територій 
від українців для заселення їх іншим 
етносом. І найжорстокіший удар 
припав на українське село. Цей зло-
чин, убивство десятків мільйонів 
українців, — нині на вустах усього 
світу. Проте настав час воскресити 
в пам’яті ще один злочин, до цього 
часу замовчуваний.

У результаті масових розстрілів 
учасників національно-визвольних 
змагань, їхніх сімей, заслання до 
Сибіру та вбивства заможних селян, 
священиків, військових, інтелігенції 
з’явилося близько мільйона без-
притульних дітей (можливо, ця циф-
ра є значно більшою). Суть у тому, 
що на час московсько-більшовиць-
кої колонізації України чи не кожна 
селянська сім’я була багатодітною. 
Коли ж батьків було вбито чи висла-
но до Сибіру, а домівку відібрано, 
діти, рятуючись від голодної смер-

ті, пішли жебракувати, поповнивши 
величезну армію голодних малень-
ких безпритульних. Вони щодня со-
тнями гинули.

Комуністи проблему малень-
ких українських жебраків виріши-
ли криваво. Терміново в містах і 
містечках України були організова-
ні так звані «притулки для дітей во-
рогів народу». Насправді ж ті «при-
тулки» були не чим іншим, як дитя-
чими концентраційними таборами 
смерті. Маленьких нащадків «воро-
гів народу» відловлювали і звози-
ли до названих притулків, аби сво-
їм виглядом вони не псували світлої 
картини «комуністичного раю». У цих 
концтаборах дітей морили голодом, 
а померлих прикопували без обря-
ду на схилах річок, в яругах. Бо году-
вати «дітей ворогів народу» коштом 
комуни ніхто не збирався. 

Факт сказаного підтвердже-
но наявністю дитячих могильників, 
зокрема на території колишнього 

миргородського «притулку», де на 
схилах річки Хорол, під сміттєзва-
лищем, комуністи маскували про-
тягом цілих десятиліть великі дитя-
чі поховання. Варто зазначити, що 
в час цих подій голоду в Україні не 
було. 

У такий спосіб кривавою біль-
шовицькою бандою в тому часі (між 
громадянською війною і Великим 
Голодом 1932 – 1933 рр.) було за-
катовано голодом у миргородсько-
му і подібних дитячих концтаборах 
смерті радянської України величез-
ну кількість маленьких українців.

Нині у вільній Українській дер-
жаві представники владних струк-
тур у місцевостях, де творилися на-
звані злочини, заклопотані прихо-
ванням тієї правдивої інформації 
від широких верств населення. Як 
приклад, можна навести місто Мир-
город. На місці миргородського ди-
тячого концтабору смерті (район 
Личанка), що на початку минулого 

століття стояв заснований колючим 
дротом і масово приймав (та вже 
не випускав зі своїх воріт) малень-
ких українських смертників, місце-
ві більшовики ставлять пам’ятник 
жертвам Голодомору 1932 – 1933 
років. Але жодного слова про масо-
ве дітовбивство. Прагнуть деформу-
вати історію дитячих могильників. І 
водночас усіляко протидіють спо-
рудженню пам’ятного знака жерт-
вам Голоду саме на місці величез-
них людських поховань часів 1932 
– 1933 років у районі залізничної 
станції «Миргород».

Давно на часі дослідження й 
оприлюднення злочинів проти дітей 
у масштабах України. Ми вже поча-
ли з Миргорода. 

Анатолій САЗАНСЬКИЙ, 
письменник, 

член Всеукраїнської асоціації до-
слідників голодоморів 

в Україні,
м. Миргород, Полтавська область 

Про гімни Чернігова й області 

Злочин проти українських дітей

Світлої пам’яті доктора Володимира Короля

6 вересня обласне телебачення «Сівер-
Центр» розпочало показ восьмисерійного 
документального телефільму «Українські 
голови в Баварії». Створено його Сівер-
ським інститутом регіональних досліджень 
та Сіверським центром післядипломної 
освіти на основі візиту голів територіаль-
них громад Чернігово-Сіверщини до Бава-
рії. У червні 2014 р. вони відвідали місто 
Кемптен у рамках проекту «Сталий розви-
ток малих міст Чернігівської області», що 
здійснювався за підтримки фонду Ганса 
Зайделя.

Автори стрічки розповіли про робо-

ту місцевого самоврядування Німеччини. 
Йдеться про благоустрій міста, водопоста-
чання й водовідведення, збір, сортування 
та утилізацію сміття, використання віднов-
лювальних джерел енергії, організацію бу-
дівництва, сприяння розвитку малого біз-
несу, вимоги до розміщення реклами, ви-
користання місцевої історико-культурної 
спадщини для розвитку території. Це успіш-
ні практики, які можуть бути прикладом для 
українських реалій. 

Найближчим часом телестрічка плану-
ється до показу на каналі «Культура». Фільм 
можна переглянути і на YouTube. 

Екс-голова 
Київської ОДА 

Максим Мельничук утік 
Він зник під час затримання посередника в ха-

барництві й може бути оголошений у розшук. Про 
це заявив глава МВС Арсен Аваков.

9 вересня Арсен Аваков повідомив, що заступ-
ника голови Київської обласної державної адмі-
ністрації Ігоря Любка затримали за хабарництво. 
Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство 
вивчає роль у цьому злочині голови ОДА Мельничу-
ка, який перед цим терміново подав у відставку. У 
суботу на сайті Президента України було опубліко-
вано указ про звільнення Мельничука з посади го-
лови Київської ОДА. 

Прем’єра 
баварсько-чернігівського серіалу
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Офіційне вшанування 75-ої річ-
ниці масових убивств, учинених 
нацистами у Бабиному Яру в Киє-
ві, відбудеться у столиці України 
23 – 29 вересня. «Українсько-єв-
рейська зустріч» («Ukrainian Jewish 
Encounter», скорочено — UJE) — 
канадська благодійна організація, 
що співпрацює зі Світовим єврей-
ським конгресом, урядом України 
та іншими українськими, єврей-
ськими й діаспорними структура-
ми, виступить організатором низ-
ки громадських заходів у пам’ять 
про ці події.

Сонячної київської днини, 29 ве-
ресня 1966 року, український пись-
менник і дисидент Іван Дзюба звер-
нувся до громади в кількасот людей, 
що зібралася довкола нього.

«Я хочу 
с к а з а т и 
кілька слів 
— одну ти-
сячну час-
тину з того, 
про що я 
с ь о г о д н і 
думаю і що 
мені хоті-
лося б тут 
сказати. Я 
хочу звер-

нутися до вас як до людей — як до 
своїх братів по людству. Я хочу звер-
нутися до вас, євреїв, як українець 
— як член української нації, до якої 
я з гордістю належу. Бабин Яр — це 
трагедія всього людства, але стала-
ся вона на українській землі. І тому 
українець не має права забува-
ти про неї так само, як і єврей. Ба-
бин Яр — це наша спільна трагедія, 
трагедія перш за все єврейського і 
українського народів».

Очікується, що пан Дзюба по-
вернеться через п’ятдесят років на 
те саме місце, де було проголоше-
но його промову, аби взяти участь 
у вшанувальній церемонії біля яру в 
місті Києві, що відоме кожному меш-
канцю простою назвою — «Бабин 
Яр».

Саме тут, у лісистій місцевос-
ті столиці України, сталося одне з 
найбільших масових убивств Другої 
світової війни, вчинене нацистами: 
протягом двох днів — 28 – 29 ве-
ресня 1941 року — було розстріляно 
майже 34 тисячі київських євреїв.

Протягом наступних двох років 
німецької окупації Києва в цьому 
ж яру нацисти продовжували зни-
щувати представників тих народів, 
яких вважали шкідливими. До чис-
ла жертв належали українці, цига-
ни, радянські військовополонені та 
інші. І все-таки з приблизно 100 ти-
сяч загиблих у Бабиному Яру понад 
дві третини були євреї.

Бабин Яр є найвагомішим сим-
волом того, що протягом останніх 
років прийнято називати «Голокос-

том від куль». Між 1941 і 1945 ро-
ками близько 1,5 мільйона україн-
ських євреїв планомірно розстріля-
ли в полях і ярах по всій місцевос-
ті, що становить сучасну Україну. 
Через свою епохальну значущість 
Бабин Яр зберігся в колективній 
пам’яті українців — попри те, що 
спочатку німці, а потім і радянська 
влада намагалися знищити всі слі-
ди злочину.

З нагоди 75-ої річниці Бабино-
го Яру Президент України Петро По-
рошенко ініціював серію державних 
вшанувальних заходів. Крім того, за-
плановано низку неурядових вшану-
вальних заходів.

Громадські заходи, організова-
ні UJE, охоплюють молодіжну конфе-
ренцію для 200 молодих осіб з Укра-
їни, США, Канади, Ізраїлю та Євро-
пи з тижневою програмою, присвя-
ченою Бабиному Яру та Голокосту, з 
акцентом на історичній обізнаності, 
взаємній повазі до спадку предків, 
а також громадянській відповідаль-
ності; симпозіум щодо Бабиного Яру 
як символу Голокосту;  вшануваль-
ний концерт, що поєднуватиме ро-
боти Макса Бруха, Євгена Станкови-
ча та Йоганнеса Брамса.

UJE також виступила організа-
тором міжнародного конкурсу ланд-
шафтного дизайну (він завершився 
нещодавно), мета якого — зробити 
перший крок у трансформуванні Ба-
биного Яру, що нині вважається зо-
ною відпочинку, на меморіальний 
парк.

Серед дотичних заходів — ви-
ставка «Втрата. Спомин про Бабин 
Яр», серія кінопоказів і виставка до-
кументальної фотографії, котрі від-
будуться в Києві протягом вшану-
вального тижня.

У своїй промові 1966 року пан 
Дзюба говорив не тільки про значи-
мість пам’яті, а й про багато факто-
рів, що призвели до Бабиного Яру: 
«Цю трагедію приніс нашим наро-
дам фашизм. Однак не треба забу-
вати, що фашизм починається не з 
Бабиного Яру і ним не вичерпується. 
Фашизм починається з неповаги до 
людини, а кінчається знищенням лю-
дини, знищенням народів — але не 
обов’язково тільки таким знищен-
ням, як у Бабиному Яру».

Дзюба висловив сором із при-
воду антисемітизму, який досі бачив 
серед представників свого народу, 
і висловив побажання, щоб і євреї 
проявили розуміння й терпимість: 
«Ми, українці, повинні в своєму се-
редовищі боротися з будь-якими 
проявами антисемітизму чи непо-
ваги до єврея, нерозуміння єврей-
ської проблеми. Ви, євреї, повин ні в 
своєму середовищі боротися з тим, 
хто не поважає української люди-
ни, української культури, української 
мови, хто несправедливо вбачає в 
кожному українцеві прихованого 
антисеміта».

Сьогодні, 75 років опісля траге-
дії Бабиного Яру, найважливішою 
ідеєю з промови пана Дзюби пів-
століття тому перед присутніми в 
яру є засторога про небезпеку без-
діяння. «Мовчання багато говорить 
лише там, де все, що можна сказа-
ти, — вже сказане. Коли ж сказано 
ще далеко не все, коли ще нічого не 
сказано — тоді мовчання стає спіль-
ником неправди й несвободи. Тому 
ми говоримо й мусимо говорити, де 
можна й де не можна, використову-
ючи всяку з нагод, які трапляються 
нам так нечасто».

Наталія ФЕДУЩАК,
директор зі зв’язків 

із громадськістю 
Ukrainian Jewish Encounter

(УП, 06.09.2016)

Вшанування Бабиного Яру: 
промова Івана Дзюби 

1966 року та 50 років потому Польща, Підкарпатське воєвод-
ство, місто Перемишль, поблизу 
українського кордону. Ми з вами в 
центральній міській бібліотеці. 

Те, що в Польщі, як і загалом у 
європейських країнах, велику ува-
гу приділяють культурі, відомо. А 
після вступу країни 2004 року до 
Європейського Союзу на додачу до 
бюджетного фінансування, загаль-
нодержавного і місцевого, регіо-
ни, зокрема сфера культури, отри-
мують солідну фінансову підтримку 
ЄС. 

Як це позначилося на житті 
цього чудового храму книги — місь-
кої бібліотеки? Вона в самому цен-
трі Перемишля, на пагорбі над пло-
щею Ринок. Мій співрозмовник — 
директор бібліотеки доктор Мацей 
Вальтось.

— Пане Мацею, розкажіть про 
історію бібліотеки, зокрема цього 
старовинного, нині реконструйо-
ваного палацу. 

— Історія цього будинку дав-
ня. Щодо самої будівлі — то вона з 
двох частин. Старовинна — це ко-
лишній домініканський кляштор, 
тобто монастирське приміщення. 
Пізніше будівля використовувала-
ся вже для світських справ. У пе-
ріод Першої світової війни тут був 
будинок військових, офіцерський 
дім. 

Нині, не так давно, до старої бу-
дівлі прибудували новий великий 
корпус. А якщо говорити про саму 
бібліотеку, то вона була заснована 
ще 1947 року. Це вже п’ята сади-
ба бібліотеки. Найдовше вона пе-
ребувала в будинку колишньої си-
нагоги, по вулиці Словацького, — з 
1968 по 2014 роки. Тут, де ми за-
раз, провели велику реконструк-
цію. Як бачите, маємо вхід із площі 
Ринок через так звану Лицарську 
браму, де ми обладнали невеликий 
туристичний інформаційний пункт, 
кав’ярню. Тут, на горі, при вході — 
паркінг для авто. У складі бібліоте-
ки — головне книгосховище, ве-
ликий читальний зал. У старовин-
ній частині, в колишньому бально-
му залі, нині великий актовий зал. 

І не лише для заходів бібліотеки, а 
й для різних імпрез міста, урочис-
тих подій, наприклад реєстрації 
шлюбу. 

— Головне для бібліотеки, зви-
чайно, — обслуговування читачів 
(книгами, журналами, газетами), 
але також й інші заходи? 

— Ми постійно проводимо різ-
номанітні зустрічі, презентації, кон-
церти. Окремо є великі площі для 
обслуговування дітей. Ще один наш 
проект — медіатека, яка зараз по-
чинає діяльність. Тут встановлено 
17 комп’ютерів, підключено Інтер-
нет, робимо ксерокопії. Усе це, зви-
чайно, безкоштовно для наших від-
відувачів.

— На які кошти здійснили ре-
конструкцію старого палацу, при-
будову нового корпусу, закупівлю 
найсучаснішого обладнання? 

— На кошти Євросоюзу, який 
виділив великий грант для під-
тримки культурної сфери міста, а 
також на кошти нашого Міністер-
ства культури і фінансову допомо-
гу міста. Лише на реконструкцію 
і прибудову виділили 10 мільйо-
нів злотих, переважно кошти ЄС. 
Окремо значна сума була отри-
мана на закупівлю обладнан-
ня — меблів, комп’ютерів, іншої 
техніки. 

— Яка загальна кількість книг 
у бібліотеці? 

— Ми зараз саме проводи-
мо селекцію фонду, оновлюємо 
його. Але загалом маємо до 100 
тисяч книг — це на саму бібліо-
теку та 7 її філій по місту. Перед-
плачуємо дуже багато періодики 
— десятки літературних та інших 
журналів, газет. Читачі бібліоте-
ки — люди різного віку, від дітей 
до пенсіонерів. Із кожною катего-
рією працюємо конкретно. Скажі-
мо, для дітей робимо свята казки, 
окремо працюємо з молоддю, для 
найстарших читачів створили дис-
кусійний клуб книжки. Співпрацю-
ємо з Домом книги Варшави, звід-
ки запрошуємо письменників для 

зустрічей із читачами. Також спів-
працюємо з іншими інституціями, 
наприклад, із Державною вищою 
школою східноєвропейською (уні-
верситетом) Перемишля. Також із 
Південно-Східним науковим інсти-
тутом, який очолює доктор Станіс-
лав Стемпєнь. Ми співпрацюємо з 
усіма публічними бібліотеками Пе-
ремишльського повіту, надаємо їм 
методичну допомогу. 

— На чиєму фінансуванні ваша 
бібліотека? 

— Міста Перемишль. Це голо-
вне фінансування, але шукаємо і 
спонсорів. До 2000 року бібліоте-
ки взагалі були у віданні держави. 
Нині їх передано місцевій владі. 
Але держава продовжує надавати 
фінансову допомогу регіонам, міс-
цевій владі на утримання закладів 
культури. 

— Крім вашої бібліотеки та її 
філій, у місті ще є бібліотечні за-
клади? 

— Велика бібліотека — у зга-
даного Південно-Східного науково-
го інституту, в тому числі зібрання 
української книги. До речі, україн-
ські книги є і в нашій бібліотеці. Та-
кож є бібліотека семінарії, педаго-
гічного товариства. 

* * *
Коли пан директор Мацей Валь-

тось зробив для мене екскурсію по 
бібліотеці, вразило і те, яка велика 

була зроблена реконструкція, при-
будова, і те, наскільки сучасним 
(скажу навіть — багатим) є облад-
нання бібліотеки. Наше обласне 
місто Чернігів, обласна бібліотека 
ім. Короленка можуть по-доброму 
позаздрити цій бібліотеці повіто-
вого польського міста на 70 тисяч 
мешканців.

Що ж, це вже трохи (чи не тро-
хи) інший світ, європейський. Інше 
ставлення до культури. До чого вар-
то прагнути й нам. 

Спілкувався з директором 
і фотографував  

Петро Антоненко

З початком 2016 – 2017 шкільного року Наталія 
Боднар і Ніна Кулик, учителі з успішним багаторічним до-
свідом викладання в Школі українознавства ім. Т. Шев-
ченка та в українському дошкільному закладі Клівленда, 
відкрили садочок-передшкілля «Дивосвіт». Мета закладу 
— якісне передшкільне навчання дітей з українських ро-
дин, що мешкають у районі Великого Клівленда (США).

Програма розкриватиме здібності дітей на заняттях 
з української мови, музики, малювання, ліплення, аплі-
кації та майстрування. Даватимуть дітям і базові знання 
з природничих наук, техніки, інженерії та математики. 

Успішна діяльність нового садочка вимагає значних 
початкових витрат: потрібні меблі, навчальні та ігрові 
матеріали. Тому педагоги звертаються до друзів, знайо-
мих, членів української громади Великого Клівленда та 
поза його межами з проханням про допомогу. 

У Клівленді відкрився дитячий садочок «Дивосвіт»

Європейський дім книги
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Звичаї і традиції 
народів світу

 У африканському 
племені масаї люди віта-
ють один одного стрибка-
ми. Чим вище стрибок, тим 
більша повага надається.

 У Японії сякатися на 
людях не прийнято.

 У Латинській Аме-
риці при кожній зустрічі та 
знайомстві традиційними є 
обійми та поцілунок.

 Японця краще при-
вітати поклоном — так 
само, як і він вас. Але су-
часні японці вже не диву-
ються простягнутій руці 
іноземця.

 В Іспанії снідають о 
14-ій годині, а обідають — 
о 22-ій. За столом намага-
ються уникати таких тем, 
як особисте життя, корида 
і період правління Франко.

 У Малайзії чоловіків 
вітають поклоном, а заміж-
ніх жінок заборонено бра-
ти за руку.

 У Нідерландах пер-
шому народженому малю-
кові дають ім’я бабусі чи 
дідуся по батькові, а другу 
дитину називають ім’ям ба-
бусі чи дідуся по лінії мами.

 Цікавий і давній 
звичай, пов’язаний із на-
родженням дитини, був у 
грузинів: у родині берегли 
впродовж багатьох поко-
лінь дитячу колиску. А далі 
передавали її у спадок. Так 
грузини вірили, що їхній рід 
не переведеться, а дружба 
між татами й дідусями буде 
міцною, щирою і довговіч-
ною.

 Інцест, тобто крово-
змісний шлюб, був дуже по-
ширений в доантичну епоху 
на Сході, а також на Аме-
риканському континенті. З 
рідними сестрами одружу-
валися і фараони Старо-
давнього Єгипту, і прави-
телі держави інків. Адже 
вважалося, що монархи — 
нащадки богів, їхня кров 
священна і не повинна 
змішуватися зі звичайною 
людською кров’ю.

 Ми їмо ложкою і ви-
делкою, народи Східної Азії 
нерідко для цього корис-
туються паличками, ескі-
моси обходяться ножем, а 
середньоазіатська страва 
беш-бармак тому так на-
зивається, що їдять його 
п’ятьма («беш») пальцями 
(«бармак»).

 У Грузії прийнято, 
щоб келих у гостя завжди 
був повний, навіть якщо 
пити вже не хочеться. Тому, 
якщо ввічливий гість що-
разу випиває частування 
до дна, господар так і буде 
змушений доливати йому 
вино.

 Тубільці Південної 
Америки вітаються, плюю-
чись один на одного. А в де-
яких народів Африки зна-
ком вітання є висунутий 
язик.

М.Девіс, колишній картковий гра-
вець і бізнесмен, вклав 90 млн $, щоб 
відкрити найбільший приватний запо-
відник у США. За останні 20 років він 
посадив 8 млн саджанців, і тепер в його 
лісі повно видів тварин, які зникають. 

До свого 70-ліття Девіс пройшов 
довгий шлях від тісного трейлера на 
ґрунтовій дорозі до мільйонера. Отри-
мавши перший капітал у гральному біз-
несі, він зайнявся торгівлею землею і 
правами на власність. Так заробив со-
тні мільйонів доларів. Але 20 років тому 
сталася зміна в його світогляді. 

«Усе почалося, коли я застряг у 

пробці. Лив дощ, і я був дуже роздра-
тований, — розповідає Девіс. — І тут 
побачив шкільний намет із написом 
«Презентація Чорного ведмедя». Не 
знаю, навіщо я туди пішов. Я навіть не 
знав, чи були в штаті Флорида коли-
небудь чорні ведмеді», — згадує ко-
лишній мільйонер.

Це була звичайна лекція про рід-
ний край для дітей, про те, як гине 
наша природа, про те, що її потрібно 
берегти. Іноді дорослі, мабуть, забу-
вають про це...

Для Девіса це стало одкровенням, 
він занурився в тему екології з тією 

ж пристрастю, з якою раніше грав у 
карти. Почав читати книги з екології, 
і прийшло прозріння — він присвятив 
все власне майно захисту природи.

Свій проект назвав Nokuse, що в 
перекладі з індіанської означає «Чор-
ний ведмідь». За 20 років Девіс вклав 
близько 90 мільйонів доларів, щоб ску-
пити землі в лісозаготівельних компа-
ній і відновити ліси, які були повністю 
вирубані близько 100 років тому. Знай-
шов болотну сосну, яка раніше росла 
на цих землях, і посадив 8 мільйонів 
саджанців на 53 тисячах акрів (майже 
21,5 тисячі гектарів). За 20 років Де-

віс повністю відновив усю екосистему, 
яка була раніше на цій землі. Тепер тут 
виріс новий ліс, де живуть орли, скопи, 
рисі, лисиці, єноти, броненосці.

Насправді це тільки початок про-
екту Nokuse, розрахованого на 300 
років. Усі власні гроші Девіс розписав 
на довгострокову програму розвитку 
свого проекту, а також на утриман-
ня центру екологічної освіти, який він 
створив для щорічного навчання ти-
сяч школярів штату Флорида.

У Девіса — рак легенів 4-ої стадії, 
але благородну справу продовжувати-
ме його команда.

Африка є другим за величиною континентом, її 
площа складає близько 22% усієї суші.

Включно зі спірною територією західної Сахари і 
прилеглими острівними державами в Африці розта-
шовані 54 держави.

Населення Африки — близько мільярда людей. 
За останні сорок років тут стався справжній демо-
графічний вибух, тому середній вік населення на 
цьому континенті невеликий. У багатьох державах 
Африки половина населення не досягла ще віку 25 
років.

Африка розташована найбільш централізовано 
по відношенню до світової системи координат. Її пе-
ретинає і нульовий меридіан (0 градусів довготи), і 
екватор (0 градусів широти).

Хоча населення Африки становить близько 16% 
світового, чвертю мов, що існують на планеті, роз-
мовляють тільки в Африці.

Арабська мова, представлена різними діалекта-
ми, є найбільш поширеною мовою Африки. 170 міль-
йонів людей, що розмовляють арабською, живуть 
переважно в Північній Африці. Крім арабської, на 
континенті існує ще 2000 мов.

Нігерія — найбільш населена африканська кра-
їна (145 мільйонів осіб). У Єгипті (друга за населе-
ністю африканська держава) — понад 76 мільйонів 
осіб.

Найбільш населеним містом Африки є Каїр, сто-
лиця Єгипту. На території мегаполісу живе близько 
17 мільйонів осіб.

Найбільша за територією країна Африки — Су-
дан (2,5 мільйона км2).

Найменша країна — Сейшельські острови (лише 
453 км2).

В Африці існує принаймні 3000 виражених етніч-
них груп. В одній тільки Нігерії існує більше 370 племен.

Через Африку протікає найдовша в світі річка 
Ніл, протяжність якої становить 6690 кілометрів.

Африканське озеро Вікторія є другим за величи-
ною прісноводним озером у світі — 69490 квадрат-
них кілометрів.

В Африці знаходиться найбільша в світі пустеля 
Сахара.

Єгипет є найпривабливішою для туристів кра-
їною Африки — переважно через свої піраміди. 
Але мало хто знає, що в Судані розташовані 223 
власні піраміди, що вдвічі більше, ніж у Єгипті. 
Вони менші, ніж єгипетські, тому й не настільки по-
пулярні.

Чотири з п’яти найбільш швидконогих видів тва-
рин живуть в Африці: гепард, антилопа гну, лев і ан-
тилопа Томпсона. Усі вони можуть бігати зі швид-
кістю більше 80 км/год., а гепард може розвинути 
швидкість до 112 км/год.

Африка — батьківщина для найбільшої сухопут-
ної тварини: африканський слон досягає ваги до 
7 тонн.

Африка є найбіднішим і нерозвиненим конти-
нентом, незважаючи на багаті природні ресурси. У 

середньому бідна людина з неарабської частини Аф-
рики живе на 70 центів на день.

Більше 17 мільйонів африканців, що жили на пів-
день від Сахари, померли від СНІДу, і фахівці вважа-
ють, що нині там живе принаймні 25 мільйонів ВІЛ-
інфікованих.

Близько 90% випадків захворювань на малярію 
припадає на Африку, щодня через цю хворобу тут по-
мирають 3000 дітей.

До виникнення єгипетської цивілізації Африка 
була населена переважно племенами мисливців-
збирачів, не схильних до розвитку державності. 

Учені вважають, що перший досвід приручення 
тварин належить людям, які жили в Африці за 6000 
років до нашої ери, задовго до того як тут одомаш-
нили рослини.

Найбільш давньою цивілізацією Африки була 
держава фараонів у стародавньому Єгипті. Вона по-
чалася приблизно за 3300 років до нашої ери.

Європейці вперше з’явилися на північному узбе-
режжі Африки близько 332 року до нашої ери, коли 
до Єгипту прийшов Олександр Македонський і за-
снував там місто Олександрію. Невдовзі після цього 
Римська імперія внесла північне узбережжя Африки 
до свого складу.

Хтось скаже, що найбільша 
перешкода для подорожей — 
ціни або умови отримання візи. 
Однак є країни, куди потрапити 
дуже важко.

Ангола

Колишня португальська колонія в 
Африці знаходиться в тропічній зоні. 
Майже 30 років тут тривала війна за не-
залежність. Економіка швидко розвива-
ється завдяки видобутку нафти й алма-
зів. При цьому менше 70% людей уміють 
писати і читати. На деяких територіях уні-
кальні племена до сьогодні ведуть спо-
сіб життя, близький до кам’яного віку. 
Природні парки, музеї, море, тропічні 
ліси, пустеля… І все це закрите для ту-
ристів. Як мінімум, найближчим часом. 

Бутан
Загадкове королівство, невелика 

держава в Гімалаях, між Китаєм та Ін-
дією. До 1974 року потрапити до кра-

їни можна було тільки за запрошен-
ням короля чи королеви. Нині інозем-
ний туризм потроху розвивається. Тут 
не можна палити в громадських міс-
цях, імпорт сигарет узагалі заборо-
нений. Селяни змагаються у стрільбі з 
лука та не вживають м’яса, бо вбива-
ти тварин заборонено. Населення ста-
новить менше мільйона осіб, тут гово-
рять 25 мовами, носять  традиційний 
одяг у світлий час доби.

Лівія

Африканська країна з максималь-
ною температурою на планеті й час-
тими піщаними бурями. Це місце, де 
дощ може йти раз на 10 років. Тут не-

має залізничного сполучення, і дуже 
люблять футбол. Тут не можна вжи-
вати алкоголь, не платять за кварти-
ру і електроенергію, а кредити на при-
дбання житла й авто — безвідсоткові.

Північна Корея

«Країна ранкової свіжості» офіцій-
но називається Корейською Народ-
но-Демократичною Республікою. На-
стільки демократичною, що урядове 
радіо не можна виключати навіть удо-
ма, хіба що зменшити звук. Тут не мож-
на тримати собак, а замість Різдва 24 
грудня святкують день народження 
матері попереднього президента кра-
їни. Також не можна користуватися Ін-
тернетом. Найстрашнішим злочином 
вважається спроба покинути країну. 
За злочини розплачуються три поко-
ління — це означає, що люди все своє 
життя перебуватимуть у концтаборах.

Саудівська Аравія
Одна з найбагатших країн світу 

стала такою завдяки видобутку нафти. 

Бензин у державі дешевший від води. 
За вживання наркотиків, подружню 
зраду й відмову від ісламу людей за-
суджують до смертної кари. Спеціаль-
ні поліцейські підрозділи ловлять «ві-
дьом» і людей, що практикують магію. 
Тут зовсім інше літочислення (в країні 
нині 1432 рік). Суворі закони шаріату 
забороняють театри, кінотеатри.

* * *
Насправді потрапити можна і до 

цих країн, але здійснити це буде дуже 
непросто. Потрібно мати запрошен-
ня від корпорацій або правлячих осіб, 
путівки від турфірм, за які слід запла-
тити кругленьку суму (від 250 доларів 
за кожен день). В іншому випадку до-
ведеться витратити чимало часу й ко-
штів на оформлення всіх мислимих і 
немислимих дозволів. 

У Північній Кореї дозволять «по-
дорожувати» тільки одним маршру-
том, затвердженим державою, і тіль-
ки в присутності гіда. А десь неподалік 
можна помітити людину, яка відкрито 
спостерігає за туристом. Самостійне 
переміщення по місту заборонене.

Країни, в які важко потрапити 

Американець посадив 8 мільйонів дерев
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Після блискучих перемог 1648 р. 
зусилля верхівки Війська Запорозь-
кого були зосереджені на тому, щоб 
увести українського гетьмана в коло 
законних християнських правителів 
та добитися міжнародного визнан-
ня Гетьманщини, без чого Україн-
ська держава не могла повнокров-
но існувати. Найближче оточення 
Богдана Хмельницького працювало 
над обґрунтуванням законності по-
яви держави та її правителя — аргу-
менти шукалися, звісно, серед звич-
них для Ранньомодерної доби опцій. 
Однак Гетьманщина, на перший по-
гляд, не потрапляла під жодну з «кла-
сичних» в ті часи вимог для визнання 
законності постання нової держа-
ви. По-перше, державу відновила не 
традиційна еліта, а нова, заснова-
на на козацтві, отже, не можна було 
скористатися ані «правом старови-
ни», королем доказів, ані правом 
еліти на спротив володареві, що по-
рушив умови договору з нею чи ре-
лігійні свободи. По-друге, на Хмель-
ницького не поширювалося «право 
завойовника», бо він був «внутріш-
нім» переможцем. По-третє, щоб від-
разу створити державу, бракувало і 
внутрішньої потуги, і сприятливого 
зовнішнього тла. По-четверте, жо-
ден із сусідів не вітав появу Гетьман-
щини. Ну і, по-п’яте, у козацтві, лави 
якого бурхливо зросли коштом ни-
зів, лише вузький прошарок був зда-
тен адекватно реагувати на виклики 
часу.

Проте ситуація безвихідною не 
була. Існувала практика конструю-
вання так званих «історичних аргу-
ментів», визнання яких потім про-
тискували силою. Залишалося чин-
ним і «золоте право» прецеденту. 
Для Гетьманщини це означало, що 
узаконити її існування можна було 
через будь-яку християнську дер-
жаву, яка взяла би бодай ненадов-
го Україну під свою зверхність, але 
на основі договору та взаємних 
зобов’язань. За тогочасними уяв-
леннями, будь-який монарх, беручи 
Гетьманщину під своє крило, засвід-
чував, що визнає її як новий само-
достатній державний організм із 
правителем на чолі. Одинаком на 
цьому шляху відновлена Українська 
держава не була. Задля утверджен-
ня незалежності не гребували ін-
струментом тимчасового підданства 
навіть ті державні утворення, легі-
тимність яких ні в кого не викликала 

сумнівів. Так, ведучи боротьбу за не-
залежність від Іспанії, Нідерланди в 
1584 – 1585 рр. шукали задля свого 
визнання як окремої держави про-
текторату Франції та Англії.

Які важелі впливу для просуван-
ня свого інтересу мав гетьман? Яки-
ми зовнішніми діями міг змусити ко-
гось із них піти на потрібний крок? 
Насамперед у руках у Хмельниць-
кого була кримська карта. Не тіль-
ки військова допомога кримців і но-
гайців, а й стосунки з Кримом як чут-
ливий засіб впливу — такою могла 
бути стратегія. Досвід козацько-та-
тарських відносин першої половини 
XVII ст. давав для цього всі підстави. 
24 грудня 1624 р. Кримський ханат 
в особі його правителів-Чингізидів 
— хана Мехмет-Ґірея і калги Шагін-
Ґірея — не просто уклав із козака-
ми військово-політичний союз, а й 
уперше визнав на письмі Військо 
Запорозьке самодостатньою полі-
тичною одиницею в рамках Речі По-
сполитої. А в 1628 й 1629 р.р. бра-
ти Магмет-Ґірей і Шагін-Ґірей, укла-
даючи військово-політичний союз із 
Варшавою,  присягали на вірність 
окремо королю й окремо Війську 
Запорозькому. Кримська верхів-
ка однозначно зараховувала коза-
ків до «людей війни», прозоро натя-
каючи на визнання їхніх претензій 
на місце в українській еліті поруч зі 
шляхтою.

Іншим чинником впливу був ту-
рецький протекторат. Дунайські 
князівства (Молдова, Валахія і Тран-
сильванія) наочно втілювали мож-
ливість зберегти під крилом султа-
на і повноту політичної та суспільної 
структури з правителем на чолі, і ре-
лігійну окремішність, і етнокультурну 
ідентичність. На своєму історично-
му шляху вони принагідно скидали 
зверхність Стамбула на користь то 
Варшави, то Відня і в такий спосіб не 
давали жодному із сусідів поглинути 
їх. Входження Гетьманщини до орбі-
ти Османської імперії не тягнуло за 
собою особливих загроз. Адже по-
при стереотипні уявлення територі-
альні апетити турків на українсько-
му напрямкові обмежувалися утвер-
дженням у XVI cт. у Причорномор’ї та 
Приазов’ї.

Водночас гетьман шукав свого 
в відносинах з Московією, а також 
розглядав можливість  патронату 
трансильванського князя Дьєрдя ІІ 
Ракоці, який, своєю чергою, визна-

вав протекторат австрійського ім-
ператора й на практиці міг мати над 
Чигирином лише символічну зверх-
ність.

Таким чином, уже в 1649 р. ви-
мальовувалася стратегія поліпідле-
глості гетьмана сусідам. Одночасну 
протекцію правителів, які навзаєм 
ворогували між собою, у Чигирині 
вважали запорукою збереження са-
модостатності Гетьманщини. Такі на-
міри і реальні переговори з різними 
претендентами на зверхника збіль-
шували вагу Чигирина в очах христи-
янських правителів. І тим самим фор-
мували сприятливе тло для визнання 
з боку найзацікавленішого з них — 
московського царя.

Саме Московія тоді найкраще 
пасувала для Гетьманщини на роль 
тарана у міжнародному визнан-
ні. І це добре розуміли в Чигирині, 
нав’язуючи у червні 1648 р. контак-
ти з царем, який невипадково був 
найслабшою ланкою серед христи-
янських володарів, оскільки Варша-
ва була для нього стратегічним су-
перником. Ледь зіп’явшись на ноги, 
Московія від кінця XV ст. перетво-
рилася на затятого ворога Велико-

го князівства Литовського, а зго-
дом і Речі Посполитої у справі до-
мінування в Східній Європі. Під цю 
експансіоністську політику були під-
ведені ідеологічні аргументи у ви-
гляді династичної теорії, яка прого-
лошувала, що саме до московських 
правителів як нащадків Рюрикови-
чів перейшло право володіти всіма 
землями колишньої Київської Русі. 
Треба зауважити, що утвердження 
цієї теорії, символом чого стало ви-
знання на початку XVI ст. за москов-
ським царем титулу «государя всієї 
Русі» з боку Великого князівства Ли-
товського, Лівонії та Ганзи, відбуло-
ся не без пасивного сприяння укра-
їнських князів. Через свою еконо-
мічну й політичну самодостатність 
ті виявилися байдужими до ідеоло-
гічних конструктів далекої Москви, 
хоча поміж ними теж були справжні 
нащадки Рюриковичів. З тернистої 
і казуїстичної дороги, якою пряму-
вала Московія, щоб продавити ви-
знання своїх «історичних прав», була 
прибрана чи не найтяжча перепона.

Однак, з огляду на попередній 
шлях Московії від загубленого в 
лісах васала Золотої Орди до пре-
тендента на володарювання у Схід-
ній Європі, спроби узаконити Укра-
їнську державу московськими ру-
ками наражали Хмельницького на 
великі ризики. До середини XVII 
ст. Москва підійшла з величезним 
досвідом захоплення й переінак-
шення на свій лад різних за циві-
лізаційним кодом та військово-
політичною й господарською по-
тугою держав. Усе, що потрапляло 
під її вплив, цар розглядав як свою 
вотчину, а населення – включно з 
елітою – трактував як своїх холо-
пів. З-поміж державних утворень, 
які належали до європейської сис-
теми економічних і суспільних сто-
сунків, першими жертвами мос-
ковської експансії стали Твер, Нов-
город, Псков, а також відтяті від 
руського світу верхівські, сіверські 
та смоленські землі. Серед східних 

державних утворень перед москов-
ським військом капітулювали Ка-
занське й Астраханське ханства, 
втратив частину суверенітету Ногай, 
розпочалося проникнення Московії 
в Передкавказзя, а з 80-их років XVI 
ст. — до Сибіру.

Москва, як могла, вклинювала-
ся в нічийне Поле, намагаючись за-
кріпитися навіть на лісостеповому 
Лівобережжі Дніпра, територіаль-
но віддаленому від неї, але страте-
гічно дуже важливому, з огляду на 
протистояння з Річчю Посполитою та 
Кримом. Зрештою, об’єктом упертих 
зазіхань Московії стали козацтва 
Дону, Волги, Яїка й Тереку. І хоча ста-
ном на середину XVII ст. їй ще не вда-
лося поглинути козацькі анклави, 
вона все-таки втягнула їх до сфери 
свого впливу.

Деспотична, відірвана від Єв-
ропи Московія мала цілком інак-
шу цивілізаційну модель, заміша-
ну на засвоєному від Орди типу са-
модержавства з холопством пе-
ред государем усього без винятку 
населення. Така організація сус-
пільства й влади засадничо супере-
чила притаманному Україні «лицар-

ському» типу суспільства — з його 
ідеалом добровільного служіння 
еліти монархові, недоторканності 
«окропленої кров’ю» власності, не-
писаним кодексом шляхетської гід-
ності й честі. Поглиблювали цінніс-
не розмежування української еліти 
від Московії й культивування там 
ксенофобії, ворожості до всього 
європейського, недовіра до укра-
їнського православ’я, цензура на 
завезені українські друки аж до ди-
кунського спалення книжок у 1627 
р. та накладення заборони на їх по-
ширення.

У Московії православних укра-
їнців вважали зіпсованими «латин-
ством» відступниками від істинно 
православної віри. Московський 
Православний Собор 1621 р. ухва-
лив спеціальний указ, який регла-
ментував перехід вірних Київської 
митрополії до лона Московського 
патріархату через перехрещення та 
покаяння, чим прирівнював їх до ка-
толиків.

В Україні  непідробний інте рес 
до Московії існував хіба лише в 
середовищі вищого православно-
го духівництва, та й то великою мі-
рою тому, що московський цар за-
лишався єдиним православним 
монархом. На зламі XVI – XVIІ ст. із 
православних українських кіл поча-
ли линути заяви про етнічну спорід-
неність православних Речі Поспо-
литої з московитами та про пере-
бування обох під спільним дахом у 
княжі часи й нібито бажання пере-
йти під зверхність православного 
царя. Проте в цих заявах був один 
суттєвий момент: вони призначали-
ся для московських вух й відгонили 
відвертою риторикою, породженою 
лише бажанням зіпертися на під-
тримку Московії у релігійних зма-
ганнях з католиками та уніатами. 
До подібних стратегій підштовхува-
ла гострота релігійного питання в 
Речі Посполитій, а не усвідомлення 
необхідності приєднати українські 
та білоруські землі до Московії. Про 

це недвозначно свідчать зусилля 
митрополита Петра Могили, покли-
кані відродити колишню велич Киє-
ва. Представлення Києва як «друго-
го Єрусалима» і центру Всесвіту вті-
лювало уявлення української еліти 
про власну самобутність та колиш-
ню велич Русі.

Не спішило під московські хо-
ругви й українське козацтво. На Мо-
скву воно дивилося крізь призму 
власних прагматичних інтересів, бе-
ручи участь у всіх московських ві-
йнах Речі Посполитої й водночас во-
ліючи повсякчас отримувати цар-
ське жалування та з вигодою найма-
тися на царські служби проти татар. 
Ці служби, більшість з яких припала 
на XVI ст., нічим принциповим не від-
різнялися від козацьких служб  ін-
шим християнським володарям — 
австрійському імператорові, мол-
довському господарю, семигород-
ському князеві.

Враховуючи всі обставини, клю-
човий момент полягав у тому, на-
скільки  верхівка Гетьманщини усві-
домлювала рівень ризиків і загроз, 
якими віяло від ідеї узаконення 
Української держави московськими 
руками. Однак, не маючи іншого ви-
бору, Хмельницький вдався до мос-
ковських послуг.

Попри зусилля Чигирина, перші 
п’ять років війни Москва перебува-
ла на роздоріжжі. А процес визрі-
вання української політики царя та 
опрацювання концепції, представ-
леної на Переяславській раді 1654 
р., однозначно спростовує версію 
про підходи московських еліт, за-
сновані нібито на якомусь природ-
ному потягові сусідів до єднання. 
Московська дипломатія, як і укра-
їнська, не оперувала поняттями ет-
нічної близькості українців та ро-
сіян, «єдиного народу» чи «єдиного 
православнорусского народу» й ке-
рувалася винятково прагматични-
ми інтересами.

Протягом 1649 – 1653 рр. верх-
ня межа бажань царя не сягала далі 
ролі посередника між козаками та 
Варшавою. Всі дипломатичні ігри, 
які вела Москва, спрямовувалися 
винятково на використання україн-
ського чинника для здобуття посту-
пок з боку Яна Казимира, зокрема 
— зречення права на Смоленськ.

Причини таких тривалих вичі-
кувань Московії насправді поляга-
ли не в міжнародних обставинах, 
військовій неготовності чи завору-
шеннях у Новгороді чи Пскові. Суть 
проблеми була в тому, що в питан-
ні майбутнього українських земель 
Москві довелося мати справу вже 
не з традиційною елітою, а зі ста-
ном, який потіснив шляхту і потре-
бував свого узаконення як нова 
«політична нація».

Московська еліта виявилася 
ідеологічно неготовою до стрімко-
го злету козацтва на вершину со-
ціальної драбини — Москва, як і 
Варшава, й далі не сприймала ко-
заків як еліту. За уявленнями царя 
та бояр, представляти український 
світ мала шляхта. Гетьманщину цар-
ський двір вважав утворенням, яке 
постало на власному пні й не мало 
зв’язку зі спадщиною княжих ча-
сів. Отже, протягом шести років (від 
1648 до 1654) у стосунках Москви 
з Чигирином не було й сліду вико-
ристання «династичної теорії», цьо-
го центрального «історичного аргу-
менту» в обґрунтуванні москов-
ських претензій на київську 
спадщину.

Геополітика 
Хмельницького
Запорукою збереження самодостатності Гетьманщини у Чигирині 
вважали одночасну протекцію правителів, які ворогували між собою
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      Cвіт історії
Ветерани 

по-радянськи
Створений у брежнєвський пе-

ріод культ ветеранів мав не тіль-
ки насадити суспільству офіційну 
пам’ять про війну, а й замаскува-
ти брак уваги до цих людей у перше 
повоєнне десятиліття.

Констатуючи наслідки війни, яку в 
СРСР називали Великою Вітчизняною, ми 
зазвичай згадуємо про мертвих. У кра-
щому випадку про скалічених і хворих. 
Ретельно підраховуємо руйнування, лічи-
мо втрачену худобу. Не без задоволення 
говоримо про перенесені кордони. Але 
практично ніколи не бачимо серед того 
всього живих. Хоча найважливішим і най-
тривалішим за своїм впливом на наше 
суспільство наслідком війни стала поява 
більш ніж 20 млн ветеранів, які поділяли 
досвід спільної участі у кривавому світо-
вому конфлікті, що змінив їх назавжди.

У це важко повірити, але перша на-
укова праця, присвячена темі ветеранів 
як окремої соціальної групи радянського 
суспільства, з’явилася лише 2008 року. І 
написав її Марк Еделе — австралійський 
історик німецького походження, що на-
вчався в США.

Зі сталінською 
«любов’ю»

Демобілізація принесла із собою вибу-
хоподібний сплеск насильства. Уже на шля-
ху додому колишні солдати, звиклі до того 
самого в Німеччині, Австрії, Угорщині, нерід-
ко вчиняли грабунки, зґвалтування. Цілком 
звичним явищем були крадіжки «трофейно-
го» майна одним в одного. Траплялися на-
віть збройні сутички з підрозділами НКВС.

Радянське керівництво під час де-
мобілізації поводилося дуже обережно. 
Стратегічно держава мала на меті якнай-
швидше повернути колишніх солдатів до 
виробничого процесу, припинити будь-
які вимоги щодо винагороди за військову 
службу, не допустити перетворення вете-
ранів війни на окрему соціальну групу. Од-
нак, поки роззброєння демобілізованих 
не завершилося, пропаганда прославля-
ла воїна-переможця, змальовувала його 
як зразкового громадянина й, попри те що 
закликала якнайшвидше взятися до відбу-
дови та нових подвигів (тепер уже на тру-
довому фронті), не забувала нагадати про 
вдячність Батьківщини своїм рятівникам.

Матеріальне втілення такої вдячності 
було обумовлене законом про демобіліза-
цію від 23 червня 1945 року. Він гарантував 
працевлаштування впродовж місяця після 
звільнення з армійських лав на посаді, не 
нижчій за довоєнну, з урахуванням досвіду 
та спеціальності, набутих під час військової 
служби. Демобілізовані отримували, крім 
того, у власність свої військові однострої, 
які на довгі роки стали основним одягом 
для мільйонів, породивши вимушену «мілі-
тарну моду» 1940-их, і пару чобіт. Їм вида-
вали харчі на дорогу додому, вони мали від-
тепер право проїзду додому за державний 
кошт, а також невелику грошову виплату, 
що залежала від звання й вислуги. Місцева 
влада й керівництво підприємств, де пра-
цювали колишні солдати, зобов’язувалися 
забезпечити їх житлом та іншою можливою 
матеріальною допомогою. Суттєвим допо-
вненням до цього скромного переліку ста-
ло звільнення, згідно з постановою уряду 
від 14 червня 1945 року, демобілізованих 
військовослужбовців від митного контро-
лю, що дало змогу безперешкодно вивози-
ти додому «трофейне» добро, вартість якого 
інколи не йшла в жодне порівняння з дер-
жавними щедротами.

Червона пропаганда намагалася по-
дати це як зустріч солдатів із «батьків-
ською сталінською любов’ю» та вияв пере-
ваг соціалізму, наголошуючи, що в капіта-
лістичних країнах звільнені в запас бійці 
поповнюють лави безробітних. Наскіль-
ки такі твердження відповідали дійсності, 
бачимо на прикладі США. Закон, ухвале-
ний американським Конгресом 1944 року, 
що ввійшов в історію як GІ Bill, гарантував 
більш як для 15,7 млн ветеранів Другої сві-
тової війни (а це були, до речі, близькі до 
радянського показника майже 11% насе-
лення) можливість отримати доступну іпо-
теку, дешеві кредити для початку власно-
го бізнесу, а також здобути освіту, зо-
крема й вищу, за державний кошт 
та інші соціальні гарантії.

1 вересня 1939 року роз-
почалася, а 2 вересня 1945 
року завершилася Друга сві-
това війна — наймасштабні-
ший збройний конфлікт в істо-
рії людства.

У війні брала участь 61 країна 
(80% населення Землі), воєнні дії 
відбувалися на територіях 40 з них. 
До військових формувань мобілізу-
вали 110 млн осіб. Загальна кіль-
кість втрат становить близько 60 
млн осіб, із них безпосередньо на 
фронтах загинули 27 млн осіб.

Війну розпочав напад нацист-
ської Німеччини на Польщу. Вод-
ночас не меншу роль у розв’язанні 
війни зіграв сталінський режим. 
Саме підписання так званого «Пак-
ту про ненапад» між СРСР та Німеч-
чиною 23 серпня 1939 року відкри-
ло шлюзи Другої світової.

Прикметно, що Гітлер призна-
чив дату й час нападу на Польщу 
(26 серпня о 04.30 ранку) ще до 
підписання пакту, як тільки отри-
мав інформацію про його невідво-
ротність. Лише несподіваний вій-
ськовий альянс Британії і Польщі, 
блискавично оформлений 25 серп-
ня, відсунув війну ще на кілька днів. 

СРСР вступив у війну на боці 
агресора, а його ідеологічна маши-
на до самого нападу Гітлера на Ра-
дянський Союз по-всякому лаяла 
Англію і Францію як головних роз-
палювачів війни. Протягом майже 
двох років СРСР проводив агресив-
ну загарбницьку політику — війна 

проти Фінляндії, окупація Литви, 
Латвії, Естонії та належних Румунії 
Бессарабії і Північної Буковини. 

Зрештою, саме невгамовні те-
риторіальні апетити СРСР приско-
рили рішення Гітлера про війну з 
Радянським Союзом. Навіть на-
цистське керівництво було шоко-
ване, коли Молотов під час візи-
ту до Німеччини в листопаді 1940 
року вимагав: остаточного розгро-
му Фінляндії, данських проток для 
виходу в Північне море, Південної 
Буковини від Румунії, внесення до 
радянської сфери впливу Болгарії, 
а також Східної Туреччини, Північ-
ного Ірану, Іраку, опорних пунктів 
на Адріатичному морі в Югославії, 

опор них пунктів у Греції, у Перській 
затоці, а головне — на чорномор-
ських протоках Босфор і Дарданелли. 

Більше того, Сталін сам готу-
вався до нападу на Німеччину і дві-
чі змінював дати в напрямку при-
швидшення війни. За деякими да-
ними, приблизно в районі 18 черв-
ня 1941 року він здійснив останні 
корективи, призначивши старт вій-
ськового сценарію на… 22 червня.

Невизнання СРСР міжнарод-
них угод та конвенцій нарівні з дія-
ми нацистів спричинило неймовір-
но кривавий перебіг воєнних дій та 
величезні людські втрати. Чи не по-
ловина безповоротних втрат у Дру-
гій світовій війні припадає на СРСР 

(27 мільйонів осіб), де людське 
життя повністю знецінилося ще в 
1930-ті роки. 

Попри те, що на рахунку Радян-
ського Союзу не менше кривавих 
злодіянь і злочинів проти людства, 
аніж здійснених Німеччиною, на 
Нюрнберзькому процесі була за-
суджена лише одна злочинна іде-
ологія — нацизм. Сталінський ко-
мунізм вийшов сухим із води. Але, 
не задоволений «скромними» під-
сумками Другої світової, готувався 
до реваншу — розв’язання Третьої 
світової війни, яка мала стати «вирі-
шальною битвою з імперіалізмом». 

У листопаді 1945 року Сталін 
підписав таємну постанову «Про 
десятирічний план військового суд-
нобудування на 1946 – 1955 рр.», 
за якою належало збудувати понад 
3500 бойових суден. Планувало-
ся створення 100 нових авіаційних 
дивізій. Але головні зусилля були 
скеровані на створення ядерної 
зброї та засобів її доставки.

Уже за рік після останніх по-
стрілів Другої світової планета опи-
нилися перед загрозою нових кон-
фліктів. На щастя, все обмежилося 
лише «холодною війною» та локаль-
ними конфліктами за сфери впли-
ву. Однак непокаране зло загрожує 
рецидивами. Чечня, Грузія, Крим і 
Донбас — яскраві приклади.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів

Глава СРСР Йосип Сталін після почат-
ку війни з Адольфом Гітлером був готовий 
на величезні територіальні поступки.

Для делікатної справи зондування 
питання перелякані Сталін і Берія об-
рали керівника особливої групи НКВС 
Павла Судоплатова, йдеться в матеріа-
лі російської «Новой газеты». Далі мовою 
оригіналу.

Сталин передал немецкому правительству 
предложение о мире, основанное на огромных 
территориальных уступках, а выяснить условия, 
на которых Адольф Гитлер согласился бы пре-
кратить войну, должен был «секретарь гене-
рального комиссара госбезопасности Лаврен-
тия Берии», руководитель особой группы НКВД 
Павел Судоплатов.

Вопросы и предложения для передачи в 
Берлин Судоплатов получил от Берии, однако 
их перечень и смысл не оставляют сомнений в 
их авторстве.

«Совершенно узнаваемый сталинский 
стиль с двукратным повтором: «Что Германию 
устроило бы, на каких условиях Германия со-
гласна прекратить войну, что нужно для пре-
кращения войны», — пишет «Новая газета».

Сталин полагал, что ещё не поздно оста-
новить войну, превратив её в ограниченный 
инцидент на границе, «своего рода наглядную 
демонстрацию немецкой силы для подкрепле-
ния территориальных требований». А сам со-
ветский вождь был согласен на позорный мир, 
необходимый для спасения страны.

При этом на основании директив Судопла-
това, позже Берию обвинили в измене родине, 
хотя тот упирал на то, что выполнял прямое ука-
зание вождя.

В исследовании говорится, что Сталин ве-
рил, что Гитлер оставит его в покое, получив 
отступные. Накануне войны СССР завербовал 
агента под псевдонимом Лицеист, которому 
в Кремле верили. Накануне немецкого втор-
жения тот сообщил о планах Гитлера: «Герман-
ский план войны с Советским Союзом разрабо-
тан самым детальным образом. Максимальный 
срок войны — шесть недель. За это время Гер-
мания овладела бы почти всей европейской 
частью СССР, но правительства в Свердлов-
ске не трогала бы. Если Сталину после этого 
удалось бы спасти социалистический строй в 

остальной части СССР, то Гитлер этому не ме-
шал бы». Однако после войны выяснилось, что 
обладавший обширными связями в верхушке 
рейха Лицеист (латышский корреспондент в 
Берлине Орестс Берлинкс) был двойным аген-
том, выполнявшим прямые указания немецко-
го руководства.

Его донесения принимались Сталиным за 
чистую монету, так как его предыдущие сооб-
щения, например о предстоящем захвате Югос-
лавии Германией, сбылись, поскольку «устами 
Лицеиста со Сталиным говорил Гитлер».

Донесения Лицеиста передавались Гитле-
ру и главе МИД Германии Иоахиму Риббентро-
пу, а немецкая дезинформация, передаваемая 
советской госбезопасности, просматривалась 
и утверждалась Гитлером. При этом доклады 
Берлинкса направлялись лично Сталину и гла-
ве МИД СССР Вячеславу Молотову.

«В Кремле доверяли Берлинксу полностью. 
Особенно понятными были для Сталина его 
сигналы о том, что военные приготовления вер-
махта на советской границе — всего лишь спо-
соб давления с целью добиться определённых 
уступок. И на сей счёт скоро грядёт германский 
ультиматум. Сталин его ждал», — пишет «Новая 
газета».

Однако вместо выдвижения ультима-
тума Гитлер ударил первым по СССР. «Ска-
зать, что Сталин растерялся, — ничего не ска-
зать. Он был раздавлен и морально сломлен. 
Выступить в первый же день перед населением 
не смог, поручил Молотову. Отсюда и риторика 
обиженных — «вероломно напали». Итак, что 
делать? Уступить и сохранить свою власть хотя 
бы в части страны! Причём чем раньше усту-
пить, тем ближе ехать. Может, и не придётся в 
Свердловск, а, пожертвовав западными об-
ластями и Прибалтикой, удастся и в Москве 
усидеть. Гитлер предлагал Сталину убраться за 
Урал, а Сталин был готов пожертвовать в осно-
вном своими территориальными приобретени-
ями 1939 – 1940 годов», — говорится в статье.

В этих условиях через несколько дней по-
сле начала войны, в июне 1941-ого, Судопла-
тов встретился с посланником Болгарии в Мо-
скве Иваном Стаменовым, которому передал 
список вопросов для немецкого руководства.

В 1953 году Судоплатов написал 
объяснительную записку в Совет Министров 
СССР, в которой изложил суть тех событий:

«Через несколько дней после вероломно-
го нападения фашистской Германии на СССР, 

примерно числа 25 – 27 июня 1941 года, я был 
вызван в служебный кабинет бывшего тогда 
народного комиссара внутренних дел СССР Бе-
рии.

Берия сказал мне, что есть решение со-
ветского правительства, согласно которому 
необходимо неофициальным путём выяснить, 
на каких условиях Германия согласится пре-
кратить войну против СССР и приостановит 
наступление немецко-фашистских войск. Бе-
рия объяснил мне, что это решение советско-
го правительства имеет целью создать усло-
вия, позволяющие советскому правитель-
ству сманеврировать и выиграть время для 
собирания сил. В этой связи Берия приказал 
мне встретиться с болгарским послом в СССР 
Стаменовым, который, по сведениям НКВД 
СССР, имел связи с немцами и был им хорошо 
известен…

Берия приказал мне поставить в беседе со 
Стаменовым четыре вопроса. Вопросы эти Бе-
рия перечислял, глядя в свою записную книжку, 
и они сводились к следующему:

1. Почему Германия, нарушив пакт о нена-
падении, начала войну против СССР;

2. Что Германию устроило бы, на каких 
условиях Германия согласна прекратить войну, 
что нужно для прекращения войны;

3. Устроит ли немцев передача Германии 
таких советских земель, как Прибалтика, Укра-
ина, Бессарабия, Буковина, Карельский пере-
шеек;

4. Если нет, то на какие территории Герма-
ния дополнительно претендует».

При этом Судоплатов вёл разговор со 
Стаменовым не от имени советского пра-
вительства, а вопросы озвучил в процессе 
беседы на тему о создавшейся военной и поли-
тической обстановке.

«Берия сказал, что смысл моего разговора 
со Стаменовым заключается в том, чтобы Ста-
менов хорошо запомнил эти четыре вопроса. 
Берия при этом выразил уверенность, что Ста-
менов сам доведёт эти вопросы до сведения 
Германии…», — написал Судоплатов.

Неизвестно, передал ли Стаменов ин-
формацию в Берлин. Однако ответа на 
поставленные вопросы не поступило, посколь-
ку Гитлер верил в силу немецких войск и в ста-
линских уступках не нуждался. Он полагал, что 
место Сталина  — не в Москве, а за Уралом.

Сайт «Патріоти України!», 26.06.2016

На початку війни Сталін пропонував Німеччині 
мир в обмін на Прибалтику і Україну 

Початок і завершення Другої світової війни
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11 Цей акт в історії 
Сполучених Штатів ви-

знано однією з найуспішні-
ших соціальних реформ. Більш 

ніж половина ветеранів покра-
щили свій освітній рівень (2,2 млн 
здобули вищу освіту), тоді як ко-
штів, передбачених для виплат у 
зв’язку з безробіттям, було ви-
трачено менш ніж 20%. Завдяки 
дешевим кредитам на придбання 
житла учасники війни переїхали 
до заміських будинків і народили 
покоління «бебі-бумерів». Бачи-
мо, що за океаном кошти вклали в 
основний капітал країни — її гро-
мадян. 

У радянському випадку стра-
тегія була інша. Упевнившись за-
вдяки перемозі над Німеччиною в 
продуктивності обраної в 1930-их 
роках моделі, Сталін обрав курс 
на повну відбудову довоєнного 
суспільства. Держава, що знову 
втягувалася у глобальне проти-
стояння, не мала грошей на філан-
тропію. Вона мусила відбудовува-
ти й розвивати промисловість, що 
в сталінському СРСР завжди ро-
билося завдяки надексплуатації 
робочої сили.

Удома на фронтовиків чека-
ли «радощі» спілкування з радян-
ською бюрократією. Оформлен-
ня особистих документів (тимча-
совий паспорт, виданий під час 
звільнення з армії, слід було помі-
няти на постійний), отримання до-
кументів на ордени й медалі. Для 
тих, хто отримав серйозні пора-
нення, — встановлення інвалід-
ності. Усе це передбачало кон-
такти з недолугою, бездушною й 
часто безглуздою радянською бю-
рократичною системою. Досить 
швидко стала очевидною і справ-
жня ціна урядових обіцянок. Ве-
теранам інколи доводилося пере-
жити ще одну війну, щоб поверну-
тися до мирного життя. Єдиним, 
що держава надавала без про-
блем, була робота, але зовсім не 
завжди така, на яку сподівалися. 
Решту вистоювали в чергах, ви-
прошували в місцевих начальни-
ків, найчастіше зневажуваних ве-
теранами «тилових щурів».

Від 1948-ого, коли демобілі-
зація була вже закінчена й, по-
при побоювання, серйозних по-
літичних збурень не спричинила, 
виплати й пільги, гарантовані від-
повідним законом, узагалі припи-
нилися. Уже остання хвиля звіль-
нених у запас (призовники, наро-
джені 1925 року) не отримувала 
нічого, окрім одноразової грошо-
вої допомоги. Понад те, ще в 1947-
ому ухвалили рішення про ска-
сування будь-яких виплат і пільг 
для ветеранів, що були удостоє-
ні державних нагород. Загальну 
суму виплат, необхідних, щоб уті-
лити в життя бодай частину пільг, 
передбачених для орденоносців, 
більшовицькі бюрократи оцінили 
майже в 3,5 млрд крб. Визнавши 
орденські привілеї задорогими, 
держава їх просто скасувала. Від-
тоді й аж до 1978 року для Країни 
Рад ветерани, за винятком інвалі-
дів, як окрема категорія громадян 
юридично не існували.

Розчарування від такої «вдяч-
ності» по-радянськи багато в кого 
викликало почуття, що отрима-
ло в літературі назву фронтової 
ностальгії. «По війні вони обіцяли 
нам хороше життя, — цитує одно-
го з ветеранів історик Марк Еде-
ле, — але насправді вони підніма-
ють податки, і життя весь час гір-
шає і гіршає. І за що воювали, ми 
не знаємо самі».

Небезпечна 
каста

Небажання радянської держа-
ви юридично визнавати особли-
вий статус ветеранів Другої світо-
вої війни мало не лише економічні 
причини. Не менш важливим було 
прагнення влади не допустити фор-
мування особливої привілейованої 
групи, непередбачуваної ідеологіч-
но й небезпечної політично.

Ветеранська спільнота була за-
велика і складалася з надто стро-
катого люду. Історики виділяють у її 
середовищі три (як згаданий Марк 
Еделе), а то й чотири покоління. Їх-
ній передвоєнний досвід вельми 
різнився, тож вони мали суттєві від-

мінності у сприйманні Другої світо-
вої, а відтак і в соціальній адаптації.

«Найбезпечнішою» була генера-
ція, народжена в 1920-их (від 1923 
до 1927-ого — наймолодшого року 
призову), що становила близько 
чверті фронтовиків. Її дорослішан-
ня припало на період «розвинутого» 
сталінізму, і вона не мала яскраво-
го особистого досвіду надзвичайно 
травматичної катастрофи «велико-
го перелому». Голод, колективіза-
ція були для неї переважно дитячи-
ми спогадами чи голосом батьків. 
До того ж ці юнаки навчалися в ра-
дянській школі, дехто у виші, де за-
знавали впливу комуністичної про-
паганди. Вони більше вірили радян-
ській міфології і заповзятливіше 
сприймали військову патріотичну 
риторику.

Не сприяла формуванню у ве-
теранів відчуття належності до 
окремої, а надто до привілейова-
ної спільноти й радянська пропа-
ганда. Усі сили агітаційної маши-
ни були спрямовані на звеличення 
ролі Сталіна, притінення воєнних 
утрат і страждань, а отже, й ролі 
звичайних учасників війни. Важли-
вою символічною акцією стало рі-
шення, ухвалене наприкінці 1947 
року, щодо перетворення Дня Пере-
моги на звичайний робочий день. 
Серед ветеранів певна частина, на-
самперед ті, хто обійняв адміністра-
тивні посади, скориставшись своєю 
участю у війні як політичним капіта-
лом, прийняла культ генералісиму-
са й офіційне бравурне змалюван-
ня щасливого повернення героїв-
переможців до трудової вахти бу-
дівництва соціалізму. Більшість, не 
маючи насправді іншої можливості, 
просто мовчала.

Визнання 
без визнання

Загальна лібералізація радян-
ського режиму, що настала зі смер-
тю Сталіна, дала нові можливості 
для активності фронтовиків. Влада, 
хоч і не змінювала політики щодо 
них стратегічно, все-таки вдалася 
до суттєвих новацій. Поворотним 
пунктом став 1956-ий: тоді на Все-
союзному конгресі ветеранів ві-
йни було створено Організацію ра-
дянських ветеранів війни на чолі з 
Радянським комітетом ветеранів 
війни, яка, однак, не мала права 
створювати місцеві осередки. Пен-
сійна реформа того самого року уні-
фікувала законодавство щодо різ-

них категорій інвалідів, підвищив-
ши пенсії деяким із них, хоч і зали-
шила незмінним основний принцип 
нарахування. Надалі за хрущов-
ського правління пенсії інвалідам 
війни збільшували ще в 1959 і 1964 
роках.

Крім того, в 1956-ому реабілі-
тували колишніх військовополоне-
них. Із німецького полону повер-
нулися 1,8 млн колишніх радян-
ських бійців. Доля їхня склалася по-
різному. Після ретельної перевірки 
у фільтраційних таборах НКВС час-
тина з них була знову зарахована 
до складу Червоної армії. Інша, що-
правда, не дуже значна, отрима-
ла кримінальні вироки. Декого, на-
самперед із офіцерів, направили у 
штрафні частини з дуже непевними 
шансами на виживання, ще деко-
трих — на відбудову промисловості.

У період «відлиги» пам’ять про 
війну стала більш демократичною, 
масова поява ветеранських мему-
арів допускала можливість існуван-
ня власних поглядів на неї в людей 
із різними долями. Така тенденція 
була немислима за сталінських ча-
сів. Новим явищем стали також зу-
стрічі ветеранів різних військових 
частин, чого раніше не практикува-
лося.

Символ нової ери у ставленні до 
ветеранів — повернення 1965 року 
Дню Перемоги, що став своєрідним 
«професійним» ветеранським свя-
том, статусу вихідного. Справжнім 
творцем ветеранського культу в 
СРСР вважають Леоніда Брежнєва. 
Інколи зміни політики щодо фрон-
товиків пов’язують із особистими 
сентиментами нового радянського 
очільника щодо його бойового ми-
нулого. Генсекові, очевидно, подо-
балося бачити себе в ролі героя ві-

йни. Але все-таки «роман» червоної 
влади з ветеранами мав швидше 
раціональні причини. Брежнєвська 
«консервативна еволюція» потре-
бувала соціального опертя. Спіль-
нота колишніх бійців що далі від 
років баталій, то краще надавала-
ся для такої ролі. «Те, кто победил, 
либо полегли на поле боя, либо спи-
лись, подавленные послевоенными 
тяготами. Ведь не только война, но 
и восстановление страны прошло 
за их счёт. Те же из них, кто ещё 
жив, молчат, сломленные. Оста-
лись у власти и сохранили силы дру-
гие — те, кто загонял людей в лаге-
ря, те, кто гнал в бессмысленные 
кровавые атаки на войне. Они дей-
ствовали именем Сталина, они и 
сейчас кричат об этом», — писав 

тоді ветеран Червоної армії Мико-
ла Нікулін.

Станом на початок 1980-их ро-
ків керівництво Радянського комі-
тету ветеранів стверджувало, що 
його рух налічує близько 1 млн акти-
вістів. Партія, однак, пильно стежи-
ла, аби розростання ветеранських 
структур не вийшло з-під контро-
лю. У 1976 році, також за правління 
Брежнєва, ЦК КПРС ухвалив сувору 
резолюцію, якою чітко вказав орга-
нізації фронтовиків на її місце в ра-
дянській системі координат і справ-
жнє, пропагандистське, призначен-
ня. Відповідно до резолюції частину 
ветеранських осередків ліквідува-
ли, інші були поставлені під безпо-
середній контроль партійних чинов-
ників.

1965-ого вкотре підвищили 
пенсії інвалідам війни. Це повторю-
валось у 1967, 1973 та 1975 роках. 
1975-ого, на 30-ту річницю Перемо-
ги, ця категорія одержала нові піль-
ги, що стосувалися користування 
транспортом, медичного забезпе-
чення, надання житла, оплати кому-
нальних платежів, доступу до купів-
лі спеціально обладнаних приват-
них авто.

До кінця 1978 року настав мо-
мент офіційного оформлення відно-
син. Ветеранів на той час помітно 
поменшало, і пільги для них не об-
тяжили б надто бюджет, тим більше 
вони все одно виходили на пенсію 
за віком. Крім того, ці люди тепер 
переважно представляли перше 
«соціалістичне» покоління. Вихова-
ні в часи культу особи, вони були 
носіями світогляду, що його західні 
дослідники кваліфікують як «сталін-
ську культуру вдячності» (culture of 
the gift). Привчені розглядати будь-
які преференції для населення з 

боку влади не як виконання держа-
вою своїх функцій, а як дар і турбо-
ту, ветерани вміли бути вдячними. 
Понад те, їм було з чим порівняти 
брежнєвську опіку.

10 листопада 1978 року Рада 
Міністрів СРСР та ЦК КПРС ухвали-
ли постанову, яка надавала «учас-
никам Великої Вітчизняної війни», 
вперше визнаним таким чином за 
окрему категорію населення, до-
волі скромний перелік пільг: мож-
ливість мандрівки раз на рік у будь-
яку точку СРСР за половину вартос-
ті, право на безвідсотковий кредит 
для будівництва індивідуального бу-
динку, щорічну відпустку в зручний 
для них час та ще два тижні відпо-
чинку за власний кошт. Крім того, 
ветерани отримали право на прі-
оритетний доступ до санаторного 
лікування, садових кооперативів 
і приватних телефонів, а також на 
користування поліклініками за міс-
цем роботи після виходу на пенсію. 
Їхні очільники тим часом ніколи не 
марнували можливості наголоси-
ти на своїй «службі» — на ролі вете-
ранських організацій у проведенні 
пропагандистської роботи всере-
дині країни й за кордоном, про до-
помогу радянським органам у вико-
нанні рішень партії та уряду.

Спочатку до числа ветеранів за-
раховували лише військовослуж-
бовців діючої армії. Надалі еволю-
ція державного велфору щодо них 
відбувалася в напрямі розширення 
категорій, що мали доступ до пільг, 
та збільшення переліку останніх. 
Практично кожне ювілейне святку-
вання Дня Перемоги супроводжу-
валося додатковими преференція-
ми: підвищенням пенсій, наданням 
права на безоплатний проїзд у гро-
мадському транспорті тощо. Посту-
пово статус ветерана поширився 
майже на всіх людей, що пережили 
війну в дорослому віці. Апофеозом 
цього процесу стало рішення Політ-
бюро ЦК КПРС від 25 вересня 1986 
року про створення Всесоюзної ор-
ганізації ветеранів війни і праці, що 
й було виконано в грудні того само-
го року на конференції в Москві, де 
ухвалили статут і обрали Всесоюзну 
раду ветеранів війни і праці. На від-
міну від Радянського комітету вете-
ранів війни, нову структуру будува-
ли на зразок партії з розгалуженою 
мережею місцевих осередків, що 
було виявом найвищої довіри з боку 
партії справжньої. Понад те, консти-
туційна реформа, здійснена в грудні 
1988 року, фактично вбудувала но-
вотвір у державний механізм. Рада 
ветеранів виявилася серед інших 
громадських організацій, що деле-
гували на з’їзд (вищий орган влади 
в СРСР) своїх депутатів. Їх було 75.

У радянському суспільстві культ 
ветеранів, котрі до кінця брежнєв-
ської епохи перетворилися на го-
ловну статусну групу в державі, 
сприймали неоднозначно. Декого, 
особливо серед молоді, дратували 
пільги для них, що стосувалися пе-
реважно товарів і послуг, а отже, 
нерідко ставали ґрунтом для кон-
фліктів інтересів у країні тотального 
дефіциту й побутових незручностей. 
Швидше за все, таке роздратуван-
ня було наслідком соціального его-
їзму і проявом чорної невдячності. 
Хоча, можливо, існувало в тому й 
щось від відрази до експлуатування 
пам’яті про трагедію з політичною 
метою і від упевненості, що судити 
чи прославляти людей слід не за на-
лежність до певної групи, а лише за 
особисті рішення та вчинки.

Микола БОРОВИК
http://tyzhden.ua/History/78527, 

8.09.2013 

Ветерани по-радянськи
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Предмет «Історія України». 
11 клас. 52 години.

Тема 1. Україна в роки Другої 
світової війни (1939 – 1945 рр.)
 «Українське питання» в міжнародній полі-

тиці напередодні Другої світової війни. Радян-
сько-німецькі договори 1939 р. Початок Дру-
гої світової війни. Українці в польській армії. 
Вступ Радянського Союзу у війну. Входження 
Східної Галичини, Волині, Північної Буковини, 
Хотинщини та Південної Бессарабії до скла-
ду УРСР. Радянізація новоприєднаних терито-
рій. Правовий статус громадян на анексова-
них територіях. Масові політичні репресії 1939 
– 1940 рр. Політичне та соціально-економіч-
не становище в Україні напередодні німець-
ко-радянської війни. Бойові дії в 1941– 1942 
рр. Відступ Червоної армії. Мобілізаційні захо-
ди. Тактика «випаленої землі». Окупація Украї-
ни військами Німеччини та її союзниками. На-
цистський «новий порядок». Колабораціонізм. 
Остарбайтери. Концтабори. Масове знищення 
мирного населення. Голокост. Опір окупантам. 
Український визвольний рух. С. Бандера. Про-
голошення Акта відновлення Української Дер-
жави. «Поліська січ». Створення УПА. Україн-
сько-польське протистояння. Українська Голо-
вна Визвольна Рада (УГВР). Радянський парти-
занський рух. Радянський наступ узимку 1942 
– 1943 рр. Бої на Лівобережжі влітку – восе-
ни 1943 р. Битва за Дніпро. Звільнення Киє-
ва. Вигнання німецьких військ та їхніх союз-
ників із Правобережної та Південної України. 
Депортація з Криму кримських татар та інших 
народів. Завершення бойових дій на терито-
рії України. Українці у військових формуваннях 
держав Об’єднаних Націй у роки Другої світо-
вої війни. «Українське питання» на Ялтинській 
та Потсдамській конференціях. Ціна війни.

Тема 2. Україна в перші повоєнні роки 
(1945 – початок 1950-их рр.)
Україна — співзасновниця ООН. Міжна-

родні договори другої половини 1940-их – 

початку 1950-их рр., встановлення кордонів 
УРСР. Участь УРСР в інших міжнародних органі-
заціях. Внутрішньополітичне й економічне ста-
новище УРСР. Особливості відбудовчого про-
цесу. Масовий голод 1946 – 1947 рр. Зміцнен-
ня тоталітарного режиму. Ідеологічні кампанії.

Відновлення політики радянізації в захід-
них областях України. Український визвольний 
рух у 1944 – 1950-их рр. Р. Шухевич. Обмін на-
селенням між Польською Народною Республі-
кою та УРСР. Масові депортації (1944 – 1946 
рр.). Операції «Вісла» та «Захід». Ліквідація УГКЦ.

Тема 3. Україна в умовах політичної та 
економічної лібералізації суспільства 
(середина 1950-их — середина 1960-их рр.)
Внутрішньополітичне становище Україн-

ської РСР у середині 1950-их рр. Адміністра-
тивно-територіальні зміни. Входження Крим-
ської області до складу УРСР. Стан промисло-
вості та сільського господарства. Початок лібе-
ралізації суспільного життя. Участь українців 
у повстаннях у сталінських концтаборах 1953 
– 1954 рр. XX з’їзд КПРС. Реабілітація жертв 
сталінських репресій. «Відлига». Загострення 
боротьби серед вищого партійного керівни-
цтва України. Зародження дисидентського руху 
в Україні та його особливості. Л. Лук’яненко. 
Зміни в управлінні господарством. Раднаргос-
пи. Розвиток промисловості. Аграрна політика 
у другій половині 1950-их – першій половині 
1960-их рр. «Хрущовські надпрограми».

Тема 4. Україна в період загострення 
кризи радянської системи (середина 
1960-их — середина 1980-их рр.)
Спроби реформування командної еко-

номіки в другій половині 1960-их рр. Еконо-
мічне становище УРСР у 1970-ті – на початку 
1980-их рр. Продовольчі програми. Ідеоло-
гічні орієнтири партійно-радянського керів-
ництва. П. Шелест, В. Щербицький. Конститу-
ція УРСР 1978 р. Зміни в соціальній та націо-
нальній структурі населення. Привілейоване 

становище партійних радянських працівників. 
Дисидентський рух: течії, форми та методи бо-
ротьби. І. Дзюба «Інтернаціоналізм чи русифі-
кація». Українська Гельсінська група. М. Руден-
ко. Кримськотатарський національний рух. М. 
Джемілєв.

Тема 5. Розпад Радянського Союзу й 
проголошення незалежності України 
(1985 – 1991 рр.)
Політика «прискорення» та її наслідки в 

Україні. Антиалкогольна кампанія. Стан еконо-
міки. Шахтарські страйки. Рівень життя насе-
лення. «Гласність» і лібералізація. Зрушення в 
політичному житті України. Розгортання страй-
кового руху. Формування багатопартійної сис-
теми. Активізація національно-демократич-
ного руху в другій половині 1980-их рр. Наці-
ональні громадські організації та об’єднання. 
Релігійне відродження. Вихід УГКЦ із підпіл-
ля. Вибори до Верховної Ради УРСР і місцевих 
рад 1990 р. Створення Автономної Республі-
ки Крим (12 лютого 1991 р.). Декларація про 
державний суверенітет України. «Революція 
на граніті». Спроба державного перевороту в 
СРСР у серпні 1991 р.

Проголошення незалежності України та 
її міжнародне визнання. Розпад СРСР. Рефе-
рендум і вибори Президента України 1 грудня 
1991 р. Л. Кравчук.

 

Тема 6. Україна в умовах неза-
лежності (від 1991 р. до сьогодення)
Вихід незалежної України на міжнарод-

ну арену. Початок державотворчих процесів. 
Початок формування Збройних сил та право-
охоронних органів України. Повернення крим-
ських татар на історичну батьківщину. Статус 
Криму. Позачергові вибори до Верховної Ради 
та дострокові президентські вибори у 1994 
р. Конституція України 1996 р. Стан економі-
ки України 1991 – 1998 рр. Соціальна дифе-
ренціація суспільства. Запровадження наці-
ональної валюти. Демографічні процеси. Тру-

дова еміграція. Стан сільського господарства. 
Початок реформ в аграрному секторі. Основні 
тенденції економічного розвитку України 1998 
– 2008 рр. Становлення олігархічної системи. 
Пошуки шляхів економічної стабілізації. Поча-
ток інтеграції української економіки в євро-
пейський та світовий економічний простір. По-
літична розбудова суспільства. Виборчі кам-
панії 1998 та 1999 рр. Л. Кучма. Рухи протес-
ту початку 2000-их рр. Парламентські вибори 
2002 р. Президентські вибори 2004 р. Кон-
ституційна реформа 2004 р. Помаранчева ре-
волюція 2004 – 2005 рр. В. Ющенко. Суспіль-
но-політичне життя та соціально-економічний 
розвиток України 2005 – 2013 рр. Конститу-
ційна реформа 2010 р. В. Янукович. Форму-
вання зовнішньої політики України. Ядерне 
роззброєння. Україна в міжнародних органі-
заціях. Загострення відносин із Російською 
Федерацією. Конфронтація навколо острова 
Тузла. «Газові» й «торговельні» війни з Росією. 
Процес європейської інтеграції та його призу-
пинення. Студентський майдан. Євромайдан. 
Революція гідності 2013 – 2014 рр. «Небесна 
Сотня». Анексія та тимчасова окупація Криму 
Російською Федерацією. Агресія Росії проти 
України. Початок Антитерористичної операції 
(АТО) в Донецькій та Луганській областях. До-
строкові президентські вибори 2014 р. П. По-
рошенко. Угода про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом. Бойові дії на Схо-
ді України (квітень 2014 – 2016 рр.). Реакція 
світової спільноти на агресію Російської Феде-
рації. Процес мирного врегулювання: Мінські 
угоди та «нормандська четвірка». Формуван-
ня громадянського суспільства. Соціально-
економічний розвиток України 2014 – 2016 
рр. Особливості культурного розвитку Украї-
ни (1991 – 2016 рр.). Релігійне життя. Зміни в 
системі національної освіти. Основні тенденції 
розвитку науки. Література і мистецтво. «Євро-
бачення» 2005 та 2016 рр. Розвиток спорту та 
здобутки українських спортсменів. Чемпіонат 
Європи з футболу в Україні та Польщі 2012 р.

Закінчення. Поч. в № 86

Що вивчатимуть школярі з історії України
Програма для 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України

Насправді погоди-
тись укласти союзниць-

ку угоду з Гетьманщиною царя 
змусили вмілі дипломатичні ходи 

Хмельницького. Реальна перспекти-
ва протекторату Туреччини над Геть-
манщиною та перетворення гетьма-
на на «самодержця руського», а геть-
манської влади на спадкову, улегі-
тимнену в подальшому «блакитною 
кров’ю» Лупулувого роду, перекрес-
лювало амбітні плани Московії, ви-
ношувані від кінця XV ст. У 1653 р. 
Хмельницький все нижче опускав 
над головою Москви Дамоклів меч 
турецького протекторату. Відступа-
ти було нікуди. Довелося визнача-
тися.

Однак споряджаючи в Україну 
боярина Бутурліна, цар ще не мав 
наміру всеохопно улегітимнювати 
Гетьманщину. У першому наказі по-
сланцю ідея визнання гетьмана й 
Української держави, яку проштов-
хував Хмельницький, зависала в 
повітрі. Кремль волів пояснювати 
свою згоду на військово-політичний 
союз із Чигирином лише прагнен-
ням захистити православних  від пе-
реслідування католиків. Але по до-
розі наказ було замінено на інший, 
ґрунтований на елементах версії Чи-
гирина, яка апелювала до тяглості 
української історії від княжих ча-
сів до Гетьманщини і яка подавала 
Гетьманщину як законну державу. 
Очевидно Хмельницькому таки вда-
лося переконати Москву, що на мен-
ше він не згоден, що місія Бутурліна 
закінчиться провалом, а Гетьманщи-

на опиниться під протекторатом сул-
тана. «Вікопомна» Переяславська 
рада 1654 р. з московською боку 
банально робилася з коліс — цар не 
мав заздалегідь опрацьованої кон-
цепції й ухвалював рішення винят-
ково під впливом гостроти моменту.

Рада в Переяславі, зібрана 8 
січня 1654 р., де вирішувалася доля 
українсько-московських стосунків, 
стала уособленням того, наскіль-
ки різними були підходи сторін. Як 
шило з мішка, відразу ж вилізли на-
зовні глибокі цивілізаційні розбіж-
ності. Царські посли навідріз відмо-
вилися присягати за царя, віддзер-
калюючи тим самим деспотичний 
характер Московії, де всі піддані 
мали статус холопів монарха. По-
ведінка послів різко суперечила 
рідним для українців і таким звич-
ним для інших європейців політико-
правовим уявленням, згідно з яки-
ми присягати мали обидві сторони. 
Усі попередні письмові козацько-
польські угоди ухвалювалися в по-
дібний спосіб. За короля завжди 
присягали уповноважені комісари. 
Тож заледве не дійшло до повного 
розриву. Лише нагальна потреба 
руками Москви досягти міжнарод-
ного визнання Гетьманщини зму-
сила старшину піти на великий іде-
ологічний компроміс. Такий ризи-
кований крок намертво закріплю-
вав на рівні символів окремішність 
українських земель відносно Речі 
Посполитої, а також історичну тяг-
лість між давньою Руссю та Геть-
манщиною.

Заключним акордом стали так 
звані Березневі статті 1654 р., укла-
дені в Москві Павлом Тетерею і Са-
мійлом Богдановичем-Зарудним та 
доповнені царськими грамотами-
привілеями Війську Запорозькому, 
містам та Українській православ-
ній церкві. Цей комплекс докумен-
тів формалізував визнання царем 
самодостатності відновленої Укра-
їнської держави й подавав сигнал 
усьому християнському світові про 
її легітимність. Це був договір двох 
держав, за яким Гетьманщина до-
бровільно визнавала протекторат 
Московії, але зберігала повну са-
мостійність внутрішнього життя та 
право на зовнішні зносини. Гетьман 
мусив лише повідомляти про можли-
ві антимосковські наміри сусідів, а 
також не контактувати без відома 
царя з Туреччиною та Річчю Поспо-
литою. Московія гарантувала всі 
права і вольності, якими користува-
лися козаки, шляхта, духівництво, 
міщани. Козацький реєстр сягав 60 
тисяч. Цар зобов’язувався розпоча-
ти війну з Річчю Посполитою, а також 
воювати з Кримом, якщо татари вчи-
нять напад на українські землі. На-
томість Гетьманщина мала виплачу-
вати данину Московії, що було типо-
вим у таких ситуаціях для того часу. 
Царський воєвода з обмеженими 
військовими повноваженнями мав 
бути лише в Києві.  

Усіма визнаною нормою пове-
дінки володаря було право вихо-
ду з-під зверхності іншого волода-
ря, якщо той порушив узяті на себе 

зобов’язання. В європейській іс-
торії підлеглі правителі часто міня-
ли свого патрона — тому й Хмель-
ницький після Переяслава 1654 р. 
не вважав свої руки зв’язаними і 
спокійно продовжував шукати ви-
гідніших протекторів. Саме про та-
кий спосіб сприйняття в Україні до-
мовленостей з Москвою додатково 
свідчить бодай сам факт того, що 
рада відбулася не в столичному Чи-
гирині, не в Києві як сакральному 
центрі України, а в рядовому полко-
вому містечку Переяславі, непода-
лік тодішнього московського кор-
дону. Крім того, були допущені дії, 
які давали підстави в майбутньому 
легко підважити легітимність ради. 
Передусім у ній не брали участі за-
порожці —  неприпустима річ як 
на традиції Війська Запорозького. 
Не з’явилися й представники від 
Кальницького, Уманського, Паво-
лоцького полків. Підважувала пра-
вочинність досягнутих на раді до-
мовленостей і відмова Бутурліна 
присягати за царя —  полковники 
приховували цей факт від козацтва. 

А Березневі статті Б. Хмельницький 
так і не виніс на затвердження ко-
зацької ради.

Козацька старшина дивила-
ся на Переяславську раду 1654 р. 
та Березневі статті з рідної їм єв-
ропейської дзвіниці. Однозначно 
тлумачила їх як перехід України під 
протекцію царя задля захисту су-
веренітету Гетьманщини від зазі-
хань Варшави. Застерігала за со-
бою право вільного виходу з-під 
протекції, якщо цар порушить узя-
ті на себе зобов’язання. Гранично 
чітко це відбилося у знаменито-
му маніфесті 1658 р. до європей-
ських держав, яким І. Виговський 
пояснював причини розриву з 
Московією: «Не з іншої причини 
прийняли ми протекцію великого 
князя московського, як тільки для 
того, щоб з Божою поміччю збе-
регти для нас і наших нащадків 
ту свободу, що ми її добули збро-
єю і освятили нашою, стільки разів 
пролитою кров’ю».  

Віктор БРЕХУНЕНКО 
(«Український тиждень»,16.01.2014)

Геополітика 
Хмельницького

Переяславська рада
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Батурин — гетьманська столиця

Україна пройшла надзвичайно 
складний шлях до державної неза-
лежності. Не всі українські керма-
ничі, в тому числі козацькі гетьма-
ни, мали ресурси для втілення праг-
нення нашого народу до незалеж-
ності. Але саме життя спонукало 

більшість із них робити спроби на-
близити цю мету. 

Не був винятком і перший ба-
туринський гетьман Дем’ян Ігна-
тович, більше відомий (у результа-
ті системної імперської діяльності) 
як Многогрішний. Дем’ян Ігнатович 
найбільш незнаний з-поміж усіх 
гетьманів. Навіть у літературі він 
частіше фігурує не під прізвищем 
Ігнатович, яке використовував 
сам, а під прізвиськом Многогріш-
ний, яке було закріплене за ним іс-
ториками XIX ст. із подачі особис-
того недруга гетьмана — автора 
«Літопису Самовидця».

Правління гетьмана було над-
звичайно коротким — від 1669 по 
1672 рр., і через це Дем’ян Ігнато-
вич мало що встиг. Але зі зробле-
ного багато чого заслуговує на 

схвальну оцінку.
Серед головних успіхів гетьма-

на Дем’яна було укладення дого-
вору з московським царем 1669 
року — так званих «Глухівських 
статей». На той час це був суттє-
вий здобуток порівняно з догово-
рами часів його попередника Іва-
на Брюховецького. За Глухівськи-
ми статтями Гетьманщині повер-
талася повна свобода в митних і 
податкових справах, скорочува-
лася присутність московських во-
євод в українських містах, забо-
ронялося їх втручання в судові 
справи. Окрім цього, договір пе-
редбачав ще цілу низку менш зна-
чущих здобутків уряду гетьмана 
Дем’яна. Хоча це був лише тимча-
совий відступ московської влади, 
але на той час, безумовно, Глухів-

ські статті можна вважати видат-
ним успіхом у боротьбі за неза-
лежність України.

Незалежності не здобути без 
миру та єдності у своєму домі. 
Руїна та розділення України між 
кількома державами, здавало-
ся, позбавляли Дем’яна Ігнато-
вича шансів не потонути в кри-
вавому морі братовбивчої війни. 
Але йому вдалося мінімалізувати 
власну участь у цій бійні. Він, на-
певне, єдиний з усіх гетьманів не 
здійснював спроб силового під-
корення своїх опонентів із проти-
лежного берегу Дніпра. Ігнатович 
намагався вирішувати суперечки 
дипломатичним шляхом. Уже че-
рез декілька місяців після свого 
утвердження на гетьманстві він 
установив напівтаємні контакти 

з правобережним гетьманом Пе-
тром Дорошенком. Безперечно, 
ці контакти призвели б до їхньо-
го спільного виступу проти іно-
земних поневолювачів. На жаль, 
на заваді цих планів став заколот 
проти гетьмана, організований 
московськими урядовцями.

Опинившись у Москві, зазна-
вши жорстоких фізичних тортур 
і психологічного тиску, гетьман 
продемонстрував високі моральні 
якості та силу духу. Дем’ян Ігнато-
вич не висував зустрічних звину-
вачень на адресу тих, хто звинува-
чував його, не обмовляв інших, не 
каявся, не випрошував собі про-
бачення. Він продемонстрував і 
сучасникам, і нащадкам, якою по-
винна бути людина, що заслуговує 
мати волю й незалежність.

У Батурині на початку ХХ століт-
тя щороку відбувалися п’ять ярмар-
ків. Це 2-га (Скотна) та 5-та неділя 
Великого посту (Похвальна), 9 трав-
ня (Миколаївський), 1 серпня (Мако-
війський), 26 жовтня (Дмитрівський). 
Наприклад, 1885 року на ярмарки 
завезли товару на суму більше ніж 
11 740 рублів сріблом, а продали — 
на суму 6 230 рублів сріблом. 

Усі ярмарки проходили в центрі 
містечка, на Воскресенській площі, 
яка належала Управлінню держав-
ного майна і займала площу 2 деся-
тини і 1900 сажнів (3,05 га). Прибу-
ток від оренди складав 277 рублів 
на рік. На ярмарковій площі та при-
леглих вулицях будували тимчасові 
торгові навіси, прилавки, розташо-
вувалися підводи ярмаркувальників. 
Також збиралися святково вдягнені 
місцеві жителі й жителі з усіх навко-
лишніх сіл, одні — щоб купити, інші — 
щоб себе показати та на інших поди-
витися. Ярмаркували по три дні.

Начальник поліції Конотопського 
повіту в жовтні 1911 року заборонив 
проводити ярмарки на площі біля Во-
скресенської церкви. Заборону під-
тримала Батуринська земська упра-
ва й запропонувала перенести місце 
проведення за територію міста. Міс-
цева влада й начальник поліції Ко-
нотопського повіту мотивували це 
рішення тим, що площа має невели-
ку територію, аби розмістити на ній 
усіх бажаючих ярмаркувати, а також 
прилеглі до площі вулиці перекрива-
ють для вільного проїзду підводами, 
кіньми й волами, а це створює загро-
зу виникнення пожежі.

Після трьох днів ярмарку площа 
біля Воскресенської церкви та при-
леглі вулиці мали жахливий вигляд і 
антисанітарний стан.

Нове місце для проведення яр-
марків було вибране на вигоні, біля 
приміщення Батуринської волості, 
нині це перехрестя вулиці Гетьман-
ської, провулка Гетьманського та ву-
лиці ім. В. Ющенка. На той час там ви-
пасали худобу мешканці прилеглих 
вулиць. Поруч із вигоном був ставок, 
який почистили за кошти місцевого 

земства, за виконану роботу випла-
тили декілька тисяч рублів. Біля бу-
динку волосного правління пробили 
артезіанську криницю, облаштуван-
ня якої коштувало більше тисячі ру-
блів. Криниця і ставок забезпечува-
ли водою під час ярмарку.

8 листопада (26 жовтня) 1911 
року Дмитрівський ярмарок уперше 
провели на новому місці, після чого 
територія вигону та водойма були за-
смічені, трава витоптана. Це не спо-
добалося мешканцям прилеглих ву-
лиць, і вони 19 листопада 1911 року 
провели схід жителів Батурина. На 
сході були присутні: волосний старши-
на А. Стокоз, волосний писар І. База-
лій, від товариства козаків — 33 осо-
би, від товариства селян, що колись 
належали графу Розумовському, — 
81 особа, від товариства колишніх 
державних селян — 5 осіб, від това-
риства селян-одноосібників — 6 осіб, 
що склало більше половини присутніх 
членів кожного товариства. На схо-
ді вирішили звернутися колективним 
листом до чернігівського губернато-
ра з проханням  у подальшому прово-
дити ярмарки на Воскресенській пло-
щі. Також вибрали уповноважених від 
жителів містечка — Головка Тимофія 
Михайловича та Новохацького Сте-
пана Євстаховича, які мали право 
виступати від імені батуринців щодо 
цього питання. Звернення до губер-
натора було засвідчено підписами во-
лосного старшини й волосного писа-
ря та завірено печаткою.

Чернігівська губернська земська 
управа лише у квітні 1916 року пода-
ла клопотання до чернігівського гу-
бернатора А. Келеповського про за-
твердження перенесення місця про-
ведення ярмарків із Воскресенської 
площі на площу біля волосного прав-
ління. У березні 1917 року на сході 
жителів був обраний Батуринський 
волосний виконавчий комітет на чолі 
з К. Арсеньєвим. Постанови старої 
влади не мали юридичної сили.

Відтоді ярмарки на вигоні, біля 
приміщення Батуринської волості, 
більше не проводилися.

Микола ТЕРЕХ

В експозиції будинку генераль-
ного судді В. Кочубея (в розділі «Бу-
динок ІІ половини ХІХ ст. – початку 
ХХ ст.») представлене українське ве-
сільне вбрання нареченої початку ХХ 
століття, яке було поширене на Чер-
нігівщині. Одяг зібрали під час етно-
графічних експедицій наукові співро-
бітники НІКЗ «Гетьманська столиця» в 
с. Паристівка Борзнянського району 
Чернігівської області.

Згадаймо про цікавий обряд ве-
сільного циклу. Після сватання, на-
передодні весілля, молоді ходили за-
прошувати гостей. Наречена в націо-
нальному українському вбранні, при-
крашена квітами та стрічками, разом 
із дружками в українському вбранні 
ходила по селу, запрошуючи роди-
чів, друзів на свято. Наречений ходив 
окремо — з боярами.

У роки радянської влади, з огляду 
на панівну ідеологію, з’явилися такі 
поняття, як «червоне весілля», «ро-
бітниче весілля», «комсомольське ве-
сілля». Це призвело до того, що наці-
ональний український одяг на весіл-
лі став необов’язковим і лише за ба-
жанням міг використовуватися.

Розглянемо українське весільне 
вбрання молодої, поширене на Чер-
нігівщині в першій половині ХХ сто-
ліття. Складалося воно із сорочки, 
вишитої хрестиком червоними нитка-
ми, корсетки, червоної спідниці, з-під 
якої виглядав вишитий поділ весіль-
ної сорочки. Поверх спідниці вдяга-
ли оздоблений плетеним мереживом 
фартух. Взували чоботи шевської ро-
боти. Молоду підперезували тканим 
весільним рушником. Голову прикра-
шали квітами — своєрідним весіль-
ним вінком, від якого спадали кольо-
рові стрічки.

Спідниця, фартух, корсетка й ві-
нок зберігалися в Чечель (Полян-
ської) Ганни Ісаківни, 1946 р. н., що 
мешкає в с. Паристівка Борзнян-
ського району Чернігівської області, 
за 28 км від Батурина. 

Сорочка з білого полотна. Рука-
ва вишиті червоними й чорними нит-
ками, оздоблені квітково-рослинним 
орнаментом — трояндами. Поділ — 
розшитий чорними нитками рослин-
ного орнаменту. Звичайна довжина 
сорочок — по «кісточки», а сорочки 
до спідниці шили трохи коротші.

Корсетка темно-сірого кольору 
з тканини з набитим малюнком у ви-
гляді квітів. Оздоблена оксамитовою 
чорною стрічкою. Спина має гладкий 
верх, а внизу поширена чотирма «ву-
сами», тобто клинами. У цій корсетці 
Дмитренко Ксенія Сергіївна (1900 – 
1998) виходила заміж за Чечеля Ро-
мана Максимовича (1887 – 1945) 

приблизно в 1930-их роках у с. Па-
ристівка. 

Спідниця червона, декорована 
двома поперечними смугами із тка-
нини чорного кольору, пришитими 
на висоті колін. Спідницю носили із 
запаскою (фартухом). Фартух черво-
ний, декорований по краях і по цен-
тру двома поперечними смужками 
з білого мережива. У представленій 
спідниці й фартуху 10 лютого 1963 
року виходила заміж Полянська Ган-
на Ісаківна (1946) за Чечеля Івана 
Романовича (1937 – 1998).

Молода одягала «добре» намис-
то, зав’язувала бант зі стрічки з освя-
ченим хрестиком. Хрест є багато-
значним символом. Це знак єднос-
ті: мати, батько, дитя. Бант також — 
один із оберегових символів. Чим 
більше було намиста на нареченій, 
тим заможнішою вважалася її роди-
на. Намисто скляне з дев’яти низок. 
Намистинки різні за формою та ко-
льором: червоні, зелені, жовті, білі. 
Скляне намисто поширилося в Укра-
їні від середини XIX ст.

Напівчобітки з чорного хрому на 
шнурівці та високих підборах. До ве-
сільного вбрання Батуринського ра-
йону належав і кролевецький руш-
ник, яким підперізували наречену. 
Його називали «рушник, у якому мо-
лоділи», він був символом незайма-
ності дівчини. Рушник мав оберего-
ві візерунки, які захищали молоду від 
злих сил. 

Прикрашали голову молодої він-
ком із паперових квітів, просочених 
парафіном. Кожна квітка мала своє 
значення: ромашка й волошки — сим-
вол здоров’я, троянди — символ кохан-
ня, барвінок — вічність, мак — символ 
туги. До вінка ззаду прикріплювали 
різнобарвні стрічки, вони спадали по 
спині нижче пояса. Ув’язування стрі-
чок у віночок також мало свої законо-
мірності. Спочатку посередині в’язали 
світло-коричневу стрічку — символ 
землі-годувальниці, пообіч неї жовті 
стрічки — символ сонця, світло-зелені 
— символ краси й молодості, блакит-
ні чи сині — символ неба, води; жов-
тогарячі – символ мудрості, малинові 
— символ достатку. Малинові стрічки 
в’язали з петлями завдовжки 20 – 25 
см. Ці петлі звисали з вінка на груди 
молодої, символізуючи безкінечність 
життя, а також виконували функцію 
оберегу від хвороб та всіляких на-
пастей. Червоні стрічки ув’язували 
лише тоді, коли у вінку були квіти маку, 
вони також символізували смуток. 
Білих стрічок не ув’язували, оскіль-

ки вони символізували пам’ять про 
померлих. 

У представленому вінку заміж 
виходила Чечель Світлана Іванівна 
за Ломка Миколу Миколайовича 17 
листопада 1990 року в с. Паристівка. 
На замовлення його виготовила май-
стриня із с. Нові Млини Нестеренко 
Ганна Герасимівна. 

У кожному етнографічному регі-
оні вінок мав свої особливості, як і 
весь стрій українського весільного 
вбрання.

Описаний одяг, який зберігаєть-
ся у фондовій колекції НІКЗ «Геть-
манська столиця», належав роду Че-
челів і передавався з покоління в 
покоління. 

Для Батурина прізвище Чечель 
має особливе значення. Адже саме 
полковник Дмитро Васильович Че-
чель був одним із найвідданіших геть-
ману І. Мазепі серед сердюцької стар-
шини. Тому І. Мазепа призначив його 
наказним гетьманом на період своєї 
відсутності в Батурині, саме в той пе-
реломний час, коли гетьман вирушив 
на зустріч зі шведським королем Кар-
лом ХІІ, щоб об’єднати свої зусилля 
проти московського царя. Д. Чечель 
виправдав довіру керманича й забез-
печив надійну оборону Батурина про-
тягом 24 – 31 жовтня 1708 року. 

На сьогодні ми можемо лише 
припустити щодо родинності Чечелів. 

Оксана ЛОМКО

 «Просили мати…»

Публікації підготували наукові співробітники 
Національного заповідника «Гетьманська столиця»

З історії батуринських 
ярмарків

Ярмарок на Воскресенській площі, Ярмарок на Воскресенській площі, 
початок XX століття. початок XX століття. 
Фото М. Боканя.Фото М. Боканя.

Гетьман Дем’ян Ігнатович (Многогрішний) 

Весільний одяг нареченої 
Батуринщини. Початок ХХ століття.
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Ñòàðà ×åðí³ã³âùèíà
Водонапірна башта 

в Новгороді-Сіверському.

На лікуванні в Чернігові. 1917 р. 
Нижні чини 610-ого піхотного Мензелінського 

полку. Зліва направо: Худяков Іван Лаврентійович, 
1894 року народження, уродженець села Реполов-
ського Самаровської волості, й Хилькевич. 

Новгород-Сіверський загін вільного козацтва. 
Квітень 1918 р.

Ніжинський окружний суд.
Діяв від 1874 по 1918 рр. 

Складався з голови, його това-
риша та членів суду. До апарату 

кожного суду входив прокурор із 
товаришами й канцелярією, та-

кож нотаріуси, присяжні приста-
ви, розсильні, перекладачі та ін.

Новгород-Сіверський, Миколаївська церква. 
Фото початку ХХ ст. Побудована 1764 р. на 
місці церкви ХІ ст., поряд із горою, на якій 
споруджений Успенський собор. Церкву 
Миколи Угодника можна вважати одною з 
найкращих дерев’яних барокових споруд 
Сіверщини, що дійшли до нас. 

Одяг багатої дівчини.
Бахмач. Поштова листівка, 

орієнтовно 1890-ті роки.

Дім Чернігівського єпархіального братства.
Поштова листівка, орієнтовно 1917 р.

Нині Чернігівська філармонія. 

Чернігівська пристань.
Поштова листівка, орієнтовно 1917 р.

П’ятницька церква 
Чернігова.

Початок ХХ ст. 

Залізничний вокзал Ніжина.

Джерело: «Перший чернігівський фотопортал»
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Українсько-польське 
співробітництво в Чернігові 1917 року

В умовах непростого сього-
дення певною константою ви-
ступають українсько-польські 
відносини. Недаремно укра-
їнські аналітики часто зверта-
ються до формули польського 
лідера, озвученої 1993 р.: під 
час травневого візиту в Украї-
ну польський президент Л. Ва-
ленса висловив знаменну дум-
ку, що «незалежна Україна є 
умовою існування незалежної 
Польщі». 

Ця розвідка присвячена мало-
відомому, але цікавому й повчаль-
ному епізоду українсько-польсько-
го співробітництва доби Української 
революції 1917 – 1921 рр. Не мож-
на сказати, що цю тему оминули ува-
гою історики — навпаки, маємо де-
кілька першокласних досліджень з 
історії польсько-української війни, 
Варшавських угод, перебування по-
ляків у Києві 1920 р. тощо. Але сама 
проблема набагато ширша, ніж ди-
пломатичні переговори, військові 
операції, відносини на міждержав-
ному рівні. На думку авторів, треба 
розмежовувати ці взаємини, вихо-
дячи з елементарного — географіч-
них засад. Природно, що в Галичині 
або на Волині вони розгорталися за 
одним сценарієм, на Правобереж-
ній Україні до їхнього перебігу саме 
життя вносило певні корективи. Нас 
цікавить розвиток цих відносин на 
історичній Гетьманщині — в Черні-
гівській губернії. До найвизначніших 
особливостей побутування тут поль-
ської меншини треба віднести дуже 
незначний відсоток польського на-
селення — 0,15% по губернії згідно з 
переписом 1897 р., причому в само-
му губернському центрі представни-
ків цього народу мешкало приблиз-
но три з половиною сотні. Звичайно, 
треба врахувати зауваження І. Лісе-
вича, що ці дані дещо занижені, бо 
«тоді люди часто вважали за краще 
не признаватися, якого вони роду-
племені». 

Фактором, що прискорив зрос-
тання, стала масова поява біжен-
ців у роки Першої світової війни. На 
середину 1916 р. їх нараховувалося 
понад 35 тис. осіб, з них 6 тис. осіб 
знайшли собі притулок у Чернігові. 
Природно, далеко не всі були поля-
ками, але відсоток останніх мав бути 
значним, про що свідчить направ-
лення до губернії додаткової кіль-
кості священиків. Хоча серед черні-
гівських поляків відсоток дворян був 
значний — 45,42, але велике поль-
ське землеволодіння відсутнє. 

Поляки відзначалися згуртова-
ністю і єдністю завдяки римо-като-
лицькій церкві та порівняно висо-
кому рівню національної самосві-
домості. Після Лютневої революції 
вони швидко об’єдналися й виста-
вили свої умови Тимчасовому уря-
дові Росії. Уже 18 березня 1917 р. 
польська делегація, яка складала-
ся із представників демократичних 
партій, відвідала Таврійський палац. 
Її приймав Тимчасовий комітет Дер-
жавної Думи на чолі з головою М. 
Родзянком і представниками Вико-
навчого комітету Ради робітничих і 
солдатських депутатів — М. Чхеїдзе 
та Ю. Стекловим. Таке підкреслено 
ввічливе ставлення було свідчен-
ням того, що в російських політич-
них колах розуміли неминучість від-
окремлення польських земель і від-
родження Польської держави. З ін-
шого боку, не варто переоцінювати 
ступінь цього розуміння. Важко не 
погодитися з міркуванням сучасно-
го історика: «Добре обізнані з істо-
рією російські ліберали, стежачи за 

розвитком політичних подій, […] зна-
ли, що з падінням царської династії 
непорушність територіальної єдності 
держави можна було зберегти, лише 
не допустивши визнання національ-
но-територіальної автономії неро-
сійських народів. Але, щоб не заго-
стрювати напружених стосунків із 
національними політичними силами, 
вони були готові […] формально ви-
знати автономію, проте лише за умо-
ви, що ніяких реальних заходів для її 
встановлення до скликання Всеро-
сійських Установчих Зборів не буде 
вжито». 

На відміну від них, російські со-
ціалісти «не передбачали ніякої не-
безпеки для державної єдності Ро-
сії у визнанні автономії для націо-
нальних меншин. Вони були твер-
до переконані, що це має бути лише 
другорядне супутнє явище на шляху 
до соціалізму». Зближували ці, тіль-
ки на перший погляд, відмінні підхо-
ди категоричне небажання речників 
як російського лібералізму, так і со-
ціалізму визнавати право народів 
на державну незалежність. Отже, 
представники останніх повинні були 
об’єднувати свої сили, йти на коалі-
цію один з одним заради досягнення 
головної мети будь-якого національ-
но-визвольного руху. Справедливос-
ті ради треба відзначити, що поль-
ські лідери усвідомили цю істину на-
багато раніше і почали відповідно ді-
яти від перших днів революції.

Не забарилися з активними дія-
ми й поляки, котрі мешкали в Укра-
їні. З’їзд представників польських 
організацій на Україні відбувся в 
другій половині червня 1917 р. Тут, 
зокрема, обговорювався «Статут 
прав польської людності на Украї-
ні». Серед пунктів вимог українська 
преса виділила такі: рівність поляків 
з іншими народами — загальнопо-
літична, релігійна, культурна; захо-
ди щодо вільного розвитку і функці-
онування мови, захист «економіч-
но-господарських інтересів». «Для 
вирішення всіх справ народових 
польських» засновується представ-
ницька інституція, яка передбачає і 
власну виконавчу владу. 

Ставлення до української влади 
та її органів було неоднозначним. З 
одного боку, польські революціоне-
ри вітали своїх українських колег. 
Так, у Зверненні Польського вико-
навчого комітету на Русі до УЦР від 7 
липня 1917 р. вказувалося: «Простя-
гаєм до Вас руку, Братя Українці, як 
до найблизчих наших сусідів нашої 
рідної землі. Вперве можемо поро-

зумітися щиро, як два рівні народи, 
які при помочі божій матимуть неза-
баром кожний в своїй власній хаті 
власну силу і власну волю. Перед 
Вами і перед нами кольосальна пра-
ця, у кожного на власній ниві». А з ін-
шого боку, виявилися й прикрі непо-
розуміння. З’їзд польських організа-
цій на Русі (18 – 24 червня 1917 р.) 
«проявив певну обережність стосов-
но українських справ», навіть у назві 
своєї репрезентації уникнувши на-
зви «Україна». Причин такої обереж-
ності було декілька. Крім того, що 
поляки боялися дратувати Тимчасо-
вий уряд, значну роль відіграло їхнє 
прагнення боротися за «курс на ство-
рення внутрішньої польської автоно-
мії в Україні», а, найголовніше, «шля-
хи ПВК і Центральної Ради почали 
стрімко розходитись, особливо після 
того, як остання заявила про свій на-
мір ліквідувати поміщицьке земле-
володіння, що безпосередньо загро-
жувало латифундіям польських маг-
натів на Україні». Проте з польських 
кіл виділилися ліві, які більш активно 
йшли на співробітництво. 

Що ж стосується української 
сторони, то її лідери були незмінні у 
своєму прагненні надати рівні пра-
ва представникам усіх національ-
них меншин. Показова в цьому сенсі 
стаття Ф. Матушевського, яка поба-
чила світ наприкінці квітня 1917 р. 
Автор твердив: «Перегортаючи сто-
рінки історії нашого ідейно-політич-
ного руху за той час, коли ми були 
поневолені, ми не знайдемо зерна 
неправди за собою у наших відноси-
нах що до инших народів, які живуть 
на нашій Україні. Навпаки, терплю-
чи національний гніт на собі, ми за-
вжди виступали в обороні кожної 
найдрібнішої народности, не зва-
жаючи на те, заслужена вона чи ні, 
культурна вона, чи не культурна». 

Насправді й українські демокра-
ти у практичній діяльності не завжди 
вчиняли зважено. Центральна Рада, 
природно, віддавала перевагу ліво-
му крилу польського руху в Україні. 
У Центральній Раді полякам було на-
дано 20 місць, але їх посіли «тільки 
представники ППС – Революційної 
Фракції – дітища Ю. Пілсудського, 
ППС – Лівиці і Демократичного Цен-
тралу».

У світлі цього стислого аналізу 
українсько-польських взаємин, як 
вони складалися в Києві, буде ціка-
во простежити ситуацію в Чернігові 
— губернському центрі Лівобереж-
жя, де, як уже йшлося, ні великого 
польського землеволодіння, ні кіль-

кісно значного, компактного поль-
ського населення не існувало. Це 
не завадило місцевим полякам на 
початку червня 1917 р. заснувати в 
губернському центрі польський гро-
мадський клуб, діяльність якого по-
ширювалася на всю губернію, а ме-
тою проголошувалося об’єднання 
всіх поляків, які мешкають у губер-
нії. Називалося й помешкання клубу 
— вулиця Воздвиженська, будинок 
46. Доречно припустити, що члени 
клубу були представлені й на з’їзді, 
про який уже йшлося, іншими слова-
ми, національна робота велася по-
ляками активно й цілеспрямовано. 

У розпорядженні авторів цієї 
розвідки є документ, що дає достат-
ньо повне уявлення про настрої, ви-
моги, а також ставлення польської 
общини Чернігова до українських 
владних структур. Джерело являє 
собою чернетку резолюцій поль-
ського губернського з’їзду. Автор 
його невідомий, судячи з тексту, це 
поляк за походженням, який навчав-
ся в російській школі. У документі зу-
стрічаються полонізми, хоча їх не-
багато. Ще одне припущення буде 
доречним: писала людина, близька 
до Іллі Шрага, інакше важко зрозу-
міти скорочення, описки; власне, 
весь вигляд документа — типова 
чернетка. Якщо він потрапив до па-
перів керівника Української губерн-
ської ради, значить, важливішим був 
зміст, а не форма. На жаль, документ 
не датований. Виходячи з його тек-
сту, можна умовно нижньою межею 
поставити останній тиждень червня, 
а верхньою — липень 1917 р.

За структурою документ ділить-
ся на дві частини. Перша розпочина-
ється словами: «Ми просимо», далі 
йдуть 7 конкретних пунктів домов-
леності з чернігівськими українця-
ми. Цікаво, що підкресленням тексту 
виділений тільки один із них: «Підтри-
мати в Установ[чих] Збор[ах] вимогу 
поляків про визнання незалежної, 
з’єднаної з доступом до Балтійсько-
го моря Польщі». Ця вимога ставила-
ся тоді, коли майже вся українська 
державотворча еліта ще перебува-
ла в полоні автономістських ілюзій. 
Як тут не згадати Ліну Костенко, яка 
сформулювала чи не найголовнішу 
відмінність двох народів: «Усе було в 
польській історії — і Потоп, і безви-
хідь, і заглади, й руїни. Але ніколи не 
було руїни духу». Мабуть, це харак-
терно для поляків, коли невелика 
група людей, яка мешкає далеко від 
історичної батьківщини, піклується 
про долю держави. 

Не менший інтерес викликають 
і вимоги до колег — лідерів україн-
ського руху в Чернігові. Польське 
представництво просило визнати 
їх як орган, що опікується в губерн-
ській Українській раді польськими 
справами, і надати в ній два місця 
та по одному — в місцевих органах 
влади; підтримувати їхні клопотання 
перед Генеральним Секретаріатом, 
а особливо щодо визнання цим ви-
щим владним органом рішень з’їзду. 
Привертає увагу виразна спроба 
домовитися з українським керівни-
цтвом: «Ми зобов’язуємся завжди 
підтримувати Вас і від Вас просимо 
підтримки з місцевих питань перед 
Губернським Комісаром і місцевою 
владою (цей пункт може мати харак-
тер негласної[,] але обов’язкової до-
мовленості)». 

Ця своєрідна джентльмен-
ська угода ще раз засвідчує, що 
текст писав хтось добре знайо-
мий зі Шрагом, людина, яка дові-
ряла Іллі Людвиговичу. Проте дові-
ра довірою, але з резолюцій з’їзду 
на розгляд українцям було пере-
дано лише декілька — «C», «D», «E», 
«F». Cаме їхній зміст і складає другу 
частину аналізованого документа. 
Очевидно, що тексти резолюцій в 
оригіналі писалися польською, про 
це свідчить і позначення їх латин-
ськими літерами. 

У першій з резолюцій йдеться 
про ставлення до Польського Ви-
конавчого Комітету в Україні. З’їзд 
засудив акцію «так званого Демо-
кратичного Централу», що прояви-
лася в демонстративному залишен-
ні «Червневого з’їзду». Нагадаємо, 
що саме члени Централу підтрима-
ли Центральну Раду й були лівим 
крилом польського руху в Україні. 
Чому ж чернігівські поляки підтри-
мали не їх, а достатньо консерва-
тивний Виконавчий комітет? Вони 
виставили мудрий, як на нас, аргу-
мент — конечну потребу «на даний 
момент історії Польщі ставити на 
перший [план] принципи національ-
ної єдності і солідарності». Це зно-
ву-таки — свідчення вищого рівня 
національної свідомості порівняно 
з українством, яке значно більшої 
ваги надавало класовим відміннос-
тям і шляхам їх подолання. Наступ-
ний пункт повністю присвячений 
структурі польської організації, яка 
претендувала на роль єдиного пред-
ставника інтересів (як місцевих, так 
і загальнонаціональних) цієї мен-
шини в губернії. Польський громад-
сько-політичний клуб очолив з’їзд, а 
його статут мав стати статутом усієї 
організації. 

Викликає інтерес резолюція «E», 
яка формулює засади ставлення до 
Генерального Секретаріату Украї-
ни. Наведемо зміст повністю: «З’їзд 
шле найтепліші побажання розкві-
ту ідей, які керують національними, 
громадськими і політичними труда-
ми Генерального Секретаріату Укра-
їни і, посилаючись на приклади із 
місцевого життя діяльної підтримки 
зусиль державотворчих українсько-
го народу з боку місцевого поль-
ського населення, обіцяючи і в на-
ступному таку підтримку, одночасно 
однозначно і рішуче просимо у Гене-
рального Секретаріату України ви-
знання представництва польської 
національної меншини, обраного 
більшістю поляків, які населяють 
цю землю, залишаючи за ними по-
вне право вільного вирішення того, 
хто їх повинен представляти в Уряді 
України». Отже, ми маємо прецедент 
визнання за Генеральним Секре-
таріатом з боку представників 
польського руху державних 
повноважень. 17

Чернігів дореволюційний. Вал. Літній театр. 
Поштова листівка 1917 року.

«Перший чернігівський фотопортал».
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16 вересня
1658 — гетьман Іван Вигов-

ський уклав із Польщею Гадяцький 
трактат про входження української 
козацької держави до складу Речі 
Посполитої.

2000 — День пам’яті (загибелі) 
журналіста Георгія Ґонґадзе.

Народився: 1947 — Валерій 
Марченко, правозахисник, літера-
турознавець i перекладач. Помер 
у тюремній лiкарні в Ленінградi 7 
жовтня 1984.

Померли: 1967 — Павло Тичи-
на, український поет; 2001 — Ле-
онід Осика, український режисер, 
сценарист.

17 вересня
1787 — на Конституційній кон-

венції у Філадельфії ухвалена Кон-
ституція США.

1922 — у Берліні відбувся пер-
ший у світі публічний показ звуково-
го фільму.

Народився: 1864 — Михайло 
Коцюбинський, письменник, гро-
мадський діяч. 

Померли: 1940 — Панас Сак-
саганський, український актор, ре-
жисер, драматург і педагог; 1984 
— Юрій Візбор, кіноактор, журна-
ліст, бард, один із засновників ав-
торської пісні.

18 вересня
Н а р о д и л а с я : 

1929 — Алла Гор-
ська, українська ху-
дожниця і громад-
ська діячка, учасни-
ця правозахисного 
руху 1960-их років 
в Україні.

Помер: 1877 — Осип Бодян-
ський, український історик, філолог, 
перекладач.

19 вересня
1841 — побудована перша 

міжнародна залізниця (Страсбург 
— Базель).

1851 — у США вийшов пер-
ший примірник газети «New-York 
Daily Times». Через 6 років видан-
ня змінило свою назву на «New York 
Times» («Нью-Йорк Таймс»).

1891 — до Монреаля прибули 
перші українські поселенці.

20 вересня
1519 — почалося перше на-

вколосвітнє плавання під керівни-
цтвом Фернана Магеллана.

Народилася: 1934 — Софі Ло-
рен, італійська кіноактриса, лауре-
атка «Оскара». 

21 вересня
Народився: 1866 — Герберт 

Уеллс, англійський письменник-
фантаст.

Померли: 1709 — Іван Мазе-
па, гетьман України в 1687 – 1709; 
1832 — Вальтер Скотт, шотланд-
ський письменник. 

22 вересня
1862 — президент США Авра-

ам Лінкольн оголосив про звільнен-
ня негрів-рабів.

1980 — у Польщі засновано 
профспілку «Солідарність».

23 вересня
Н а р од и л и с я: 

63 до н. е. — Окта-
віан Август, перший 
римський імпера-
тор; 1872 — Соло-
мія Крушельницька, 
українська опер-
на співачка; 1900 
— Володимир Кубі-
йович, громадсько-
політичний діяч, географ, демограф.

Померли: 1870 — Проспер Ме-
ріме, французький письменник; 

1937 — Зиґмунд Фрейд, австрій-
ський психіатр.

24 вересня
Народився: 1894 — Роман Куп-

чинський, український поет, проза-
їк, журналіст, композитор, критик.

25 вересня
1789 — Конгрес Сполучених 

Штатів підтримав перші  10 попра-
вок до Конституції, які увійшли в іс-
торію як Білль про права.

Народилися: 
1765 — Міхал Огін-
ський, польський 
композитор і полі-
тичний діяч; 1897 
— Вільям Фолк-
нер, американ-
ський письменник, 
лауреат Нобелів-
ської премії; 1906 
— Дмитро Шостакович, російський 
композитор; 1920 — Сергій Бон-
дарчук, кінорежисер та актор; 1932 
— Анатолій Солов’яненко, україн-
ський співак.

Помер: 1970 — Еріх Марія Ре-
марк, німецький письменник.

26 вересня
1995 — Україна прийнята до 

Ради Європи.
Народилися: 1832 — Петро 

Сокальський, український компо-
зитор; 1936 — Євген Пронюк, укра-
їнський громадський діяч; 1965 — 
Петро Порошенко, Президент Укра-
їни.

27 вересня
1825 — в Англії почався рух 

першою залізницею. Паротяг, скон-
струйований Джорджем Стефенсо-
ном, провіз потяг із 450 пасажира-
ми з Дарлінгтона у Стоктон зі швид-
кістю 24 км/год.

1893 — у Джерсі-Сіті почав 
видаватися перший український 
друкований орган у США — газета 
«Свобода».

1977 — перша атомна станція 
України — Чорнобильська АЕС — 
підключена до енергосистеми краї-
ни. Промисловий струм дав перший 
енергоблок потужністю мільйон кі-
ловат.

Народився: 1533 — Стефан 
Баторій, король Польщі у 1576 – 
1586 рр.

28 вересня 
Народилися: 1803 — Проспер 

Меріме, французький письменник; 
1924 — Марчелло Мастроянні, іта-
лійський кіноактор.

29 вересня 
Народилися: 1547 — Мігель де 

Сервантес Сааведра, іспанський 
письменник; 1845 
— Іван Карпенко-
Карий (Тобілевич), 
український драма-
тург; 1866 — Ми-
хайло Грушевський, 
український полі-
тичний і державний 

діяч, історик, голова Центральної 
Ради в 1917 – 1919 рр.; 1912 — Мі-
келанджело Антоніоні, італійський 
кінорежисер; 1943 — Лех Вален-
са, польський політичний діяч, лідер 
антикомуністичної  профспілки «Со-
лідарність» у 1980-их роках, прези-
дент Польщі у 1990 – 1995, лауре-
ат Нобелівської премії миру 1983 р.

30 вересня
1472 — в Майнці Йоганн Гутен-

берг надрукував першу книжку — 
Біблію.

1882 — в американському міс-
течку Епплтон (штат Вісконсін) на 
річці Фокс запрацювала перша у 
світі гідроелектростанція потужніс-
тю 12,5 кВт.

1929 — англійська служба Бі-Бі-
Сі вперше провела телетрансляцію.

Народилися: 1841 — Михай-
ло Драгоманов, український літе-
ратурознавець, історик, публіцист, 
фольклорист, економіст, філософ; 
1908 — Давид Ойстрах, скрипаль-
віртуоз; 1917 — Юрій Любимов, ро-
сійський театральний режисер.

1 жовтня
1884 — на Вашингтонській 

конференції ухвалено рішення про 
введення на всій Землі поясного 
часу.

1929 — розпочалися численні 
арешти членів вигаданої  комуніс-
тичним режимом  «Спілки Визво-
лення України».

1930 — в Московському Крем-
лі підірвано Чудов монастир, закла-
дений 1365 року.

1949 — у Пекіні проголоше-
но створення Китайської Народної 
Республіки.

Народився: 1903 — Володи-
мир Горовиць, видатний піаніст 
українського походження.

2 жовтня
1552 — взяття військами Іва-

на Грозного Казані, приєднання Ка-
занського ханства до Московсько-
го царства.

Народилися: 
1869 — Махатма 
Ганді, лідер руху 
за незалежність 
Індії: 1906 — Іван 
Багряний, укра-
їнський письмен-
ник.

Помер: 1974 
— Василь Шукшин, російський ак-
тор, режисер і письменник.

3 жовтня
1621 — перемога війська під 

проводом Петра Сагайдачного над 
турками під Хотином.

1929 — королівство сербів, 
хорватів і словенців набуло офіцій-
ної назви Югославія.

1990 — завершився процес 
об’єднання Східної і Західної Німеч-
чини.

Народилися: 1814 — Михайло 
Лермонтов, російський поет, проза-
їк, драматург; 1895 — Сергій Єсе-
нін, російський поет; 1935 — Армен 
Джигарханян, радянський актор те-
атру й кіно.

4 жовтня
1582 — Папа Римський Григо-

рій XIII запровадив «григоріанський 
календар».

1853 — розпочалася Кримська 
війна.

1911 — у Лондоні введено в 
дію перший у світі ескалатор.

1957 — з космодрому в Казах-
стані запущено перший у світі штуч-
ний супутник Землі.

1958 — з Лондона до Нью-
Йорка розпочалися перші регуляр-
ні трансатлантичні рейси реактив-
них літаків.

5 жовтня
1880 — запатентовано першу 

кулькову ручку.
Народилися: 1909 — Богдан-

Ігор Антонич, український поет; 
1936 — Вацлав Гавел, чеський по-
літик і громадський діяч, дисидент, 
письменник.

6 жовтня
1927 — у Нью-Йорку компа-

нія «Ворнер Бразерз» представи-
ла перший звуковий фільм «Співак 
джазу».

1975 — київське «Динамо» ви-
грало Суперкубок УЄФА з футболу.

Народився: 1914 — Тур Хеєр-
дал, норвезький етнограф, архео-
лог, натураліст, мандрівник, пись-
менник.

І це зовсім невипадково. 
Можливо, поляки раніше зрозумі-

ли те, про що написали майже через 
століття українські історики: «Створення 
Генерального Секретаріату стало важли-
вим моментом у розвитку Української ре-
волюції, українського державотворення 
ще й тому, що знаменувало початок роз-
межування владних функцій. Центральна 
влада [очевидно — Рада] зосереджува-
лась віднині переважно на законодавчій 
діяльності, дедалі більше набуваючи рис 
парламентської інституції, а Генеральний 
Секретаріат брав на себе функції вико-
навчого органу, що було чітко зафіксова-
но в «Декларації Генерального Секрета-
ріату», схваленій Центральною Радою 26 
червня 1917 р.». Таким чином, польська 
община прагнула заручитися прихильніс-
тю владної структури, в діяльності якої 
простежувалися контури майбутнього по-
вноцінного уряду. Знову ж таки польських 
діячів не бентежила та обставина, що уряд 
був лівим, а своїх лівих вони не визнава-
ли. Для них найважливішим було визнан-
ня власних повноважень на всебічне 
представництво інтересів польського на-
селення. Розумний і далекоглядний крок. 

Але, оскільки йдеться все-таки про 
мешканців Чернігівщини, то не менш 
важливим для них було закріплення до-
брих стосунків із місцевими українцями. 
Цей аспект знайшов своє відображення 
в останній із наведених резолюцій: «Став-
лення до місцевої Губерніальної Україн-
ської ради». Польський з’їзд «найщирішим 
чином дякує за привітання і побажан-
ня представника Української ради» і під-
креслює, що він «готовий завжди сприя-
ти раді у цілковито справедливому її праг-
ненні до зміцнення національних ідеалів, 
розквіту культури і громадськості україн-
ської в Чернігівській губернії». 

Таким чином, ми не знаходимо жод-
ного натяку на будь-які проблеми, котрі б 
затьмарювали відносини між представ-
никами українського й польського рухів 
у губернії. Обидві сторони дотримували-
ся політики взаємопідтримки і прагнули 
до повного порозуміння. Очевидно, по-
зитивну роль у зближенні відіграв і зміст 
Другого універсалу Центральної Ради. 
Один із тодішніх українських керівників 
писав: «Так отже зараз є всі підвалини 
для спільної роботи народів; нарід україн-
ський простяг руку російському і усім тим, 
що населюють Україну. Вся наша праця 
мусить йти тепера на те, аби зміцнити, по-
глибшати ці підвалини». 

На жаль, нам так і не вдалося 
з’ясувати, коли проходив польський з’їзд, 
скільки було учасників, яку кількість поль-
ського населення вони репрезентува-
ли. Не вдалося встановити й імен лідерів 
руху в губернії. Далеко не повні підшив-
ки тодішніх місцевих газет, які є головним 
джерелом інформації, роблять подальші 
пошуки в цьому напрямку досить пробле-
матичними, хоча й не безнадійними. Про-
те можна припустити, що з’їзд проходив 
у липні 1917 р. Його важливим наслід-
ком у плані реалізації досягнутих укра-
їнсько-польських домовленостей стало 
вироблення спільного списку кандидатів 
(№ 4) на виборах до Чернігівської місь-
кої думи, які відбулися 6 серпня і здобули 
блоку українських соціалістів-федераліс-
тів і польському представництву найбіль-
шу кількість голосів (3345, 27,4%) і відпо-
відно 16 місць у думі. Виборам передува-
ло «українське віче, впорядковане разом 
з поляками». 

Щоб показати, наскільки глибокі ко-
рені пустило українсько-польське співро-
бітництво, доречно процитувати невелику 
замітку з тогочасної чернігівської газети: 
«На вічу проти українського руху взагалі, 
проти літературної мови української висту-
пив миж иншим військовий доктор, «тоже 
малоросс», «переяславський козак», пред-
ставник партії кадетів. В промові його були 
докори Центральній Раді і взагалі україн-
цям, котрі «хлебнули напитка, затуманив-
шего им головы и потеряли нравственное 
чувство». Промови українців і д. Ретінгера 
дали кадетам належну відсіч і вітались гуч-
ними оплесками. […] В дуже гарній промо-
ві голова Чернігівського польського клю-
бу д. Ретінгер збив антиукраїнські доводи 
кадетів, зазначив, що поляки на Україні 
будуть всіма силами підтримувати україн-
ців на шляху до автономії України, вказав, 
що Центральна Українська Рада веде му-
дру політику і іде певним шляхом до витво-
рення автономних форм, але що ці форми 
треба зараз таки заповняти українським 
змістом, щоб народи Росії на Установчих 
зборах мали перед собою факт практич-
ного переведення в життя автономії Укра-
їни і затвердили сей факт, і що для сього 
треба українізувати, миж иншим, і город-
ські думи. В кінці д. Ретінгер закликав всіх 
українців з’єднати всі сили без ріжниці пар-
тій, щоб передовсім здобути національну 
волю, а вже після того взятись за боротьбу 
класову. Віче почалося привітанням поля-
ків, яке польською мовою сказав од укра-
їнців д. Карпинський. На привітання од-
повів д. Ретінгер. Оба вони висловили ба-
жаннє, щоб сумежні і рідні сестри Україна і 
Польща йшли до кращого життя під прапо-
ром обопільної згоди, не забуваючи уроків 
історії, яка вчить нас, що де сваряться двоє, 
там третій користується, а тих «третіх» було 
у нас досить». 

Що ж, ці настанови і тепер звучать 
більше ніж актуально. Зміст замітки наоч-
но демонструє, які сили стояли на заваді 
українського державотворення. Підтрим-
ка поляків, з огляду на те, що їхній наці-
онально-визвольний рух визнавали ро-
сійські праві та центристські партії, була 
вкрай важливою. Нарешті, порівнявши 
тексти резолюцій і викладеного в замітці 
виступу Е. Ретінгера, можна припустити, 
що він був і автором вище аналізованих 
резолюцій. Принаймні ідея примату наці-
ональної єдності над будь-якими іншими 
міркуваннями виразно простежується в 
обох документах.

На виборах до Установчих Зборів 
Української Народної Республіки черні-
гівські поляки виставили окремий список 
кандидатів. Чернігівська окружна комісія 
зареєструвала 15 грудня 1917 р. під № 19 
«Список громадсько-політичного клюбу 
поляків на Чернігівщині».

На жаль, це співробітництво, яке роз-
почалося так плідно і обіцяло в майбут-
ньому значні дивіденди обом сторонам, 
тривало недовго. Воно припинилося після 
поразки Української революції. 

На щастя, в історії не гинуть зерна 
взаєморозуміння, взаємоповаги й від-
критості назустріч іншому народові. На-
став час повернутися до безцінного до-
свіду співробітництва і знову, як багато 
років тому, написати на наших знаменах 
крилате, священне гасло Йоахіма Леле-
веля — «За вашу і нашу свободу!»

Тамара ДЕМЧЕНКО,
Оксана ОНІЩЕНКО,

м. Чернігів

Біла ворона. Вислів із твору дав-
ньоримського поета Ювеналія. Озна-
чає незвичайну людину, інколи рідкіс-
не явище. 

Фата моргана. У середньовічних 
лицарських романах фігурує фея Морга-
на, котра вміла змінювати зовнішній ви-
гляд, насилати на людей видіння. Італій-
ською її звали «Фата Моргана». 

Фізики цим терміном називають мі-
раж, видіння, які виникають у пустелях, на 
морі. У переносному значенні — надія, що 
не збулася. Так назвав свою відому по-

вість Михайло Коцюбинський — про мар-
ні сподівання селян на землю й заможне 
життя. 

Варфоломіївська ніч. У ніч на 
24 серпня 1572 року, перед днем свя-
того Варфоломія, королівська влада 
католицької Франції силами гвардій-
ських загонів знищила в столиці кіль-
ка тисяч гугенотів — французів, які 
сповідували протестантську віру. У пе-
реносному значенні — масове, під-
ступне знищення політичних супротив-
ників. 

Українсько-польське 
співробітництво в Чернігові 1917 року

У світі крилатих слів
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Іван Франко
«Oй ти, дівчино, з горіха зерня»   
Oй ти, дівчино, з горіха зерня,
Чом твоє серденько — колюче терня?
                                   
Чом твої устонька — тиха молитва,
А твоє слово остре, як бритва?
                                   
Чом твої очі сяють тим чаром,
Що то запалює серце пожаром?
                                   
Ох, тії очі темніші ночі,
Хто в них задивиться, й сонця не хоче!
                                   
І чом твій усміх  — для мене скрута,
Серце бентежить, як буря люта?
                                  
Ой ти, дівчино, ясная зоре!
Ти мої радощі, ти моє горе!
                                   
Тебе видаючи, любити мушу,
Тебе кохаючи, загублю душу.

Леся Українка
«Все, все покинуть, 
до тебе полинуть...» 
Все, все покинуть, до тебе полинуть, 
Мій ти єдиний, мій зламаний квіте! 
Все, все покинуть, з тобою загинуть, 
То було б щастя, мій згублений світе! 
Стать над тобою і кликнуть до бою 
Злую мару, що тебе забирає, 
Взять тебе в бою чи вмерти з тобою, 
З нами хай щастя і горе вмирає. 

16.11.1900

«Ой не зникли золотії терни…» 
Ой не зникли золотії терни, 
тільки почорніли, 
ой не всохли кривавії квіти, 
тільки помарніли. 
Зійди, сонце, під моє віконце 
та й засвіти ясно, 
позолоти мої чорні терни, 
нехай буде красно. 
Загорися ти, моє серденько, 
запалай пожаром. 
Коли ношу кривавії квіти, 
нехай же недаром! 

2.11.1904 

Володимир Сосюра
* * *  
Айстри  задумані,  квіти  останнії,  
осені  пізньої  сльози  багрянії…  
Сумно  шепочеться  вітер  над  вами,  
і  обмиває  вас  небо  дощами.  

Ви  як  любов,  що  весни  не  зазнала  
і  як  вечірня  зоря  одсіяла.  
Айстри  задумані,  квіти  останнії,  
осені  пізньої  сльози  багрянії…

Ліна Костенко
* * * 
Вечірнє сонце, дякую за день! 
Вечірнє сонце, дякую за втому. 
За тих лісів просвітлений Едем 
і за волошку в житі золотому. 
За твій світанок, і за твій зеніт, 
і за мої обпечені зеніти. 
За те, що завтра хоче зеленіть, 
за те, що вчора встигло оддзвеніти. 
За небо в небі, за дитячий сміх. 
За те, що можу, і за те, що мушу. 
Вечірнє сонце, дякую за всіх, 
котрі нічим не осквернили душу. 
За те, що завтра жде своїх натхнень. 
Що десь у світі кров ще не пролито. 
Вечірнє сонце, дякую за день, 
за цю потребу слова, як молитви.

* * * 
Двори стоять у хуртовині айстр. 
Яка рожева й синя хуртовина! 
Але чому я думаю про Вас? 
Я Вас давно забути вже повинна. 

Це так природно — відстані і час. 
Я вже забула. Не моя провина,— 
то музика нагадує про Вас, 
то раптом ця осіння хуртовина. 

Це так природно — музика і час, 
і Ваша скрізь присутність невловима. 
Двори стоять у хуртовині айстр. 
Яка сумна й красива хуртовина!

— Так ти не знав, що я вчуся і в 
інституті культури? Правда, я май-
же нікому в нашій групі не говори-
ла. Тут така справа, можна сказа-
ти, незаконна: у двох інститутах 
взагалі-то вчитися не можна. 

Ти й правда не знав? Нічо-
го дивного. Якась у нас група не-
дружна. Кличуть одне одного на 
прізвища: Потапов, Гавриленко… 
Сказано, заочники. 

Ой, якби я розказала тобі все 
про себе! Справжній роман. Я 
в наш педагогічний як потрапи-
ла? Після школи заявляю старим: 
«Піду на завод». Батько: «Іди, якщо 
в голові нема, з твоїми оцінками 
якраз на завод». А я, знаєш, шко-
лу закінчила хоч і без медалі, але в 
атестаті всього дві четвірки. Сло-
вом, торгувалися ми, сперечали-
ся, і в інститут не пішла, і на завод 
теж. Вступаю в технікум при на-
шому комбінаті. Ага, значить, за-
кінчую технікум, влаштовуюся тех-
нологом на комбінаті. З дому — ні 
копійки. Думаєш, у мого батька 
нема грошей? Ого! Він у мене — я 
тобі не казала? — в інституті ви-
кладає, щось по електроніці. Ще 
й в обчислювальному центрі при-
лаштувався на півставки. Канди-
дат наук, у журналах друкується. 
Я, каже, інтелектуальний пролета-
рій, грошей можу видобути зі своєї 
голови, скільки треба. 

А мама! Ти не знаєш моєї 
мами. Хто вона? Перукар. Чого ти 
так іронічно посміхаєшся? Непре-
стижна професія? Ах, ти навпаки 
— грошовита? Як ото провідни-
ки на залізниці, котрі на одних по-
рожніх пляшках гребуть грошей… 
Так от, про мамулю. Вона в мене 
модний перукар. Є і свіжа копій-
ка. Але мама не з отих рвачів, які 
за карбованця в нитку витягнуть-
ся. Вона зробить жінці гарну за-
чіску й радіє. Каже: «Я з будь-якої 
жінки можу зробити таку красуню, 
що власний чоловік закохається». 
А щодо грошей мама так говорить: 
«Чого це я і якийсь халтурник буде-
мо порівну заробляти?» 

Узагалі батьки в мене дивні. 
От таке візьми. Нас у сім’ї четверо 
дітей — дві сестрички і два брати. 
Уже було два хлопці, а мати: «Хочу 
дочку!» Батьки їхні, це, значить, 
мої діди й баби, головами хитають: 
«Куди його третє?» Батько мій не-
давно інститут закінчив, кварти-
ра — сісти ніде. Коротше, повезли 
маму в лікарню, а вранці сюрприз 
— двійня! Ми з сестричкою наро-
дилися. Батько як дізнався, не 
придумав, що робити. З радощів 
чи з переляку. 

Смішні в мене батьки. Ага, так 
я заговорилася, найсмішніше по-
чалося після технікуму. Батько 
каже: «Захотіла на свій хліб, з чим 
тебе і вітаю». У моїх старих, прав-
да, гроші як припливають, так і 
спливають, але допомогти могли 
б. Тоді я теж свою натуру показую, 
кажу: «Що ти мене лякаєш, прожи-
ву на свої». Словом, погиркалися 
ми, я за торби і в комбінатський 
гуртожиток. Там ще в управлінні 
носом закрутили: мовляв, «не по-
лагається» гуртожиток, у вас бать-
ки в місті. А я знаєш яка настирли-
ва? За себе — у профком, до ди-
ректора. Коротше, поселилась, а 
згодом вибила собі й кімнату. 

І як одержала я першу зарпла-
ту, що ж його, думаю, купити? По-
їхала в універмаг і купила тран-
зисторного радіоприймача. Решту 
відклала, дотягти до зарплати. І 
«дотягла». Знаєш, як ото здуру: пі-
деш у місто, що не ступиш — кар-
бованець. Словом, до зарплати 
ще три дні, а в мене тридцять копі-
йок за душею. Піти до своїх? Боже 
збав. Треба було б у дівчат пози-
чити, але якесь таке зло взяло 
на всіх. От я, значить, прикинула: 
тридцять копійок — вийде хліби-

на і батон. Розділю і якось з водою 
дотягну. День минув — нічого. Дру-
гий — нормально. Їсти, правда, хо-
четься, але терплю. І от під вечір 
іду зі своїм транзистором по пар-
ку, дивлюся — вітер несе тротуа-
ром якийсь зелений листок. Що за 
чудо? На гроші схоже. Я за нього 
— і очам не вірю: п’ятдесят кар-
бованців! Тут уже в мене дитяча 
звичка спрацювала: давай ниш-
порити очима по тротуару. І що ти 
думаєш? Неподалік, збоку так, ле-
жать у траві ще дві півсотні. 

Не віриш? І ніхто не вірить, як 
розказую. А я тоді й у Бога трохи 
повірила, подумала: є щось таке в 
природі, пожаліло мене, голодну. 
Мені взагалі щастить. 

Слухай же. Відпрацювала 
рік на комбінаті. Усе нормально. 
З батьками мирне співіснуван-
ня. Якось улітку приходжу до них 
і кажу: «Вступаю до педінституту». 
Батько одразу: «А ще куди? Може, 
в консерваторію? Ти ж у нас та-
лант!» Це він до того, що я  музич-
ну школу закінчила. Хіба я тобі не 
казала? Смійтеся, кажу, а хоч би і 
в консерваторію. І, ти знаєш, май-
же так і вийшло. Вступаю, значить, 
у наш педінститут, а через рік по-
трапляю до інституту культури, на 
вечірнє. Думаєш, це так просто? 
Тут ціла історія. 

У комбінатському палаці куль-
тури я займалася в музичній студії, 
на баяні грала. Виступаємо якось 
на міському фестивалі. Я в уда-
рі. Граю Баха. Потрапляю в пере-
можці — приз, грамоту вручають. 
А головне — знаходить мене піс-
ля концерту якийсь тип. Я, каже, 
викладач інституту культури. Ви, 
каже, професіонал, у вас талант. 
Ну, я сиджу, млію, а він заливає 
далі. У нас, мовляв, восени всесо-
юзний конкурс, от де вам би висту-
пити. Так я ж, відповідаю, не вчу-
ся у вас в інституті. Киває: це діло 
можна виправити. Словом, усе 
утряслося, на осінь я в інституті. 

Їдемо на всесоюзний конкурс. 
Приїхали, аж тут новина: програ-
ма конкурсу розтягнута, і журі ви-
рішило скоротити на солістах. Ви-
креслили й мене. І раптом — я го-
ворила, що мені щастить — захво-
рів наш баяніст із дуету. Мене тут 

же вписують  до програми, сідає-
мо і з ранку до вечора репетирує-
мо кляту «пассакалію ре-мінор». І 
можеш собі уявити: нашому дуету 
дали перший приз!

Хочете, концерт дам? Класи-
ку. А, якась у нас група недружна. 
Раз на півроку зібралися на се-
сію, і хто куди. Очманіти ж можна 
від конспектів. Днями кажу Люсі 
Талашко: «Пішли ввечері в ресто-
ран, до іспиту ще два дні, вивчиш». 
А вона: «Ти що? Мій чоловік як ді-
знається, що я на сесії по рестора-
нах ходжу!» Подумаєш, кажу, наче 
в мене чоловіка нема. Заберемо 
його й підемо втрьох. Нізащо!

Так ти гадав, що я незаміжня? 
Обручки я майже не ношу. І хіба це 
прикмета? Зараз і незаміжні на-
чеплять і носять. 

Знаєш, хто в мене чоловік? 
Болгарин. Янек. Красивий, чор-
тяка. Мужчина — не те що зараз, 
прости Господи. Слухай, що він 
якось утнув. Ідемо з театру. Наро-
ду довкола! А Янек мій зупиняєть-
ся, кладе мені руки на плечі й усмі-
хається на всю вулицю. Я йому: «Ти 
що, Яню? Людей стільки!» А він: 
«Лідо, я кохаю тебе». Бере мене на 
руки й несе до самого дому. П’ять 
кварталів. Я спершу вищала й мо-
лотила ногами, аж збила капелю-
ха в якогось солідного пана. Бачу, 
той крутить пальцем біля скроні: 
мовляв, дурнуваті. А я вчепила-
ся в Янекову шию, і, Господи, так 
мені гарно стало. Тікаймо, кричу, 
бо вб’ють!

Я з ним так познайомилась. 
Янек у нас викладає в інститу-
ті культури. Прислали з Болгарії, 
по культурному обміну. Як тіль-
ки з’явився в інституті, дівчата за 
ним так і давай пасти очима. Мо-
лоденький викладач, симпатич-
ний такий, російською балакає не 
гірше за нас із тобою. І тут доруча-
ють йому вести наш струнний ор-
кестр. Я ще ж і на домрі граю. При-
ходить він на репетицію, в орке-
стрі майже самі дівчата. Кожна тут 
перед ним: хи-хи, ха-ха, викаблу-
чуються. А він такий уже, маестро, 
паличкою диригентською по но-
тах виляскує: «Дівчата, прошу ува-
ги». Ну й Бог із тобою, думаю, мені 
ж не сімнадцять, щоб тут тобі зуби 

лупити. Встромилася в ноти, а на 
нього — зирк. То в ноти, то на ньо-
го. Ти в оркестрі ніколи не грав? 

Якось увечері застав він мене 
в порожньому класі: я проганяла 
фуги на баяні. Уже зібралася до-
дому, аж заходить. Ледве лобами 
в дверях не стукнулися. Стоїмо, 
дивимось одне на одного. Я з бая-
ном, як дурень зі ступою. Янек тоді 
й каже: «Лідо, яке в тебе волосся 
красиве». І гладить по голові. Врі-
зати б йому, так руки зайняті, баян 
в оберемку. Тоді він мовчки заби-
рає баян, ставить на стіл і цілує 
мене так, що голова обертом. А я 
шепчу: «Пустіть, бо декану поскар-
жуся». 

Словом, одружилися ми не-
вдовзі. Весільна подорож у нас 
була — краще не придумаєш. По 
Болгарії. Янек повіз мене батькам 
показати. Старі в нього в містечку 
живуть: свій будиночок, виноград-
ник, кози. Курорт. Батькам я спо-
добалась. І моїм старим Янек теж 
сподобався. Правда, батько хмик-
нув: «Ти вічно щось та й утнеш». 

Такі-то справи. Повернулись 
ми сюди, сидимо оце і думаємо: 
чи йому тут залишатися, чи мені за 
ним у Болгарію. Та щось придума-
ємо. 

Поки що недавно одержали 
кооперативну квартиру. Мене ще 
й на чергу не хотіли ставити в ко-
оператив, я тоді не була заміжня. 
У нас на комбінаті розкричали-
ся: мовляв, молода ще, одиначка, 
в неї кімната в сімейному гурто-
житку. І знаєш, хто галасував най-
більше? Заступник начальника 
цеху. Ох і тип! Залицяльник. Спо-
чатку було, як тільки яка п’янка-
гулянка, так і треться коло мене. 
Анекдот якийсь сексуальний роз-
каже, бридоту всяку. Або охкає: 
«З вашою зовнішністю, Лідіє Васи-
лівно, хіба по цеху ходити?» Якось 
приперся ввечері. Сиджу, читаю, 
аж дзвонять. Відчиняю двері — 
стоїть наш заступник при повному 
параді, ще й пакунок під рукою. Я 
дивлюся зневажливо так, за по-
ріг не пускаю: «Вам кого?» Мнеть-
ся, аж губи облизує, наче пересо-
хло йому. Мабуть, чекав на інший 
прийом. Каже: «А де Квакін живе?» 
«На третьому поверсі, — кажу, — 
в сорок п’ятій». Та ну його! Слава 
Богу, я недавно перейшла на іншу 
роботу. Чого з двома інститутами 
сидіти на комбінаті? Знаєш, хто я 
тепер? Референт в обласному то-
варистві книголюбів. Інтелігентна 
робота. Хочеш, виб’ю якусь дефі-
цитну передплату? 

Коротше, поставили тоді мене 
на чергу в кооператив. Дядько 
мій слово закинув. Ти що, не зна-
єш мого дядька? Професор Ка-
лашников, у політехнічному викла-
дає. Я раніше до нього часто наві-
дувалася. Там і американці бува-
ють, дядькові колеги. На коктейль 
якось потрапила. Цікаві такі, ці 
американці. А взагалі — прості, 
компанійські. І я з ними просто. 
Подумаєш, із-за кордону. Кажу: 
«Гуд бай, містере Хінклі». 

О, і тобі «гуд бай». Забалака-
лася. Мою електричку подали на 
посадку. Я тут у мікрорайоні живу, 
на околиці. Красота. Ну, привіт. До 
зимової сесії. 

…Вона взяла невелику потер-
ту валізу, сітку-авоську з кефіром і 
ковбасою та побігла на перон. За-
втра їй на роботу. Удома, напев-
но, чекає швейна машинка і гора 
термінової роботи. Вечорами Ліда 
підробляла шитвом. На зарплату 
друкарки заготконтори і матери-
ну пенсію не розбагатієш навіть в 
їхньому районному містечку, окрім 
якого Ліда бачила хіба що оце ве-
лике галасливе місто, де ми зустрі-
чалися двічі на рік. По сесіях. 

1982 р.

Петро АНТОНЕНКО

Сесія
Оповідання



№87   15 вересня 2016 року№87   15 вересня 2016 року
Світ-Світ- інфоінфо 1919      Світ літератури і мистецтва

С
ві

тл
и

н
и

 
з 

а
р

х
ів

у
 

В
ол

од
им

ир
а 

Са
по

на
В

ас
и

ль
 Н

ік
іт

ін
, С

та
ні

сл
ав

 Р
еп

’я
х 

і В
ол

од
им

ир
 С

а
-

п
он

. С
ер

п
ен

ь 
1

9
8

5
 р

. С
ел

ищ
е 

м
іс

ьк
ог

о 
ти

п
у 

К
ор

оп
.

Цікаве про 
українських письменників 

Валерій ШЕВЧУК 
Із книги «Із вершин та низин» 

Начальства 
краще не зачіпати

Від початку 1860 року Олександр Кониський 
почав дописувати в «Петербурзьку газету», де за-
чепив полтавське начальство. На вільнолюбно-
го письменника посипалися доноси. Зарядже-
но було проти нього слідство, а адміністрація за-
арештувала Кониського 9 січня 1863 року і без 
суду заслала до Вологди. Важке життя почалось 
в Олександра Кониського. Йому давали щоміся-
ця 6 крб., за які він, крім харчів, мав наймати хату 
і вдягатися. Власних статків письменник не мав, 
а заробітку здобути не міг: уряд заборонив йому 
всіляку службу, не дозволяв навіть навчати дітей 
письму. Не міг здобути й приватної служби: попе-
реджені власники відмовляли в роботі опальному 
письменнику. Згодом його заслали ще далі, в Тоть-
му. Тут Кониський бідував ще більше, занедужав і 
ледь не осліп. Через важкий стан здоров’я йому 
дозволили виїхати на лікування на рік за кордон, 
але одне око лишилося в письменника незряче.

Ще один 
письменник-мандрівник

Від 1879 року Данило Мордовець почав вели-
кі мандрівки по світу. Об’їздивши Кавказ, Закав-
каззя і Крим, 1871 року відвідав Єгипет, а звідти 
подався до Єрусалима, обійшовши всі тамтешні 
пропам’ятні місця. Улітку 1882 року забажалося 
йому побачити Арарат, але на цій горі він ледве не 
помер, тяжко занедужавши на запалення легенів. 
Хворого повезли в Італію, де він прожив зиму. Оду-
жавши, весною 1883 року Мордовець поїхав до Іс-
панії, навідавши ряд іспанських міст. З Іспанії по-
вернувся до Італії, об’їздив її і подався на Україну 
через Відень і Галичину.

Із Києва письменник вирушив до свого прия-
теля М. Костомарова на Прилуччину, звідти — до 
Одеси, з Одеси — на Дніпрові гирла й лимани, а з 
Херсона — по Дніпру до порогів, нарешті — до Кис-
ловодська і 1886 року повернувся до Петербурга.

І там треба друкуватися 
Данило Мордовець вирізнявся серед інших 

письменників тим, що друкувався в органах пре-
си, протилежних за напрямками — від найпрогре-
сивніших до найреакційніших. Зокрема, співпра-
цював він у «Ведомостях петербургского градона-
чальства», які редагував чорносотенний землячок 
Кривошлик.

Якось на літературному бенкеті один із молод-
ших літераторів покпив напідпитку зі старого пись-
менника:

— А чи правда, Даниле Лукичу, що Ви друкуєте 
свій новий роман у «Ведомостях градоначальства»?

— Так, правда, — відповів той просто і сердеч-
но. — До мене часто звертаються студенти і кур-
систки, що встряють у політичну халепу, а я зі сво-
го боку часто турбую Кривошлика, щоб їх визволяв. 
Він, спасибі йому, ніколи не відмовляється і часто 
таки визволяє. То коли б я відмовив йому дати щось 
для його «Ведомостей», то це прикро вдарило б по 
студентській молоді.

Заступник земляків
Живучи в Петербурзі, Данило Мордовець 

був через свою добру вдачу не тільки заступни-
ком студентства, а й своїх земляків, що зверта-
лися до нього в громадських, літературних і при-
ватних справах. На прохання всіляких людей він 
писав статті, подання, ходив за них клопотати-
ся і відписував на численні листи. Вдавалися до 
Мордовця в найрізноманітніших справах, пере-
важно в цензурних, які він улаштовував через 
деяких своїх знайомих, найчастіше — поета й 
цензора Я. Полонського, сенатора Таганцева, 
впливового власника друкарні Балашова та ін. 
До нього зверталися М. Коцюбинський, Б. Грін-
ченко, М. Старицький та інші українські пись-
менники. Старий І. Нечуй-Левицький, остаточно 
розгнівавшись на цензуру, писав 1900 року до 
Мордовця: «Я чув, що й другі письменники звер-
таються до Вас як до письменника і впливової 
людини в Петербурзі» — і наївно просив утовк-
мачити цензорам, «які неприємності, яку втрату 
і гаяння маємо ми, українські письменники, че-
рез усілякі утиски».

У похилому віці, майже позбавлений зору, 
ішов Мордовець під руку з кимось із молодих до 
якогось бюрократичного олімпійця і часто доби-
вався свого, бо ніяково було відмовляти старій, 
з популярним ім’ям і такій лагідній людині.

Виставка Василя Лопати
У Чернігівському художньому музеї імені 

Г. Галагана відкрилася виставка «Митець на-
ціональної ідеї», присвячена 25-ій річниці не-
залежності України та 75-річчю від дня наро-
дження народного художника України, лауреа-
та Національної премії ім. Т. Шевченка, нашо-
го земляка Василя Лопати. Він народився 29 
квітня 1941 року в селі Нова Басань Бобро-
вицького району. 

Експонуються ілюстрації до народних дум, 
класичної української літератури, в тому числі 
«Кобзаря» Тараса Шевченка.  

На початку 1990-их років художник узяв 
участь у створенні грошової одиниці незалеж-
ної України — гривні. У 2000-их роках опану-
вав новий щабель творчості — станковий жи-
вопис. 

Виставка стала можливою завдяки ще-
дрому дарунку — більше ста п’ятдесяти гравюр 
і живописних творів надійшли до музею 2012 
року від автора і його дружини Регіни.

Відкриття меморіальної 
дошки Антону Верьовці

У селі Боромики Чернігівського району 
відбувся захід, присвячений відомому україн-
ському краєзнавцю та фольклористу Антону 
Гурійовичу Верьовці, який мешкав на терито-
рії Боромиківської сільської ради в селі Мор-
гуличі. Він — рідний брат відомого митця Гри-
горія Верьовки. 

Відкрито меморіальну дошку на фасаді Бо-
ромиківського будинку культури. У святковому 
концерті взяв участь академічний український 
народний хор обласного філармонійного центру.

Презентація 
в «Інтермеццо»

До свята Незалежності України в культур-
но-мистецькому центрі «Інтермеццо» в Черніго-
ві відбулася презентація книги поезій Петра та 
Альони Орлових «Світоч любові».

Петро Орлов — корінний кримчанин, зали-
шив рідну землю після окупації півострова Ро-
сією, переїхав до України, а після початку воєн-
них дій на Донбасі пішов захищати зі зброєю 
в руках Вітчизну. Після демобілізації знайшов 
свою долю в Чернігові.

Альона Орлова — жителька Черніго-
ва, автор переважно російськомовної ди-
тячої поезії. Результатом їхньої поетичної 
та громадської зрілості стала книга «Світоч 
любові».

По закінченні презентації Віталій Костю-
ченко, в минулому командир спецбатальйону 
МВС «Чернігів», передав до музейної експозиції 
«Вогненна молодість», що створюється в КМЦ 
«Інтермеццо», бойовий прапор батальйону.

У музеї-заповіднику 
Михайла Коцюбинського

15 вересня. Літературний вечір до дня 
народження М. Коцюбинського за участю 
студентського театрального гуртка Чернігів-
ського національного педуніверситету ім. 
Т. Шевченка.

16 вересня. Урочисті заходи з на-
годи 152-ої річниці від дня народження 
М.Коцюбинського:

– покладання квітів до могили пись-

менника та мітинг на Болдиній горі;
– урочисте нагородження лауреатів пре-

мії ім. М.Коцюбинського за 2016 рік.
20 вересня. Презентація книги Лілії Бон-

даревич-Черненко (Прилуки) «Прощена неді-
ля».

Третя декада. Літературний ве-
чір до 150-ої річниці від дня народження 
М.Грушевського.

Детальніше про заходи в музеї-запо-
віднику читайте на сайті: https://vk.com/
kotsubinsky_museum

Довідки за тел.: (04622) 4-10-03; 
4-43-26.

Адреса музею: м. Чернігів, вул. Коцю-
бинського, 3.

Нагородження 
лауреатів премії 

ім. М. Коцюбинського
Вручення премії лауреатам 2016 року 

відбудеться 16 вересня.
Цього року лауреатами стали:
поезія: Лариса Ткач «Кришталева роса»;
проза: Любов Пономаренко «Синє яблуко 

для Ілонки»;
народознавство: Олександр Ковальчук 

«Візуальне у творчості М. Коцюбинського»;
декоративне та образотворче мисте-

цтво: Євген Кріп, цикл робіт «Євген Кріп. Чер-
нігів-45»;

театрально-музичне мистецтво: творче 
об’єднання «Актор і лялька» обласного ляль-
кового театру ім. О. Довженка, цикл вистав «В 
своїй хаті своя правда, і сила, і воля».

— Як іде підготовка?
— Багато доводиться спіл-

куватися з людьми: депутатами, 
спонсорами, владою. Це доволі 
виснажлива робота — комуні-
кація. 

— Влада підтримує?
— Кожен освічений керівник 

розуміє, що культура дуже важ-
лива для держави. І чернігівська, 
і ніжинська влада підтримала іні-
ціативу. Владі потрібно вчитися 
співпрацювати з громадськими 
організаціями, сприймати їх як 
допоміжну силу, а не конкурен-
тів. 

— Ти кілька років організо-
вуєш заходи.

— Волонтерю я з 2011 року, 
коли це явище в нашому суспіль-
стві ще не було таким пошире-
ним. Допомагала організовувати 
заходи в Ніжині, залучаючи свої 
зв’язки, віддаючи свій час, ідеї, 
кошти. У проект «Литаври» я вже 
вклала кілька місяців інтенсив-
ної роботи. Організація проектів 
— це командна робота, і кожен 
працює над своїм завданням. 

— Тема війни в Україні буде 
на фестивалі? 

— Я запросила кількох пое-
тів, котрі служили в АТО, — Бо-
риса Гуменюка, Олега Коро-
таша, Олексія Бика та Петра 
Орлова. Буде дуже цікаво — 

прекрасна поезія і цікаві осо-
бистості.

— А чому така назва — «Ли-
таври»?

— Назва «Lуtavrу» найкраще 
відображає ідею фестивалю. З 
історії відомо, що литавристи на-
лежали до «благородної гільдії», а 
литаври широко використовува-
ли козаки як військовий інстру-
мент, що наводив жах на ворога 
своїми громовими ударами, сиг-
налізував про мобілізацію. Ідея 
фестивалю зародилася в Ніжині, 
а це козацьке місто. 

— Яка мета фестивалю?
— Популяризація Чернігів-

щини як культурного центру Сі-
верського краю, модернізація й 
інтеграція культури регіону в су-
часний європейський простір. 
Також національно-патріотичне 
виховання молоді. Є ідея ство-
рити міжнародну культурну плат-
форму, яка допомагатиме орга-
нізації і поширенню мистецтва в 
Сіверському краї, в Україні та за 
кордоном.

Ми плануємо щорічне ви-
дання літературно-мистецько-
го (українська і англійська мови) 
альманаху «Литаври». Будемо да-
рувати такі книжки бібліотекам і 
школам.

— Яка благодійна складова?
— Наше громадське 

об’єднання планує благодій-
ні аукціони та інші заходи (до-
помога митцям, які опинилися у 
складних життєвих обставинах, 
допомога дітям-сиротам, соці-
ально вразливим категоріям ді-
тей, військовим тощо). 

— Хто серед гостей фести-
валю?

— Письменники з таких кра-
їн, як Грузія, Німеччина, Болга-
рія, Італія, Македонія, Сербія, 
Чехія, Хорватія, Польща, Білору-
сія, Словенія, Корея, Литва, Си-
рія, Вірменія, Туреччина, Японія, 
Китай та В’єтнам. А також відо-
мі українські письменники. Ві-
зьмуть участь музичні гурти «The 
Doox», «Запорозькі тулумбаси», 
«Ахіллес і Черепаха», бард Хрис-
тина Халімонова та гурт «Арте-
Хатта».

— Як вирішується питання 
спонсорської допомоги?

— Запрошуємо небайду-
жих меценатів приєднувати-
ся до організації фестивалю. 
Адже він — культурне, суспіль-
не обличчя Чернігівщини і всієї 
країни.

Спілкувалася 
Тетяна Череп-Пероганич 

Паанорама

Міжнародний фестиваль «Литаври»
22 – 24 вересня на Чер-

нігівщині залунають «ли-
таври» Міжнародного фес-
тивалю інтеграції слова 
в сучасному арт-просторі 
«Литаври». Серед учасни-
ків — митці з різних країн. 
Ідея його проведення нале-
жить письменниці, громад-
ській діячці з Ніжина, очіль-
ниці громадської організа-
ції «Центр новітніх ініціа-
тив та комунікації» Тетяні 
Винник. 
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Несподівані 
думки

 Хто народжується бід-
ним і некрасивим, той нада-
лі розвиває обидві ці якості. 

 Головне — не пере-
могти, а зробити так, щоб 
інший програв. 

 Якщо ти не є части-
ною рішення, ти є частиною 
проблеми. 

 Жоден дурень не 
скаржиться, що він такий. 
Значить, не так уже в них 
усе погано. 

 Іноді краще бути дур-
нем, щоб не сприйматися 
ідіотом.

Було колись...
• Доктор Еліс Чейс, 

який написав багато книг 
про правильне харчування, 
помер від недоїдання.

• Перед тим, як писати 
музику, Бетховен виливав 
на свою голову відро хо-
лодної води, вірячи, що це 
стимулює роботу мозку.

• Розробляючи елек-
тричну лампочку, Томас Еді-
сон списав 40 тисяч сторінок.

• Предками Вінстона 
Черчилля по материнській 
лінії були індіанці.

• Ізраїльський цар Со-
ломон мав приблизно 700 
дружин і кілька тисяч ко-
ханок.

• У 1938 році журнал 
«Тайм» назвав Гітлера «Лю-
диною року».

• Коли Пабло Пікассо 
народився, акушерка ви-
значила його мертвонаро-
дженим. Урятував дитину 
рідний дядько, який курив 
сигари і, побачивши не-
мовля, що лежить на столі, 
пустив дим йому в обличчя, 
після чого дитя заплакало.

Куточок 
гумору

— Дивна у вас комбіна-
ція товарів: одні саксофони 
й револьвери. 

— Зовсім не дивна. Як 
тільки хтось купує саксофон, 
невдовзі приходить його су-
сід і купує револьвер. 

* * *
— Добрий вечір, пане! 

Я прийшов сказати, що 
ваша донька погодилася 
стати моєю дружиною! 

— Сам винен! Не треба 
було щовечора ходити до 
нас у гості. 

* * *
— Хочу тебе привітати. 

Бачив, як ти з молодицею 
під руку ходив. Одружився? 

— Та ні, перебрав. 
* * *

Рецензія в газеті на 
одну театральну виставу: 
«Зміст дурний, актори нічо-
го не варті, режисура ніку-
дишня — але це все якраз 
може нинішній публіці спо-
добатися». 

* * *
Покупець: «Неподоб-

ство! У вас ніколи нема 
того, що потрібно!»

Продавець: «Неправда. 
Це вам потрібно завжди те, 
чого в нас нема».

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

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

Корисні порадиКорисні поради
 Якщо фарба на дверях, рамах або підвіконнях стала 

тьмяною, освіжити її допоможе тирса (літрова банка просі-
яної тирси і 2 ложки оцту), якою потрібно відполірувати по-
верхню.

 Не можна мити водою з милом поверхню, покриту 
олійною фарбою, від цього вона швидко потьмяніє. Краще 
користуватися розчином нашатирного спирту і води (1 лож-
ка на літр). Дуже брудні місця потрібно спочатку промити 
розчином хлорного вапна, а потім чистою водою і ретель-
но витерти.

 Перед фарбуванням вікон скло рекомендують протерти 
оцтом, тоді фарба не буде до нього приставати.

 Ніколи не залишайте розлитої води на лінолеумі надов-
го, від цього він швидко псується. 

 Мити гарячою водою підлогу, вкриту лінолеумом, не 
варто, оскільки покриття стане м’яким і липким. Оптимальний 
варіант — тепла вода і господарське мило (60%).

Дещо про рослини
 Морква відома як їстівний коренеплід протягом чоти-

рьох тисяч років.
 У Китаї та Японії вирощують моркву довжиною до метра.
 Якщо пожувати протягом трьох хвилин шматочок цибу-

лі, він уб’є всі бактерії, що знаходяться в роті.
 Найдовше коріння виявлено в дикого фікуса з Півден-

ної Африки. Воно сягало 120 м.
 Орхідеї відомі як «викрадачі енергії». Ці рослини краще 

вирощувати не вдома, а в оранжереях. А вже якщо вони рос-
туть у домівці, ні в якому разі не можна поміщати їх у спальні, 
оскільки орхідеї найінтенсивніше поглинають енергію вночі й 
перед світанком. Рішуче протипоказаний контакт з орхідеями 
хворим і ослабленим людям. 

 Помело — найбільші цитрусові на планеті. Найбільші 
екземпляри сягають 25 – 30 см у діаметрі й важать до 10 кг.

СвітСвіт-- інфоінфо

Школа української мови
Неправильно Правильно
Завод дальше працює Завод далі працює

Токарний станок Токарний верстат

Страйкуючі вимагають Страйкарі вимагають

Працювали зверх плану Працювали понад план

Нанести збитки Завдати збитків

Прийшлося взяти ссуду Довелося взяти позику

Підбирати кадри Добирати кадри

Кумири зарубіжної естради

У нашій рубриці «Кумири 
зарубіжної естради» йдеть-
ся про, так би мовити, ретро-
естраду — співаків, надзви-
чайно популярних у попередні 
десятиліття. Коли дійсно спі-
вали, а не шамкотіли, хрюка-
ли чи рявкали в мікрофони зі 
сцени або й у вимкнуті мікро-
фони, під так звану «фоногра-
му», коли «співак» лише розту-
ляє рота, а за нього «співає» 
апаратура. 

Ті роки дали ціле суцвіт-
тя талантів (тоді ще якось не 
розмахували терміном «зір-
ка»). Дехто з них уже в інших 
світах, інші живі, декотрі й 
досі виступають на сцені, по-
при роки. 

Ціле гроно таких співа-
ків дала Польща. Польська 
естрада була дуже популяр-
на в колишньому СРСР. На-
зву лише деякі імена. Звичай-
но ж, незабутня Анна Герман, 
епатажна Мариля Родовіч, та-
кож Рена Рольська, Єжи По-
ломськи, Анна Янтар, Гелена 
Куніцка, Здіслава Сосніцка, 
Кшиштоф Кравчик, Ірена Сан-
тор, Ірена Яроцка, ансамблі 
«Червоні гітари», «Скальди». У 
цьому суцвітті — Слава Пши-
бильська. Коротка біографіч-

на довідка. 
Слава Пшибильська (пол. 

Slawa Przybylska) народилася 
2 листопада 1931 року в  селі 
Межиріччі Люблінського воє-
водства. 

Після  війни виховува-
лася в інтернаті. Закінчила 
Об’єднання державних худож-
ніх шкіл у Варшаві. Вивчала 
зовнішню торгівлю в Головній 
школі закордонної служби. На 
велику естраду прийшла з са-
модіяльності. 1957 року Сла-
ва успішно виступила на пі-
сенному конкурсі Польського 
радіо. Надзвичайну популяр-
ність здобула 1958 року піс-
нею «Пам’ятаєш, була осінь» 
(«Pamietasz, byla jesien»), за 
кадром продублювавши го-
лос кіноактриси в фільмі 
«Прощання» («Pozegnania»). 

Згодом не тільки викону-
вала у фільмах пісні за кад-
ром, а й сама знялася як ак-
триса в кількох картинах. 
1961 року на І Міжнародно-
му фестивалі польської піс-
ні в Сопоті Слава Пшибиль-
ська посіла друге місце, вико-
навши «Gdy kwitna czeresnie» 
(«Коли квітнуть черешні»), 
«Jeszcze dzis» («Ще сьогодні») і 
«Kuglarze» («Фокусники»). 

Записала півтора десятка 
дисків пісень, об’їздила з га-
стролями Європу, Америку — 
багато країн світу. 

Співачка живе в Отвоцьку.
Мені пощастило бачити й 

слухати Славу Пшибильську 
у Варшаві 2007 року. У коро-
лівській резиденції Вілянув 
(це відомий палацово-пар-
ковий туристичний комплекс 

столиці) в одному із залів, з 
вільним входом, був концерт 
співачки, з публікою від зо-
всім юних до зовсім літніх. Са-
мій пані Славі було вже за 70, 
але голос її звучав так само 
молодо і красиво, як усі попе-
редні десятиліття. 

Після концерту я розго-
ворився зі Славою Пшибиль-
ською та її чоловіком, він же 
— імпресаріо співачки та ве-
дучий її концертів. Вони роз-
повіли про свої гастролі в 
СРСР, про багатолітню друж-
бу з Булатом Окуджавою, яко-
го не раз приймали у Варша-
ві. До речі, в тому концерті 
пані Слава чудово виконала 
відому пісню Окуджави «Мо-
литва», взагалі в її репертуа-
рі багато пісень цього видат-
ного барда. Чоловік співачки 
згадав, як, навчаючись у Киє-
ві, співав у студентському хорі 
й навіть проспівав мені укра-
їнською перші рядки «Реве та 
стогне Дніпр широкий». 

Днями я, вкотре зайшов-
ши в Інтернеті на YouTube, на-
брав «Слава Пшибильська». 
Подивився її ювілейний кон-
церт 2011 року, коли співачці 
було рівно 80. Але це — «ще 
не вечір», є й новіший, торіш-
ній запис: популярний фести-
валь польської пісні в Опо-
ле, 2015 рік. Славі Пшибиль-
ській — 84 роки, вона, як і 
57 років тому, натхненно спі-
ває «Pamietasz, byla jesien» 
(«Пам’ятаєш, була осінь». Уні-
кальна творча осінь співач-
ки…)

Петро АНТОНЕНКО

Слава Пшибильська

У древньому Любечі відбувся VIII відкри-
тий фестиваль традиційної слов’янської куль-
тури та бойових єдиноборств «Київська Русь».

Учасники заходу поклали квіти до 
пам’ятника 900-річчю Любецького з’їзду кня-
зів, обеліску любечанам, загиблим під час 
Другої світової війни, та пам’ятного знака Ан-
тонію Печерському; оглянули експозицію «Лю-
беч стародавній» і театралізоване дійство біля 
кам’яниці Полуботка.

На фестиваль завітали й гості з Німеччи-
ни — делегація молодих держслужбовців, які 
приїхали на святкування 25-річчя незалеж-
ності України.

«Нас вразила ваша українська гостин-
ність. Сподобалось, як ви пишаєтеся своєю 
історією і традиціями, оберігаєте їх», — за-
значив Яно Хільнгютер, голова Спілки моло-
дих держслужбовців землі Північний Рейн-
Вестфалія. Відбулися театралізована кон-
цертна програма за участю професійних та 
аматорських колективів області, захоплюю-
чі виступи клубів історичної реконструкції 
та бойових єдиноборств. Усі бажаючі мали 
змогу взяти участь у творчих майстер-кла-
сах, відвідати ярмарок майстрів, вистав-
ку територіальних громад Ріпкинського 
району. 

Найголовніший чинник, що визначає те, 
як довго людина проживе, — це не гени, а 
спосіб життя. Ось правила, дотримуючись 
яких, можна прожити довше.

Не поспішайте на пенсію. У людини, яка 
раптово припиняє працювати, починають 
розвиватися ожиріння і хронічні захворю-
вання.

Рухайтеся! «Фізичне навантаження — це 
єдине реальне джерело вашої молодості», — 
стверджує Джей Ольшанські, професор ме-
дицини, дослідник процесів старіння з уні-
верситету Іллінойс (Чикаго). Завдяки впра-
вам поліпшуються настрій, гострота розуму, 
збільшується маса м’язів і кісток.

Їжте багаті на клітковину злаки. Спо-
живання цільнозернових, особливо на сні-
данок, допомагає зберегти рівень цукру ста-
більним упродовж усього дня.

Спіть не менш як шість годин на добу. 
Додавши ще годину сну, ви додасте собі де-
кілька років життя. Сон — одна з найважли-
віших функцій, яку наш організм використо-
вує для регулювання й відновлення клітин.

Не нервуйте. За даними нових дослі-
джень, довгожителі зазвичай не беруть 
близько до серця проблеми. Знайдіть спосіб, 
який дозволить долати стрес: йогу, фізичні 
навантаження, медитацію.

Довгожителі зазвичай мають жорсткий 
розпорядок. Вони дотримуються певної діє-
ти і займаються фізичною діяльністю протя-
гом життя. Прокидаються і лягають спати в 
той самий час — це ще одна хороша звичка, 
яка забезпечує людині врівноваженість.

Контактуйте! Регулярне спілкування зі сво-
їми друзями й близькими — засіб  уникнути де-
пресії, яка може призвести до ранньої смерті.

Фестиваль «Київська Русь» 

Для вашого довголіття

Безкоштовні оголошення 
читачів нашої газети

Усі передплатники «Світ-інфо» можуть безкоштовно надру-
кувати 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 перед-
плату «Світ-інфо». Ваше оголошення буде надруковане в най-
ближчому номері газети, а також на її сайті в Інтернеті.


