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Триває передплата 
на нашу газету «Світ-інфо» 

на 2017 рік
Усі поштові відділення й листоноші області 
ведуть передплату на «Світ-інфо» на будь-
який термін і на будь-яку адресу в області.

Передплатна ціна — незмінна:Передплатна ціна — незмінна:
всього 8 гривень на місяць.всього 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 дру-

зям, знайомим, колегам, запропонуйте також пе-
редплатити. Чим більше буде передплатників, тим 
міцнішою буде «Світ-інфо» в інформаційному про-
сторі області. 

Не забудьте продовжити 
передплату на газету 

на ІІ квартал
У частини наших читачів передплата на газе-

ту «Світ-інфо» оформлена на І квартал. Тому не за-
будьте протягом наступних трьох тижнів продовжи-
ти передплату на газету на квітень і наступні міся-
ці року. 

Серед усіх злочинів проти учас-
ників Майдану кульмінаційні події 
20 лютого 2014-ого є найбільш тра-
гічними та кривавими. Десятки заги-
блих у центрі столиці, здавалося, ні-
кого не залишили байдужими. Проте 
за три роки після тих подій досі жод-
на особа не понесла покарання.

У справі так званої «чорної роти 
«Беркута», яка розстрілювала май-
данівців, уже більше року тривають 
судові засідання. На лаві підсудних 
— лише 5 силовиків. У притягненні 
до відповідальності злочинців у цьо-
му епізоді слідство просунулося зна-
чно далі  порівняно з іншими епізо-
дами.

Але очікувати на вирок не варто 
й у 2017-ому.

Тим більше не варто сподіватися 

на притягнення до відповідальнос-
ті в українських судах організаторів 
та замовників. І прокурори, й адво-
кати родин Небесної Сотні, й потер-
пілі вважають, що для найшвидшого 
встановлення справедливості вла-
да в особі керівників Генпрокурату-
ри, СБУ, МВС та особисто Президент 
не роблять усього необхідного.

Ця справа не стала для держави 
«справою №1».

Хто першим натиснув 
на спусковий гачок — 

невідомо
З чого почалося загострення на 

Майдані 20 лютого 2014 року?
Слідство досі не може дати од-

нозначної відповіді на це запитан-
ня. І не лише через те, що достеменні 
свідчення про перебіг подій того дня 
не надали силовики, які перебува-
ли в епіцентрі подій. Не поспішають 
ділитися своїм баченням ескалації і 
майданівці.

Тому досі розглядається кілька 
версій того, що саме стало спуско-
вим гачком для масових убивств.

За однією з версій, приблизно о 
5-ій годині ранку силовики почали 
штурм консерваторії. У звіті право-
захисних організацій, який опубліку-
вали в 2015-ому, початок активних 
дій зранку 20 лютого 2014 року опи-
сують таким чином:

«Правоохоронці здійснили спро-
бу захоплення приміщення консер-
ваторії, де був розташований мед-

пункт Майдану. Для цього вони за-
кидали приміщення консерваторії 
«коктейлями Молотова». У цей час 
вони були обстріляні невідомими 
особами. Після кількох спроб захо-
пити приміщення консерваторії пра-
воохоронці відступили».

У цьому звіті наводяться спо-
гади майданівця Михайла Хоміка, 
який того ранку перебував поблизу 
Консерваторії. Він також каже про 
штурм будівлі та поодинокі пострі-
ли з карабіна. «За якусь мить почув 
автоматну чергу і одиночні постріли 
з автомата, — згадує Михайло. — 
«Беркут» почав тікати».

За іншою версією, яку під час 
розслідування озвучували право-
охоронці, початок активних дій уран-
ці 20 лютого стався через дії май-

данівців. Нібито вони кинули кілька 
світло-шумових гранат у силовиків, 
після чого останні й розпочали штур-
ми будівлі.

Слідству достеменно відомо, що 
постріли в бік силовиків велися як 
із консерваторії, так і з боку бари-
кад. Це встановлено слідчим експе-
риментом.

Загалом під час фази загострен-
ня того дня під стелою на Майдані 
двоє силовиків було вбито, ще 20 
— поранено. Але хто саме поцілив 
у силовиків — невідомо.

Свого часу відповідні свідчення 
дав лише Іван Бубенчик. На слідчий 
експеримент він не з’явився. За да-
ними слідства, показання Бубен-
чика не відповідають фак-
тичним обставинам.

Справа №1. Влада не сприяє слідству 
у справі розстрілу Небесної Сотні

Скромно і тихо ми відзна-
чили третю річницю перемоги 
Майдану і загибелі на ньому Не-
бесної Сотні. Власне, друга по-
дія передувала першій: 18 і 20 
лютого була третя річниця вбив-
ства в центрі столиці учасників 
Революції гідності (так її назва-
ли пізніше), а 21 – 22 лютого 
можна було відзначати, навіть 
святкувати перемогу Майдану, 
адже цими днями три роки тому  
настав крах попереднього ре-
жиму регіоналів, і постала вла-
да Майдану. 

Тепер, уже в хронологічно-
му порядку, можна сказати, що 
загибель героїв не просто пере-
дувала зміні влади, вона обумо-
вила її. Чому той антинародний, 
антиукраїнський режим довело-
ся змивати кров’ю героїв, і вза-
галі як такий режим міг постати 
в центрі Європи, в начебто де-
мократичній країні, — то окре-
ме питання. Питання попередніх 
до нього 5 років влади першо-
го Майдану, Помаранчевої ре-
волюції, тобто 2005 – 2010 ро-
ків. Аналіз цієї діяльності, 5 ро-
ків чвар політичних сил першого 
Майдану — це те, що вкрай не-
охоче роблять у нашому суспіль-
стві, політикумі. А марно.

Тепер щодо термінології. 
Річницю подій 18 – 20 люто-
го 2014 року «відзначали», річ-
ницю наступних днів, перемоги 
Майдану, «святкували». Щодо 
першого — ну не будеш же свят-
кувати трагедію. Попри те, що 
в календарі наших державних 
свят (точніше — дат) з’явилася 
й така: 20 лютого у нас тепер 

офіційно відзначається як День 
пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

Таким чином, поповнено вже 
немалий список сумних дат на-
шої історії, які ми відзначаємо. 
У цьому ряду 29 січня — День 
пам’яті Героїв Крут. А ще остан-
ня субота листопада — День 
пам’яті жертв Голодомору, міль-
йонів жертв. Ще — 9 чи 8 (ніяк не 
розберемося) травня — не так 
День Перемоги, як День пам’яті 
жертв нацизму. Ще в середині 
лютого вшановуємо жертв ві-
йни в Афганістані 1979 – 1989 
років, неправедної війни Радян-
ського Союзу на чужій землі, але 
ж учасники тієї війни не винні, 
що їх туди гнали і що вони там ги-
нули чи отримували поранення. 
Можна ще згадати 26 квітня — 
день Чорнобильської катастро-
фи. Ще — поразка під Берестеч-
ком. Ось такий (здається, ще й 
неповний) мартиролог.

А тепер — про перемоги, свя-
та. Про перемогу другого Майда-
ну, Революції гідності. Зрозумі-
ло, ці дві події, про які мова, дві 
річниці нині злилися в одне кіль-

каденне відзначення. І відбуло-
ся це не просто скромно, а убого 
скромно. Видно, не випадково. 

Щодо вшанування пам’яті 
жертв революції. Схоже, сус-
пільство вже стомилося чекати 
на справедливий суд і кару над 
убивцями — це покарання пе-
ретворюється на фарс. І відсут-
ність цієї справедливості не за-
мінити нічим. Ні пишними слова-
ми про героїв, ні присвоєнням 
пораненим на Майдані статусу 
учасників бойових дій, ні яки-
мись почесними званнями. Ні 
навіть відкриттям Меморіалу 
жертв Майдану, коли він таки 
буде відкритий, — трирічні ба-
лачки довкола «створення» цьо-
го Меморіалу, як і повноцінного 
музею Майдану, вже просто дра-
тують. Але головне — покаран-
ня винних. З цим справи близь-
кі до нуля, попри немалі, як за 
три роки, зміни у вищих ешело-
нах влади країни, на всіх рівнях і 
на всіх Печерських пагорбах, де 
три роки тому теж гинули люди. 

Але все-таки про святкуван-
ня. Щось і не святкувалося. Як і 

на третю річницю початку рево-
люції, в листопаді, так і річницю 
її перемоги нинішня начебто ж 
влада Майдану так і не вийшла 
на Майдан, не скликала віче, які 
тоді, три роки тому, проводили 
щотижня, не вийшла на легендар-
ну сцену Майдану, щоб звернути-
ся до народу. Невже нема з чим? 

Замість цього в центрі сто-
лиці, на Майдані — заборони, 
обмеження і кордони силовиків, 
усе, як і при регіоналах.

Мотивація — запобігти про-
вокаціям. Вони дійсно прохо-
плювалися в легенькій формі — 
від політиканів, що вийшли по-
спекулювати на темі Майдану. 
Невеликий кагал у центрі сто-
лиці — це все, чим відзначилися 
ці дрібні політсили. На тлі повної 
апатії щодо відзначення третьої 
річниці перемоги Майдану — 
з боку патріотичних сил, у тому 
числі тих, що називають себе 
національно-демократичними. 

Невже нема що святкува-
ти? Чи й нема? Ця річниця спо-
нукає до запитання: а чи дійсно 
Майдан переміг? Або, щоб не так 
категорично, — чи втілено за ці 
три роки ідеї Майдану, які саме 
й наскільки? Ідеї, гасла, споді-
вання нам добре знайомі. Ми 
ще їх не забули? Справжня не-
залежність, державність. Євро-
пейський вибір. Демократичне 
суспільство. Достойне життя лю-
дей. Це є, це втілюється, які змі-
ни на цьому шляху за три роки? 
Думаймо, аналізуймо, робімо ви-
сновки. До цього нас і зобов’язує 
пам’ять про героїв Майдану.

Петро АНТОНЕНКО 

«Так хочеться жити…»
— це були останні слова смертельно пораненого на Майдані 

молодого хлопця. Чи соромно нам перед його пам’яттю?
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Бліц-інформ
Державний архів ушанував 
Героїв Небесної Сотні 
У Державному архіві Чернігівської області відкрито фотодоку-

ментальну виставку «До Дня вшанування учасників Революції гід-
ності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».

Подібний захід проводиться не вперше. Нині експозиція розши-
рена, доповнена фотографіями та особистими спогадами учасників 
тих буремних подій.

До відкриття виставки долучились і безпосередні учасники Єв-
ромайдану, і учні чернігівських шкіл.

Заступник директора архіву Наталія Лобанова та учасник по-
дій на Майдані Олександр Ясенчук розповіли школярам про героїч-
ну боротьбу народу за захист прав і свободи та європейський вибір 
України.

Вознесенська церква Козельця 
передана Київському патріархату

Таке рішення ухвалено більшістю го-
лосів депутатів Чернігівської обласної 
ради. Пам’ятку архітектури ХІХ століття 
передали в довгострокове безоплатне 
користування громаді УПЦ КП.

За передачу Вознесенської церкви 
УПЦ КП виступали широкі кола патріо-
тичної громадськості. Улітку минулого 
року там було здійснено перше за ба-
гато десятиліть богослужіння. Раніше в 
приміщенні храму знаходився музей іс-
торії ткацтва.

Чернігівщина торгує і з Росією
У 2016 р. зовнішню торгівлю підприємства та організації Черні-

гівщини здійснювали з партнерами 129 країн світу.
Протягом року експортовано товарів на 427 млн дол. США, що 

на 23% менше, ніж у 2015 р., імпортовано — на 473 млн дол. США 
(на 24% більше).

Найбільше експортували товари до Росії, Єгипту, Білорусі, Руму-
нії, Туреччини, Грузії, Молдови, Польщі, Нідерландів.

Значний попит на зовнішньому ринку мали зернові культури 
(23% від загального експорту), з яких майже дві третини експорто-
вано до Єгипту, Іспанії, Ірану, Нідерландів, Португалії, Бельгії, Таїлан-
ду, Італії.

Суттєві поставки виробів із паперу та картону здійснювалися до 
Росії, Казахстану та Азербайджану; деревини й виробів із неї — до 
Туреччини та Китаю; готових харчових продуктів — до Грузії та Мол-
дови; насіння й плодів олійних рослин — до Єгипту, Ірану, Франції, 
Туреччини, Нідерландів; одягу текстильного — до Польщі, Франції та 
Нідерландів.

Понад 70% імпорту товарів забезпечували Білорусь, Німеччина, 
Російська Федерація, Бразилія, Італія, Китай, Велика Британія, Ту-
реччина та Польща.

В асортименті імпорту переважали готові харчові продукти, по-
лімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, текстильні матеріали 
та вироби, папір і картон, котли, машини, добрива.

Розбійні напади
Чернігів: напад на ломбард, поранено працівника
Розбійний напад на ломбард за адресою вул. Богуна, 38 скоїли 

невідомі увечері в п’ятницю, 24 лютого. У результаті працівник за-
кладу отримав вогнепальне поранення і був доправлений до лікарні.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції 
в Чернігівській області. На місці розбійного нападу працювала слід-
чо-оперативна група.

Сновськ: пограбування підприємця
Того самого вечора в місті Сновську невідомі скоїли розбійний 

напад на будинок депутата місцевої районної ради і підприємця Гри-
горія Божка.

Зловмисники проникли до оселі шляхом віджиму пластикових 
вікон, зв’язали господаря, дружину й дитину.

Троє розбійників були в масках, вони погрожували фізичною 
розправою, заволоділи значною сумою грошових коштів, а також 
ювелірними виробами.

Поліція відкрила щодо обох злочинів кримінальне проваджен-
ня за статтею 187 ч. 4 Кримінального кодексу (розбій з викраден-
ням коштів), за якою винним загрожує до 15 років позбавлення волі.

Обласні переможці всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2017»
В обласному палаці дітей та юнацтва зібралися освітяни Чернігів-

щини для відзначення лауреатів ІІ туру конкурсу «Учитель року – 2017». 
У першому турі в районах і містах області брали участь 297 учите-

лів, 87 з них пройшли до другого туру. На завершальному етапі 20 фіна-
лістів захищали авторські творчі проекти, проводили відкриті уроки.

На всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2017» Чернігів-
щину представлять переможці обласного конкурсу:

Федорченко Антоніна Юріївна, учитель біології обласного пе-
дагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді;

Коваленко Оксана Іванівна, учитель інформатики школи № 2 
міста Чернігова;

Буланенко Людмила Віталіївна, учитель музичного мистецтва Воз-
несенського навчально-виховного комплексу Чернігівської райради;

Кудряшова Ярослава Миколаївна, учитель початкових класів 
Чернігівського ліцею №32.

На засіданні клубу «Краєзнавець» 
в обласній бібліотеці імені В. Королен-
ка відбулися наукові читання під цією 
назвою. Відповідно до Указу Президен-
та України 2017 рік проголошено Роком 
Української революції 1917 – 1921 років. 

У наукових читаннях узяли участь 
та виступили: Сергій Горобець — спів-
робітник Українського інституту націо-
нальної пам’яті (тема доповіді — «Укра-
їнська революція на Чернігівщині: нові 
вектори дослідження»); Сергій Леп’явко 
— професор Ніжинського державно-
го університету ім. М. Гоголя («Коли і 
як над Черніговом уперше з’явився 
жовто-блакитний прапор»); Володи-
мир Бойко — директор Чернігівського 
центру перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів вла-

ди («Коли і як у Чернігові було утворе-
но Добровольчий полк імені гетьмана 
Петра Дорошенка»); Олександр Кова-
ленко — директор Навчально-науко-
вого інституту історії, етнології та пра-
вознавства імені О. Лазаревського 
Чернігівського національного педуні-
верситету ім.Т. Шевченка, професор 
(«Вадим Модзалевський і реформуван-
ня архівної справи за доби Української 
революції»); доценти цього ж інститу-
ту: Ірина Еткіна («Політика Централь-
ної Ради у сприйнятті селянства Чер-
нігівської губернії»); Тамара Демчен-
ко («Василь Андрієвський — учасник 
революційних подій на Чернігівщині»; 
Олександр Рахно («Громадська діяль-
ність Олексія Бакуринського у 1917 – 
1919 рр.»); Людмила Майборода, за-

відувач філії «Військово-історичний му-
зей обласного історичного музею імені 
В. Тарновського» («Доля підполковни-
ка Армії УНР Петра Ганжі»); Сергій Бут-
ко — представник УІНП в області («Єв-
ген Онацький про вождів Української 
революції»); Наталія Слобожаніна — 
співробітник УІНП («Чернігівці-офіцери 
у складі Армії УНР»). 

Під час читань було наголошено, що 
настав час гідно увічнити пам’ять укра-
їнських патріотів-діячів Української ре-
волюції в назвах вулиць Чернігівщини, 
на меморіальних дошках та пам’ятних 
знаках.

Після виходу 2014 року кни-
ги «Спортивне сузір’я Чернігівщини» 
читачі дякували її автору, відомому 
спортивному журналісту Віктору Бе-
реговому, і хвилювалися, чи буде про-
довження.

І ось в обласній бібліотеці ім. 
В. Короленка відбулася презентація 
другого випуску книги.

— У першій книзі були літератур-
ні портрети двадцяти чотирьох ви-
датних спортсменів і тренерів Черні-
гівщини. А в грудні 2016 року вийшла 
друга книга, під такою самою назвою. 
У ній — одинадцять розповідей. Вона 
готувалася давно, але на видання бра-
кувало коштів. Олімпійський комітет 
знайшов кошти, і завдяки цьому книга 
побачила світ, — говорить Віктор Бере-
говий.

— Ми розуміємо, що наповнення 

бібліотек книгами спортивної темати-
ки — надзвичайно необхідне. Наше 
відділення Національного Олімпійсько-
го комітету в області проводить роботу 
щодо поширення інформації про олім-
пійський рух. Думаю, ця книга стане 
для майбутніх олімпійців своєрідним 

посібником, — сказала Ніна Ле-
меш, директор Департаменту сім’ї, 
молоді та спорту Чернігівської ОДА.

У книзі розміщені літературні 
портрети провідних спортсменів і 
тренерів, які своїми спортивними 
досягненнями прославляли Чер-
нігівщину. Серед них — легендар-
ний силач Терентій Корінь, лижник 
Олександр Батюк, біатлоністка 
Валентина Цербе-Несіна, що ви-
борола першу олімпійську медаль 
незалежної України; Ольга Короб-
ка, яка була в авангарді світової 
еліти важкої атлетики; футболіст 

Олександр Єрошин, котрий грав за 
ЦСКА в 1950-их роках і став чемпіо-
ном СРСР.

На презентації Ніна Лемеш вручи-
ла набори книг олімпійської тематики 
представникам міських бібліотек.

21 лютого поліцейські Головного 
управління Національної поліції в Чер-
нігівській області прийшли до обласної 
станції переливання крові, аби здати 
кров для поранених бійців.

«Свою акцію поліцейські приурочи-
ли подіям дворічної давнини — виходу 
зведеного загону міліції Чернігівщини з 
оточеного Дебальцевого, — розповів за-
ступник начальника ГУНП Дмитро Лось, 
— тоді загинув сержант міліції Олег На-
уменко, п’ятеро правоохоронців були по-
ранені».

Здати кров для воїнів, які зараз пе-
ребувають на лікуванні, прийшли майже 
всі бійці того буремного зведеного заго-
ну, який виходив із Дебальцевого. 

Серед донорів — Олександр Васи-
ленко, старший сержант роти поліції осо-

бливого призначення. Це його віртуозна 
водійська майстерність зберегла жит-
тя не лише чернігівським міліціонерам, 
а й багатьом воякам, яких він підбирав 
дорогою на борт трофейного «Уралу» з 
причепом. Безстрашний старший сер-
жант вивіз тоді з-під ворожого вогню 70 
побратимів. Сьогодні Олександр добро-
вільно прийшов здати кров, аби знову 
врятувати комусь життя.

Головний лікар Чернігівської облас-
ної станції переливання крові Павло Ге-
расименко сказав: «Ми завжди це вітає-
мо, бо постійність донорства забезпечує 
наявність запасів крові. Особливо за-
значу, що здача крові поліцейськими — 
молодими фізично здоровими людьми — 
передбачає надходження до банку крові 
якісного продукту».

СБУ викрила 
зловживання посадовців 

на оренді нерухомості 
Міноборони

Співробітники Служби безпе-
ки України спільно з військовою 
прокуратурою викрили на Чер-
нігівщині масштабний механізм 
отримання «відкатів» посадовця-
ми при здачі в оренду нерухомос-
ті Міноборони.

Правоохоронці встановили, 
що організував оборудку один із 
керівників філії державного під-
приємства «Військторг» концерну 
«Військторгсервіс». На території 
Чернігівського гарнізону структу-
ра управляє кількома об’єктами, 
зокрема магазинами, базами та 
кав’ярнями, які здає в оренду ко-
мерційним структурам.

Оперативники СБ України за-
документували, що посадовець 
систематично вимагав гроші з 
підприємців. Перший внесок для 
них при оформленні договорів 
становив від п’яти до десяти ти-
сяч гривень, також комерсан-
ти мали сплачувати чиновнику 
щомісячну «данину» залежно від 
вартості об’єкта. За інформацією 
спецслужби, чиновник заробляв 
на орендарях нерухомості при-
близно тридцять тисяч гривень 
щомісяця.

Правоохоронці затримали 
керівника філії, згідно зі ст. 208 
Кримінального процесуального 
кодексу України, на території вій-
ськового містечка під час отри-
мання 1,8 тисячі гривень щомі-
сячної «данини» від орендаря не-
величкої кав’ярні. Відкрито кри-
мінальне провадження за ч. 3 
ст. 368 Кримінального кодексу 
України. 

Прес-центр СБ України 

Під час операції, проведеної 
підрозділом спецпризначення 
ГУНП у Чернігівській області в од-
ному зі спальних масивів Черніго-
ва, був затриманий озброєний ав-
томатом чоловік, підозрюваний 
у скоєнні низки особливо тяжких 
злочинів.

Як розповів під час брифінгу началь-
ник ГУНП в області, полковник поліції 
Едуард Альохін, близько 13-ої години 27 
лютого бійці спецпідрозділу проводили 
операцію із затримання раніше судимого 
наркомана, підозрюваного в серії тяж-
ких злочинів. Серед них і напад на чер-
нігівський ломбард, коли зловмисник з 
автомата тяжко поранив у голову праців-
ника установи, випустивши з автомата 
більше двох десятків куль.

Злочинець проживав у квартирі сво-
го знайомого, з яким відбував покаран-
ня в колонії. Чоловік дуже щільно «сидів 
на голці», вживаючи за добу 20 «куби-

ків» ацетильованого опію. Постійно зна-
ходячись у напівадекватному стані, він 
прив’язав до штанів гранату і так ходив 
по квартирі.

Коли спецпризначенці зайшли до по-
мешкання, підозрюваний кинув гранату 
під ноги бійцям. У результаті вибуху двоє 
правоохоронців отримали осколкові по-
ранення, один із них перебуває у стабіль-
но важкому стані. Був поранений і злочи-
нець. 

Підозрюваного спецпризначенці за-
тримали. У нього вилучили автомат Ка-
лашникова АКС-74У калібру 5,45 із глуш-
ником і три споряджені магазини.

Інформація про подію внесена до 
Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань, відкрито кримінальне проваджен-
ня за ст. 348 Кримінального кодексу 
України (посягання на життя працівника 
правоохоронного органу), що карається 
позбавленням волі на строк від дев’яти 
до п’ятнадцяти років або довічним 
позбавленням волі.

Наукові читання
«Визначні діячі Чернігівщини у подіях 

Української революції 1917 – 1921 років»

Спортивне сузір’я Чернігівщини

Ніна Лемеш  і Віктор Береговий

Під час затримання озброєного злочинця 
двоє поліцейських отримали поранення 

Чернігівська поліція 
здала кров для побратимів 
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Чернігівському 
радіоприладному заводу 
— 50 років
Його історія близька багатьом чернігів-

цям, адже свого часу на потужному україн-
ському підприємстві космічної галузі працю-
вали тисячі працівників.

Нинішній ювілей вирішили відсвяткува-
ти скромно, адже ЧЕЗАРА переживає не най-
кращі часи. Але й найгірші, сподіваються, вже 
позаду. За словами директора Анатолія Сви-
риденка, 2017-ий має стати для підприємства 
переломним.

Творче село року — 
Авдіївка 
Сосницького району
Завершився всеукраїнський конкурс на 

звання «Село року 2016» — у рамках проекту 
«Сільський ревізор». 

Мета проекту — порушити проблеми інф-
раструктури українського села, показати, що 
воно може бути комфортним місцем для життя. 

Звання переможця й головний приз у 100 
тисяч гривень отримало село Денихівка (Київ-
ська область).

За головну нагороду боролися 10 сіл Укра-
їни. Кожне отримало по 10 тис. грн на розви-
ток, статуетки та звання за номінаціями. Се-
ред номінацій були, зокрема, й такі: «Турис-
тичне село», «Комфортне», «Спортивне», «Еко-
логічне», «Молодіжне». Серед призерів — і 
Авдіївка Сосницького району, яка отримала 
звання «Творче село року».

Радіо SVOBODA.FM 
змінило потоки мовлення
У зв’язку з останніми «покращеннями» від 

Інтернет-провайдера і зміною ним в односто-
ронньому порядку постійних IP-адрес радіо-
станція SVOBODA.FM змінила адреси потоків 
мовлення. Тепер нас можна слухати:

http://radio.svoboda.fm:5555/128.mp3 — 
в якості 128 кбіт;
http://radio.svoboda.fm:5555/96.mp3 — 
в якості 96 кбіт.
Радіостанція якісної української музики і 

розмовних програм SVOBODA.FM почала мо-
вити у вересні й уже встигла здобути популяр-
ність у Мережі, маючи півтисячі підключень 
слухачів щодоби і до 150 слухачів одночасно.

У гостях розмовного проекту радіостанції 
проекту «Вечеря на Свободі» встигли побува-
ти видатні поети, політики, громадські діячі, 
бізнесмени і просто цікаві люди.

Нас можна слухати на популярних радіо-
сервісах, встановлюючи відповідні додатки 
на свій смартфон:

http://tunein.com/radio/SVOBODAFM-s279694/
http://onlineradiobox.com/ua/svobodafm/
https://radio.online.ua/radio/svobodafm/
http://radio.i.ua/svoboda.fm/
AirBase Radio — окремий радіопроект те-

лерадіокомпанії «Свобода.ФМ» для військо-
вих, слухати радіостанцію можна за адресою: 
http://radio.svoboda.fm:5555/airbase128.mp3 
— «Музика, з якою здобувають перемогу!»

SVOBODA.FM

Тролейбус № 5: 
знову експерименти 
і зміна маршруту
Багато років тролейбусний маршрут № 

5 з’єднував Подусівку і «Хімволокно». Кіль-
ка тижнів тому було почато експеримент на 
маршруті: його скоротили приблизно удвічі. 
Тобто з вулиці Любецької тролейбус № 5 їхав 
до головпоштамту, повертав до готелю «Укра-
їна» й далі вертався на Подусівку. У цей район 
міста тролейбус став курсувати частіше, але 
мешканці Подусівки почали скаржитися на те, 
що маршрут уже не проходив повз Централь-
ний ринок і неподалік вокзалу. Тому знову від-
булася зміна маршруту. 

Тепер, коли тролейбус, їдучи з Подусівки, 
виїздить з вул. Любецької на вул. Мазепи, він 
повертає не вліво, а вправо: їде повз місь-
кий палац культури до площі Перемоги і там 
(біля танка) розвертається на проспект Пере-
моги, прямує до Центрального ринку, готелю 
   «Україна» і далі знову на Подусівку. 

У бібліотеці 
Короленка — 

виставка 
фотохудожників

Це щорічна виставка Чер-
нігівської обласної організа-
ції Національної спілки фо-
тохудожників України. А об-
ласна бібліотека є незмінним 
партнером організації.

Прозвітували про рік ді-
яльності фотомайстри Віктор 
Кошмал, Роман Віленський, 
Вадим Докторов, Роман За-
кревський, Ігор Волосянкін, 
Микола Дульцев, Микола 
Турчин, Юрій Хромушин, Інна 
Буглак, Сергій Данілов, Алі-
на Андрєєва, Андрій Олексі-
єнко, Вадим Івкін, Загалом 
представлено 40 робіт: пей-
заж, портрет, натюрморт, 
репортаж.

На виставці були пред-
ставлені й світлини Вале-
рія Шайгородського — та-
лановитого фотохудожника, 
в минулому відповідально-
го секретаря обласної орга-
нізації НСФУ, який, на жаль, 
пішов із життя 24 липня 
2016 року. Фотографії Ва-
лерія Миколайовича вража-
ють глибоким філософським 
змістом.

Герою України, лауреату чо-
тирьох державних премій, ху-
дожнику Тетяні Нилівні Яблон-
ській 24 лютого виповнилося 
100 років від дня народження.

Тетяна Нилівна багато років 
свого життя пов’язала з чудови-
ми краєвидами Седнева. Буди-
нок творчості художника в Сед-
неві, ці місця десятиліттями були 
джерелом натхнення художни-
ці. Парк, кам’яниця Лизогубів, 
альтанка Глібова над Сновом — 
кожному з цих краєвидів Яблон-
ська присвятила десятки етюдів 
та пейзажів. 

Цілком справедливим було 
рішення Національної спілки ху-
дожників України 29 травня 
2006 року відкрити пам’ятник ви-
датній художниці саме в Седневі. 

Зі спогадів Тетяни Нилівни 
про Седнів: «У седнівському бу-
динку творчості працювали со-
тні українських художників. По 
всіх пагорбах, понад річкою мож-
на було бачити постать із моль-
бертом. По етюдах, зроблених у 
Седневі, я колись написала кар-
тини — «Літо», «Травень», «Льон», 
«Юність», «Зимовий день в Сед-
неві», «На фермі взимку», «Стара 
тепла піч», «Ясний вечір», «Стара 
оселя» і нескінченні пейзажі… Тут 
росли мої діти, тепер ростуть ону-
ки. Зараз мені важко ходити дале-
ко, і я майже не бачу ні річки, ні лу-
ків, ні пагорбів. Переважно я си-
джу на ґаночку в глибині старого 
саду. Зі свого «бабиного трону», як 
прозвали онуки заплямованого 
олійними фарбами стільця, мені 
видно великі липи, що ростуть по-
руч, сад зі старими яблунями, сто-

лики під липами, 
блакитну веранду. 
З ґаночку, з лавок 
навколо я написала 
вже десятки етюдів. 
Часом здається, що 
джерело вичерпа-
не, але життя дарує 
все нові відчуття, 
все нові варіації.

Цього літа я 
знову наважила-
ся відвідати старий 

Лизогубівський парк і намалю-
вати ампірну альтанку, де Глібов 
написав славнозвісну пісню «Сто-
їть гора високая». За ті роки, що я 
не бачила її, гай навколо альтан-
ки розрісся ще більше і зовсім 
закрив і річечку, і долину, по якій 
вона біжить. Але чари, що нади-
хали Глібова, досі живуть біля неї.

Якось у Седневі я захопи-
лася плетінням із соломи де-
коративних ляльок. Вони на-
гадували мені образи якихось 
праслов’янських оберегів, сим-
волів давнини. Я немовби пори-
нала душею у цей прадавній світ. 
Потім заходилася їх малювати. 
З’являлися все нові й нові обра-
зи. Виникла ціла серія цих обе-
регів». (Тетяна Яблонська. Ката-
лог виставки, Київ, 1997).

24 лютого шанувальники твор-
чості Тетяни Яблонської приїхали 
в Седнів, щоб покласти квіти до 
її пам’ятника на території Будин-
ку творчості, послухати спогади й 
розповіді про видатну художницю.

Андрій КУРДАНОВ

«Чубарейко небо оре» — така 
поетична назва книжки щоден-
никової прози Володимира Сапо-
на. Гадаю, кращу чи знайти. А ще 
вона містить і глибокий міфологіч-
ний зміст. 

В однойменній новелці ав-
тор повідує, що так говорив його 
односелець із Рудки — дід Лек-
сандр. А я от собі думаю: звідки 
дідові було знати, що в давньоу-
країнському міфічному баченні 
жайвір уособлює потугу ранко-
вого сонця, яке стрімко підійма-
ється вгору й «оре небо». А піді-
йнявшись до зеніту, постає уже 
в образі орла. І починає «орати 
землю». Саме про це й мовиться 
у веснянці: «Орел поле поорав, 
крильцями зволочив, дрібен до-
щик помочив». Крім того, жай-
вір має ще назву попелюх, що є 
одночасно й епітетом сонячного 
божества, яке тотожне єгипет-
ському Феніксу. Фенікс, як повід-
ують міфічні перекази, згорав на 
власному полум’ї і відроджував-
ся з попелу. Цей мотив переймає 
й український казковий епос. 
Але, на жаль, ми більше знає-
мо про грецький, єгипетський та 
інші чужорідні міфічні перекази, 
аніж свої рідні. Як казав Тарас: 
«дастьби... Колись будем...».

В оповідці «На Снові-Йорда-
ні» Володимир Сапон згадує ряд-
ки з «Житія і ходіння Данила» — 
першого паломницького твору 
на Русі: «Всім подібний Йордан 
до річки Снов...». І знов постає 
для мене загадка: чому мої пред-
ки по батькові та їхні односель-
ці з Малого Дирчина назива-
ли Снов не інакше як Йордань? 
Адже вони не бували в Палести-
ні й, звісно, не читали Данила За-
точника. А в моїй Сахнівці Снов 
називали, та дехто й досі нази-
ває, річкою Снива. І це теж не ви-
падково. Бо ж на Поділлі є річка 
Снивода, яка впадає в Півден-
ний Буг. Очевидно, назва Снива 
більш первісна. Звідси скороче-
ний варіант — Снов. 

Читаючи оповідку «Іномар-
ка «Студебеккер», я нагадав собі, 
що конструктором цих автомобі-

лів був один із представників ві-
домого дворянського роду Сах-
новських, який походить із Чер-
нігівщини, Олексій Сахновський. 
Принагідно скажу, що моє рідне 
село Сахнівку (донедавно Ленінів-
ка) заснував запорізький козак 
на ім’я Сахно. А вже його син Ва-
силь Сахненко був менським сот-
ником. Нащадки Василя, отримав-
ши дворянський статус, стали Сах-
новськими. 

А ось оповідка «Моя «геогра-
фія» знову поріднила мене з Во-
лодимиром Сапоном. Його дядь-
ки Олексій та Іван перебралися 
до Мінська, а мої двоюрідна бабу-
ся по матері Параска та двоюрідні 
тітка Люба й дядько Гриша по ма-
тері теж свого часу (ще до війни) 
перебралися туди, після того як їх-
нього батька, а мого діда Омель-
ка, репресували й розстріляли. А 
бабуся Параска була більшович-
ка. За те її страшенно не любив 
рідний брат — мій дідусь Марко 
Зубок. Мій брат Михась їздив до 
Мінська, а мені, на жаль, не ви-
пало. 

Отож така географія. Світ ве-
ликий і водночас вузький та дуже 
близький. Тому й щоденникова 
проза Володимира Сапона «Чуба-
рейко небо оре» є близькою і за-
хопливою. 

Микола ТКАЧ,
м. Київ

Така поетична назва!
Володимир Сапон. «Чубарейко небо оре. Щоденникова проза». 

Чернігів, «Десна Поліграф», 2016.

У Седнів на 100-річчя 
Тетяни Яблонської

Тетяна Яблонська, «Весілля». 1963 р. Тетяна Яблонська, «Весілля». 1963 р. 

Репертуар театру 
ім. Т. Шевченка на березень 

2, четвер: Ніч перед Різдвом, за М. Гоголем. 19.00.
4,субота: Комедія  про сенс існування, за В. Рудовим.18.00.
5, неділя: Бука, М. Супонін. 12.00.
5, неділя:  Боїнг-Боїнг,  М. Камолетті.  18. 00.
7, вівторок: концертна програма до 8 Березня. 19.00.
8, середа: Боїнг-Боїнг, М. Камолетті. 19.00.
9, четвер: Назар Стодоля, Т. Шевченко. 16.30.
10, п’ятниця: Відьма, за творами Т. Шевченка. 16.30.
11, субота: Як Боги впадуть, то безпечно не буде, 

Сельма Дімітрієвіч. 18.00.
12, неділя: Неймовірні пригоди Тузика, Ю. Васюк. 12.00. 
14, вівторок: Кумир душі моєї, Д. Фонвізін. 19.00.
15, середа:  За двома зайцями,  за М. Старицьким.  19.00.

Довідки за тел: 675-280; каса: 77-44-80 (з 11.00 до 19.00, 
окрім понеділка).

Ніжинська студентка — 
лауреат міжнародного 

конкурсу мистецтв
Магістрантка факультету культури 

і мистецтв, бандуристка Валерія Клап-
чук повернулася с Першого міжнарод-
ного конкурсу-фестивалю мистецтв 
«Stankovich-fest», який відбувся в місті 
Свалява Закарпатської області. 

Понад 600 учасників змагалися в та-
ких номінаціях: музичне мистецтво (во-
кальний жанр, інструментальний жанр, 
юні композитори), хореографічне, обра-
зотворче мистецтво.

Валерія Клапчук — вихованка класу 
народного артиста України, професора 
Миколи Шумського — посіла на конкурсі 
почесне друге місце та нагороджена ди-
пломом лауреата і спеціальною медаллю.

Прем’єра в театрі ім. Шевченка
11 березня в обласному академічному українському музично-

драматичному театрі ім. Т. Шевченка відбудеться показ прем’єрної ви-
стави «Як боги впадуть, то безпечно не буде» сучасної англій-
ської письменниці Сельми Дімітрієвіч.

Постановка — запрошеного молодого режисера Вікторії Філончук.
У вересні в Києві відбулися сценічні читання п’яти сучасних бри-

танських п’єс, запропонованих Британською Радою в Україні на кон-
курс для молодих українських режисерів. Заявки на участь у конкур-
сі подали понад 40 режисерів, за рішенням журі право на постановку 
якоїсь із цих п’яти п’єс отримали десять театрів, серед них і Чернігів-
ський ім. Т. Шевченка.

Ця п’єса — щире та дещо гротескне зображення стосунків матері 
та її дорослої дочки, яке розгортається від чесних, відвертих розмов 
про повсякденність до істини їхніх непростих стосунків. 

Глибоке хвилювання викликає робота акторського дуету — заслу-
женої артистки України Наталії Максименко і провідного майстра сце-
ни Тетяни Шумейко.
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Повідомляє Служба безпеки України

Про все, що хвилює, що наболіло
Бліц-інформ

Споживачі в 2,5 разу 
збільшили борги за газ
Станом на 1 січня 2017 року сумарна забор-

гованість побутових споживачів Чернігівської об-
ласті за газ сягнула 233 млн грн. Упродовж 2016 
року неплатежі збільшилися на 142 млн грн.

Насамперед зростання неплатежів пов’язане зі 
збільшенням ціни газу в поєднанні зі зменшенням 
соціальної норми на обігрів приміщень — з 7 куб.м 
до 5,5 куб.м на кв.м опалювальної площі. До того 
ж чимало домогосподарств у зменшену норму не 
вкладаються, а сплачувати різницю не квапляться.

Якщо споживач перебирає призначену нор-
му, йому потрібно сплачувати обов’язковий платіж 
і все, що понад норму, за повною ціною — 6,879 
грн за куб. м газу.

Понад 12,5 тисячі боржників уже отримали від 
«Чернігівгаз Збуту» попередження про припинен-
ня газопостачання. Через систематичні неплате-
жі 2016 року без газу залишилися 163 домогос-
подарства.

Основна сфера діяльності ТОВ «Чернігівгаз 
Збут» — постачання природного газу. Клієнтами є 
близько 350 тисяч сімей, 1162 підприємства про-
мисловості та компобуту, 541 бюджетна установа 
й 71 релігійна організація. 

Поліція викрила факт 
грального бізнесу
Працівники управління захисту економіки в 

області разом із колегами з Головного управлін-
ня Національної поліції викрили гральний заклад 
у приміщенні Інтернет-кафе на проспекті Перемо-
ги в Чернігові.

У закладі в порушення вимог Закону України 
«Про заборону грального бізнесу в Україні» нада-
вали незаконні послуги у сфері грального бізнесу 
на комп’ютерах-симуляторах.

Під час санкціонованого обшуку виявили й ви-
лучили 24 системні блоки комп’ютерів, відеореє-
стратор, 3 камери відеоспостереження та грошові 
кошти в розмірі 3 тисячі гривень.

На момент обшуку в приміщенні перебували 
2 адміністратори цього закладу та гравці, особи 
яких встановлено.

Інформація про подію внесена до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань, відкрито криміналь-
не провадження за частиною 1 статті 203-2 Кри-
мінального кодексу України (зайняття гральним 
бізнесом) — карається штрафом від десяти тисяч 
до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян.

Красти воду — дорого
Господарський суд Чернігівської області за-

довольнив у повному обсязі позов прокурора про 
відшкодування понад 60 тис. грн збитків, завда-
них державі порушенням законодавства про охо-
рону та раціональне використання водних ресур-
сів. Про це повідомила прес-служба прокуратури 
Чернігівської області.

Було встановлено, що одне з комунальних під-
приємств Ріпкинського району після закінчення 
строку дії дозволу на спеціальне водокористуван-
ня здійснило забір понад 77 куб. м підземних вод 
з артезіанських свердловин.

Збитки порахувала Держекоінспекція в об-
ласті відповідно до вимог Закону України «Про охо-
рону навколишнього природного середовища».

Зважаючи, що підприємство добровільно не 
відшкодувало завдані збитки, прокуратура облас-
ті ініціювала стягнення зазначених коштів у судо-
вому порядку.

Знову до в’язниці, 
тепер за 20 гривень
У будинок до 83-річної Варвари Т. із Красилів-

ки Козелецького району серед білого дня увірва-
лися двоє чоловіків. Вони приставили їй до горла 
ніж і стали вимагати гроші. Але розжитися в пенсі-
онерки їм вдалося всього на... 20 гривень. 

Підозрюваних козелецькі поліцейські затрима-
ли того ж дня. Один із них — місцевий мешканець, 
42-річний І. Другий — його знайомий із Харківської 
області, 39-річний П. Познайомилися вони в міс-
цях позбавлення волі. За інформацією правоохо-
ронців, обидва мають не одну судимість — за кра-
діжки, пограбування, розбійні напади. Нещодавно 
П. укотре вийшов із в’язниці, що вони з І. й «відзна-
чали», коли обох затримала поліція. Їм оголосили 
про підо зру: якщо провину доведуть, можуть знову 
  опинитися за ґратами на термін від 7 до 12 років.

Трирічному Дімі терміново потрібна допомога

Мережу підпільних цехів, що 
спеціалізувалися на виготовлен-
ні та збуті нелегального алкого-
лю, викрили на Чернігівщині спів-
робітники Служби безпеки Украї-
ни спільно з податковою міліцією 
під процесуальним керівництвом 
прокуратури.

Незаконне виробництво 
фальсифікату відбувалося з недо-
броякісної сировини в кустарних 
умовах та з порушенням санітар-
них норм. Контрафактну продук-
цію розповсюджували під марка-
ми відомих вітчизняних та закор-
донних брендів по всій території 
області. Виробничі «потужності» 

мережі давали можливість діл-
кам щомісяця здійснювати пе-
реробку близько 30 тисяч літрів 
спирту.

Під час проведення обшуків 
правоохоронці вилучили май-
же п’ять тонн спирту, 480 ящиків 
фальсифікованих алкогольних 
напоїв із підробленими марка-
ми акцизного податку, обладнан-
ня для виготовлення підакцизної 
продукції, тару та пакувальний 
матеріал.

Відкрито кримінальне прова-
дження за ст. 204 Кримінального 
кодексу України. Тривають невід-
кладні оперативно-слідчі дії.

У Ніжині припинено діяль-
ність підпільного цеху з виго-
товлення контрафактної мо-
лочної продукції. 

Нелегальне виробництво 
організував місцевий підпри-
ємець.

Цех працював в орендо-
ваних складських приміщен-
нях на вул. Коцюбинського 
(територія колишнього заво-
ду продовольчих товарів). Ді-
лок виготовляв фальсифікат 
відомого іноземного бренду 
в антисанітарних умовах, ви-
користовуючи відходи молоч-
ної продукції невідомого по-
ходження.

Цех щодоби виробляв у се-
редньому тонну готової про-
дукції, яку зловмисник реалі-
зував торговельним мережам 
на всій території України.

Під час обшуків на неле-
гальному виробництві вияв-
лено обладнання для виго-
товлення фальсифікату, єм-
ності з небезпечними хімічни-
ми речовинами, пакувальний 
матеріал і понад 300 ящи-

ків готової продукції загаль-
ною вартістю майже мільйон 
гривень.

Відкрито кримінальне 
провадження за ст. 227 Кри-
мінального кодексу України.

Прес-центр СБ України

У будівництві двох багатоповерхівок 
на вулиці Князя Чорного в Чернігові сут-
тєвих порушень законодавства немає. 
Про це заявив під час зустрічі з журна-
лістами перший заступник прокурора 
області Юрій Балєв. 

Спорудження цих будинків — пред-
мет тривалих суперечок невдоволеної 
громади, влади, забудовників і церкви. 
Міськрада виділила землі запасу, які 
знаходяться в охоронній зоні заповід-
ника «Чернігів стародавній», під будів-
ництво «Чернігівбудінвесту». Ця органі-
зація уклала договір про будівництво 
з підприємством «Геліодор». На думку 
громадських активістів, було поруше-
но законодавство, зокрема щодо виді-
лення землі й охорони пам’яток історії. 
Слідче управління Нацполіції в області 

відкрило кримінальне провадження. І, 
відповідно, — прокурорське розсліду-
вання. Тепер — висновок прокуратури 
області.

Щодо законності виділення зе-
мельних ділянок — усе в межах закону. 
Чи не завдало будівництво шкоди шару, 
цікавого археологам, адже будувати 
почали без висновків археологічної 
експертизи, обов’язкової в цьому ви-
падку? Висновок прокуратури — шко-
ди не завдано.

Нема й загрози сусіднім будівлям, 
хоча слідчі визнають: перший проект бу-
дівництва не відповідав вимогам зако-
нодавства. Тому його переробили.

Утім, заявив перший заступник про-
курора області, не всі обставини справи 
з’ясовані, тож слідство триває.

На Чернігівщині СБУ припинила 
діяльність мережі підпільних цехів 
з виготовлення алкофальсифікату

«Білоруське» масло робили 
з відходів у підпільному цеху

У 3-річного Дмитра Поков-
би із села Іваниці Ічнянсько-
го району рідкісний діагноз — 
«апластична анемія». Зараз він 
лікується в гематологічному 
відділенні Охматдиту.

«Це захворювання, коли кіст-
ковий мозок припиняє виробляти 
еритроцити, лейкоцити і тромбоци-
ти. Дімі більше 30 разів робили пе-
реливання крові. Ми пройшли пер-
ший етап лікування. Лікарі говорять: 
якщо організм не відреагує на тера-
пію, адже кісткового мозку взагалі 
немає, потрібно робити пересадку. 
Спорідненого донора в нас немає. 
Навіть ми з чоловіком не підходимо 

і на 10 відсотків. Нам потрібно бути 
готовими до трансплантації. Наступ-
на пункція буде 19 березня», — гово-
рить мама хлопчика Людмила Поков-
ба-Павленко.

Пересадка кісткового мозку з 
таким діагнозом, як у Діми, коштує 
близько 170 тисяч євро. Необхідної 
суми в сім’ї немає, а зібрати її треба 
до 19 березня.

«Ми не здаємося. Дмитрик ви-
вчив напам’ять молитву до Богоро-
диці. Я починаю, він продовжує. Ці-
лує іконку, а потім дає мені її поцілу-
вати. Віримо, що з Божою допомо-
гою, завдяки лікарям і небайдужим 
людям наш Діма одужає», — каже 
Людмила.

Реквізити для допомоги:
Карта ПриватБанку: 5457 0822 

3257 8935 (Поковба-Павленко Люд-
мила Миколаївна).

Райффайзен Банк Аваль.
Ідентифікаційний код одержува-

ча: 3179702226.
Рахунок: 2625 224 663.
МФО 322904.
Призначення: поповнення КС 

№1188567000.
Поковба-Павленко Людмила 

Миколаївна (на лікування Поковби 
Діми). Можливе перерахування з ін-
ших банків.

Контакти Людмили Поковби-
Павленко: 097-947-88-43.

Кримінальну справу 
про напад охорони Атрошенка 

на журналіста Савенка закрито
Закрито кримінальне 

провадження щодо тілесних 
ушкоджень, завданих журна-
лісту Владиславу Савенку під 
час відвідування ним філар-
монійного центру в Черніго-
ві, де тривав захід тодішньо-
го кандидата в мери Владис-
лава Атрошенка.

Голова Чернігівської організації Незалежної ме-
діа-профспілки Владислав Севенок повідомив про це 
після телефонної розмови зі слідчим: «Вона повідоми-
ла, що кримінальне провадження у моїй справі закри-
ли. Так вирішила прокуратура».

У вересні 2016 р. справу вже закривали, начеб-
то через відсутність складу злочину. Після розголосу в 
засобах інформації прокуратура скасувала постанову 
про закриття кримінального провадження у зв’язку з 
неповнотою розслідування.

Інцидент стався 7 листопада 2015 року. Журна-
ліст намагався знімати у приміщенні філармонії, але 
охоронець, орієнтовно з команди кандидата в мери 
Атрошенка, викликав підмогу, і четверо людей у ци-
вільному напали на Владислава Савенка, повалили 
на підлогу.

У нього відібрали фотокамеру, після чого винесли 
з будинку на вулицю, де повернули фотокамеру і загу-
блені під час інциденту окуляри. Після інциденту в Са-
венка виявили перелом, наклали гіпс на руку.

Охорону кандидата в мери Владислава Атрошен-
ка на той час очолював Віталій Хрустицький. Нині він 
очолює новостворене комунальне підприємство «Му-
ніципальна поліція».

SVOBODA.FM

Будівництво навпроти Єлецького 
монастиря прокуратура визнала законним

Поки правоохоронці  розбираються Поки правоохоронці  розбираються 
в законності будівництва, в законності будівництва, 
тут уже виросло три поверхи.тут уже виросло три поверхи.
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Бліц-інформ
Відзначені Національною 
премією України 
імені Тараса Шевченка
Комітет Національної премії України імені Тара-

са Шевченка оголосив переможців 2017 року. Вони 
офіційно стануть лауреатами після того, як Президент 
підпише відповідний указ.

У номінації «Література, публіцистика, журналісти-
ка» переміг Іван Малкович (книга віршів «Подорожник 
з новими віршами»).

За «Візуальні мистецтва» відзначили Миколу Ма-
лишка (художній проект «Лінія», скульптура).

У номінації «Музичне мистецтво» перемогла Бог-
дана Фроляк (симфонія-реквієм «Праведна душа ...», 
хорова кантата «Колір», музичний твір «Насниться сон 
мені»).

Нагородою за «Кіномистецтво» відзначили Степа-
на Коваля (анімаційний серіал «Моя країна – Украї-
на»).

Премію дають за внесок у розвиток культури і мис-
тецтва України. Щороку присуджують до 5 нагород. 
Загальний фонд премії — 960 тисяч гривень. Оскіль-
ки цьогоріч переможців у театральній галузі не було 
обрано, лауреати отримають по 240 тисяч гривень.

У Бабиному Яру відкрили 
пам’ятник поетесі Олені Телізі
25 лютого на території Націо-

нального історико-меморіально-
го заповідника «Бабин Яр» у Киє-
ві відбулося відкриття пам’ятника 
визначній діячці національно-ви-
звольного руху, поетесі Олені Те-
лізі. Участь у заході взяли пред-
ставники громадськості, молодь, 
чиновники та духовенство. Освя-
тив пам’ятник Патріарх Київський 
і всієї Руси-України Філарет.

Пам’ятник Олені Телізі вста-
новлено на виконання президентського указу про 
святкування 100-річчя від дня її народження, а також 
відповідно до заходів, присвячених 75-им роковинам 
трагедії в Бабиному Яру.

Олена Теліга — українська поетеса, публіцист, лі-
тературний критик, діячка ОУН. Народилась під Мо-
сквою, а в 11-річному віці переїхала до України. Від 
1922 до 1941 років жила в еміграції, де вступила до 
ОУН. У 1941 році оселилася в окупованому німцями 
Києві й організувала Київське відділення Спілки укра-
їнських письменників. У лютому 1942 року була за-
арештована гестапо та розстріляна разом із чолові-
ком Михайлом у Бабиному Яру.

Помер відомий актор 
Олексій Петренко, 
наш земляк із Чернігівщини

22 лютого в Москві по-
мер відомий радянський і 
російський актор Олексій 
Петренко — українець, уро-
дженець села Чемер Козе-
лецького району.

Олексій Васильович Пе-
тренко народився 26 бе-
резня 1938 року. 1961 року 
закінчив Харківський теа-

тральний інститут, курс народного артиста СРСР Іва-
на Мар’яненка. Відтоді — актор Запорізького україн-
ського музично-драматичного театру імені Щорса, у 
1963 – 1964 роках — Донецького російського драма-
тичного театру (місто Маріуполь). Від 1964 року пра-
цював у Ленінградському театрі імені Ленради. Від 
1977 року — актор Московського драматичного теа-
тру на Малій Бронній, від 1978 — МХАТу, пізніше — те-
атру «Школа сучасної п’єси». Зіграв десятки різнопла-
нових театральних ролей. 

Але для мільйонів глядачів він відомий насампе-
ред як кіноактор. Колоритна зовнішність, винятковий 
талант, працелюбність дозволили зіграти в кіно десят-
ки цікавих ролей. Загалом у фільмографії актора — 80 
фільмів. Славу принесло Петренку виконання головної 
ролі Распутіна у фільмі Елема Климова «Агонія». У до-
робку актора — ролі в екранізації видатних творів сві-
тової літератури. Зокрема, у фільмах «Гамлет» за Шек-
спіром, «В’язень замку Іф» за Ґюґо, «Одруження» за Гого-
лем, «Жорстокий романс» за О. Островським, «Ідіот» за 
Достоєвським, «Доктор Живаго» за Пастернаком. Дуже 
цікаві також ролі у фільмах «Двадцять днів без війни», 
«Спогади про Шерлока Холмса», «ТАРС уповноважений 
заявити», «Оповідь про те, як цар Петро арапа одружу-
вав». У кількох картинах Петренко зіграв роль Сталіна. 
Не забував і української тематики. Зокрема, 2002 року 
він зіграв гетьмана Богдана Хмельницького у фільмі 
  «Чорна Рада» за романом Пантелеймона Куліша. 

Білорусь не впускатиме 
до країни людей 

із паспортами бойовиків
Визнання Росією документів жите-

лів ОРДЛО не вносить жодних коректив 
у роботу білоруського прикордонного 
відомства, в’їхати до Білорусі за такими 
документами, як і раніше, неможливо.

Про це повідомив офіційний пред-
ставник Держприкордонкомітету рес-
публіки Антон Бичковський. «В’їхати 
зараз громадяни за цими документа-
ми (документами «ДНР/ЛНР» — ред.) до 
республіки Білорусь на кордоні з Укра-
їною, Євросоюзом не можуть. Також 
буде порушенням законодавства і в’їзд 
їх через російсько-білоруську ділянку 
кордону», — сказав А.Бичковський.

17 лютого представники бі-
лоруської опозиції провели в 
центрі Мінська несанкціоно-
вану акцію проти  так званого 
«дармоїдського декрету». Акція 
зібрала кілька тисяч людей. Це 
була найбільша від часу Майда-
ну-2010 хода.  Провели акцію 
опозиціонери Микола Статке-
вич, Володимир Некляєв, Пав-
ло Северинець і лідери анархіч-
ного руху Білорусі.

Несанкціонований марш 
проти  декрету відбувся 19 лю-
того в  Гомелі.

У марші взяли участь близь-
ко 2 тисяч осіб. Міліція не пере-
шкоджала його проведенню.

Люди, незадоволені декре-
том «Про запобігання соціаль-
ному утриманству», зібралися 
на площі Повстання й рушили 
маршем до центру Гомеля на 
площу Леніна, де біля облвикон-
кому провели мітинг.

У акції брали участь люди 
різного віку й соціального ста-
тусу, сім’ї з дітьми, пенсіонери, 
молодь. Опозиційної атрибути-
ки, традиційної для несанкціо-
нованих акцій, майже не було. 
Хоча майоріли національні бі-
ло-червоно-білі прапори, забо-
ронені в Білорусі. У руках люди 
тримали плакати «Я не дармо-
їд», скандували «Ні дармоїд-

ському декрету». Машини, що 
проїжджали мимо, підтримува-
ли учасників акції сигналами.

Цієї неділі акції проти декре-
ту пройшли ще в  Бобруйську, Ба-
рановичах, Бресті й Вітебську.

Як повідомляє сайт «Біло-
руський партизан», протест у Ві-
тебську почався на площі Пере-

моги під час офіційного заходу — 
Масляної: «Людей зібралася со-
лідна кількість — близько тисячі».

У Барановичі приїхав під-
тримати протестувальників лі-
дер Об’єднаної громадянської 
партії Анатолій Лебедько.

«Лукашенко, йди!» — закли-
кав оратор на центральній пло-

щі в Бресті, де зібралося близь-
ко 300 осіб. 

Майже тисяча людей зібра-
лася на площі в Бобруйську. Пе-
ред ними виступив уродженець 
міста, один із керівників Біло-
руської християнської демокра-
тії та екс-кандидат у президенти 
Віталій Римашевський.

Попередніми вихідними 
протести проти податку «на дар-
моїдство» відбулися в Мінську, 
Гомелі, Бресті, Вітебську, Гродно 
без попереднього узгодження з 
владою і майже без інцидентів. 

Декретом «Про запобігання 
соціальному утриманству» вста-
новлено обов’язок громадян Біло-
русі, іноземних громадян, які по-
стійно проживають у країні, осіб 
без громадянства, які не брали 
участі у фінансуванні державних 
витрат або брали участь у такому 
фінансуванні менше 183 кален-
дарних днів (півроку), сплачувати 
збір у розмірі 20 базових величин.

За несплату або неповну 
сплату передбачено накладен-
ня штрафу в розмірі від 2 до 4 ба-
зових величин або адміністра-
тивний арешт з обов’язковим 
залученням до виконання сус-
пільно корисних робіт.

Базова величина в Білору-
сі нині складає 23 білоруські ру-
блі ($12).

Війна Росії проти України
МЗС: «На Донбасі з вини 

РФ — уже понад 9800 
загиблих і майже 

1 мільйон 800 тисяч 
переселенців»

У результаті російської агресії на 
Донбасі загинули понад 9800 осіб, 
близько 23000 були поранені.

Про це йдеться в заяві МЗС із приво-
ду третьої річниці збройної агресії Росій-
ської Федерації проти України.

«20 лютого 2014 року Російська 
Федерація розпочала збройну агре-
сію проти суверенної держави Украї-
на... Жахливі цифри характеризують 
цю безпринципну війну Кремля проти 
українського народу: понад 9800 осіб 
загинуло, близько 23000 поранених, 
майже 1 млн 800 тис. вимушених пе-
реселенців. Державою-агресором за-
хоплено 7,2% території України, де в 
окупації та нескінченому терорі живуть 
мільйони громадян України», — заяви-
ли в МЗС.

«Непідконтрольною уряду України 
залишається ділянка українсько-росій-
ського державного кордону протяжніс-
тю 409,7 км, через яку Росія постійно 
направляє на територію України нових 
найманців, зброю та амуніцію», — наго-
лошується в повідомленні.

У МЗС підкреслили, що в окуповано-
му Криму, закритому для будь-яких форм 
міжнародного контролю й моніторин-
гу, системно порушуються права люди-
ни, від чого страждають, у першу чергу, 
українські активісти і кримські татари.

«Своїми діями Росія кинула виклик 
заснованому на цінностях світовому по-
рядку, намагаючись відродити геополі-
тичні конструкції минулого, де домінува-
ли право сили та поділ на зони впливу», 
— зазначили в МЗС.

«Росія повинна повністю виконати 
власні зобов’язання щодо мирного вре-
гулювання конфлікту на Донбасі, взя-
ті при підписанні Мінських домовленос-
тей, негайно припинити порушення прав 
людини та основних свобод на тимчасо-
во окупованих нею територіях, звільни-
ти українських заручників та політичних 
в’язнів, припинити окупацію Кримського 
півострова», — підкреслили в МЗС.

Порошенко: «Визнання 
РФ паспортів ОРДЛО — 

черговий цинічний 
доказ російської окупації»

Визнання Росією документів, ви-
даних проросійськими бойовиками 
на окупованих територіях Донбасу, є 
«черговим доказом російської окупа-
ції і порушення норм міжнародного 
права». Про це під час Мюнхенської 
безпекової конференції 18 лютого 
заявив Президент України Петро По-
рошенко. 

Президент РФ Володимир 
Путін підписав указ про ви-
знання на території Російської 
Федерації документів, вида-
них громадянам України та 
особам без громадянства, які 
постійно проживають на те-
риторіях Луганської та Доне-
цької областей, окупованих проросійськими 
бойовиками. В указі йдеться: «Тимчасово, на 
період до політичного врегулювання ситуа-
ції в окремих районах Донецької та Луган-
ської областей України, на підставі Мінських 
угод у РФ визнаються дійсними документи, 
що засвідчують особу, документи про осві-
ту та (або) про кваліфікацію, свідоцтва про 
народження, укладення (розірвання) шлю-

бу, зміну імені, про смерть, 
свідоцтва про реєстра-
цію транспортних засобів, 
реєстраційні знаки тран-
спортних засобів, вида-
ні відповідними органами 
(організаціями), фактично 
діючими на територіях за-

значених районів, громадянам України та 
особам без громадянства, які постійно про-
живають на цих територіях». 

Згідно з указом, громадяни України та 
особи без громадянства, які постійно про-
живають на територіях ОРДЛО, зможуть 
в’їжджати до Росії без оформлення віз на 
підставі документів, що засвідчують особу, 
виданих «владою», яка діє на цих територіях. 

 Німеччина і Франція: «Рішення 
Росії визнати паспорти ОРДЛО 
суперечить  Мінським угодам» 

Рішення президента РФ Володимира Путіна 
про визнання паспортів, виданих проросійськими 
бойовиками на окупованих територіях Донбасу, є 
порушенням Мінських домовленостей, і Німеччи-
на не збирається їх визнавати. Про це заявив уряд 
Німеччини. 

Рішення влади Росії про визнання паспортів, 
виданих проросійськими бойовиками на окупо-
ваних територіях Донбасу, суперечить Мінським 
угодам. Про це заявило міністерство закордонних 
справ Франції. 

ОБСЄ не справляється 
зі своїми завданнями 

Колишній представник України у мінській 
контактній групі Роман Безсмертний вважає, що 
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не здатна 
впоратися з безпекою в Європі.

«Очевидно, що ОБСЄ не дає ради з питанням 
безпеки на європейському континенті. І тут дуже 
важливий діалог України з австрійським голову-
ванням і певні ініціативи щодо того, які потрібні 
зміни в системі безпеки ОБСЄ для того, щоб ор-
ганізація була дієвою», — сказав Безсмертний.

Безсмертний наголосив, що спостерігачі Ор-
ганізації з безпеки й співпраці у Європі (ОБСЄ) не 
відповідають на питання, хто почав стріляти на 
Донбасі, коли моніторять ситуацію. «Я кажу про 
повну імпотентність ОБСЄ як структури, яка має 
відповідати за безпеку на Європейському конти-
ненті», — заявив він. 

У Білорусі — протести 
проти «дармоїдського декрету»

МінськМінськ

ГомельГомель

Росія  визнала документи, видані бойовиками Донбасу
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Понад 300 депутатів 
Верхов ної Ради вимагають від 
Генерального прокурора Юрія 
Луценка почати активне розслі-
дування смерті лідера Народно-
го Руху В’ячеслава Чорновола. 
Таку заяву зачитав днями з три-
буни парламенту нардеп Віктор 
Кривенко: «Понад 300 народних 
депутатів підписалися під звер-
ненням до Генерального про-
курора з вимогою розслідуван-
ня справи вбивства Чорновола. 
Три роки тому Апеляційний суд 
після перемоги Революції гід-

ності скасував закриття спра-
ви... Жодних відповідальних, за 
строком давності ніхто не пока-
раний, і три роки нічого не роз-
слідується».

У своїй заяві депутати нага-
дують, що така безкарність при-
звела і до «справи Ґонґадзе», і до 
вбивства Героїв Небесної Сотні.

21 січня 2014 року Борис-
пільський міжрайонний суд за-
крив справу про загибель лі-
дера Руху В’ячеслава Чорново-
ла. Було ухвалено рішення, що 
«оскільки це не вбивство на за-

мовлення і не політичне вбив-
ство, а лише аварія», то термін 
дії покарання за цією справою 
складає 10 років, і оскільки він 
уже минув, справу було закрито.

В’ячеслав Чорновіл — укра-
їнський політичний діяч, диси-
дент, журналіст. 1999 року тра-
гічно загинув в автомобільній 
аварії.

Шестеро суддів Конституційного Суду, 
які скасовували Основний закон у редак-
ції 2004 року, досі залишаються у статусі 
свідків.

Про це повідомив керівник департа-
менту спецрозслідувань Генеральної про-
куратури Сергій Горбатюк: «Підозри нікому 
ще не вручені, судді перебувають у статусі 
свідків».

За словами Горбатюка, тривалий час 
цим провадженням займалося Головне 
слідче управління, і тільки в червні 2016 
року його передали департаменту спец-
розслідувань.

«Після вивчення документів ми зро-

зуміли, що справа фактично не розсліду-
валася. За півтора року слідчим Головно-
го слідчого управління направлено лише 
кілька запитів і, можливо, проведено один 
допит. Ми почали це розслідування прак-
тично з нуля», — жаліється керівник де-
партаменту спецрозслідувань Генпроку-
ратури.

Одразу після перемоги Майдану, на по-
чатку березня 2014 року, Генпрокуратура 
розпочала кримінальне провадження за 
фактом узурпації влади Януковичем, якій 
сприяло зазначене рішення Конституцій-
ного Суду. У справі фігурують шестеро суд-
дів КС.

Справа №1. Влада не сприяє слідству 
у справі розстрілу Небесної Сотні

Про наявність зброї 
в майданівців заявляв Во-

лодимир Парасюк (станом на 
19 лютого 2014 року після входжен-

ня Самооборони в консерваторію він 
представлявся журналістам як «роз-
порядник»). Але на допит у прокурату-
ру Парасюк не з’явився.

Слідство встановило частину 
майданівців, які зранку 20 лютого 
перебували в консерваторії. Проте 
жодна людина не визнала, що стріля-
ла по правоохоронцях чи взагалі ви-
користовувала зброю.

Відсутність свідчень майданівців 
щодо використання зброї не дозво-
ляє встановити всіх обставин подій, 
кажуть слідчі. А це дуже важливий 
момент у розумінні всієї картини того 
дня. Адже ці втрати серед силовиків 
стали переломним моментом — вони 
почали відступати з Майдану.

Натомість за справу взялася 
«чорна рота «Беркута».

Допоки вбивство силовиків 
уранці 20 лютого не розкрито, 
у слідства залишається версія 
про наявність третьої сили, яка 
таким чином спровокувала ес-
калацію конфлікту. Також невідо-
мо, чи була ситуація для правоохо-
ронців на Майдані настільки критич-
ною, що потрібно було задіяти штур-
мову роту «Беркута».

«Чорна рота»
Близько 9-ої години ранку на 

майданчику поблизу Жовтневого па-
лацу з’явилася рота «Беркута», яку 
згодом назвуть «чорна». 

Силовики почали так зване «не-
вибіркове застосування зброї».

За законом вони мали знешко-
дити осіб, які тримали в руках вог-
непальну зброю та своїми діями мо-
гли становити небезпеку життю. На-
томість розстріляли майданівців, у 
яких, за даними слідства, максимум 
що було в руках — це фанерні щити 
й палиці.

Самі ж беркутівці, які нині пере-
бувають на лаві підсудних, повідоми-
ли слідчим, що їхнім завданням було 
допомогти бійцям внутрішніх військ 
відійти з Жовтневого. При цьому під 
час перших допитів вони переко-
нували, що на Інститутській узагалі 
були не вони.

Факти свідчать про інше.
«Чорна рота» вирізнялася від ін-

ших силовиків жовтими стрічками на 
руках. Цей засіб розрізнення був і на 
Миколі Симисюку, бійцеві цієї роти. 
На відео видно, як він стріляє з пом-
пової рушниці. Але його постріли три-
вали недовго. Уже о 9.16 він загинув 
поблизу Жовтневого палацу.

Загибель Симисюка стала од-
нією із зачіпок, яка вивела слідство 
на конкретний підрозділ «Беркута», в 
якому той працював.

Друга зачіпка більш відома. Ко-
мандир цієї роти Дмитро Садовник 
мав фізичну ваду: за кілька років до 
подій на Майдані втратив кисть на 
правій руці. На відео з розстрілу май-
данівців один із силовиків веде во-
гонь, тримаючи зброю на протезі.

Щодо Симисюка, то за півроку 
після загибелі про нього нагадала ки-
ївська міліція. Дивним чином.

У серпні 2014-ого на сайті Київ-
ської міліції з’явилося повідомлен-
ня: «Вічна та світла пам’ять тим, хто 
віддав власне життя під час несен-
ня служби». Про Симисюка написали: 
«Своїм героїчним вчинком під час ви-
конання службових обов’язків Сими-
сюк Микола Миколайович додав ще 
одну славну сторінку в історію Київ-
ської міліції».

Сергій Горбатюк, керівник Де-
партаменту спецрозслідувань ГПУ, в 
діях Симисюка ніякого геройства не 
побачив. Саме під керівництвом Гор-
батюка розслідують усі справи щодо 
злочинів проти учасників Євромай-
дану.

«На відео видно, що Симисюк вів 
стрільбу з помпової рушниці, — каже 
Горбатюк. — У слідства є припущен-
ня, що він влучав у майданівців. У 
перших загиблих влучали мислив-
ськими набоями (дріб та картеч). Їх, 
за версією слідства, рота Садовника 
використовувала в помпових рушни-
цях».

Інтенсивний смертельний вогонь 
«чорна рота» вела приблизно півтори 
години. Від Жовтневого палацу бер-
кутівці відійшли до снігової барикади 
поблизу виходу на Інститутську з ме-
тро «Хрещатик», а потім — до бетон-
ної барикади, яка знаходилась тро-
хи вище. Там підлеглі Садовника за-
лишалися до пізнього вечора. Увесь 
цей час вони продовжували тримати 
під прицілом майданівців.

О 16.45 один із беркутівців зро-
бив ще один смертельний постріл. Це 
зафіксувала камера спостереження 
з Нацбанку. Тієї миті був убитий Воло-
димир Мельничук, який перебував на 
майданчику Жовтневого палацу.

Загалом «чорну роту» слідчі зви-
нувачують у розстрілі 48 Героїв Не-
бесної Сотні. Також, за словами слід-
чих, від куль беркутівців отримали 
поранення ще 80 майданівців. Усьо-
го вогнепальні поранення того дня 
отримали 300 протестувальників.

Не виключають у Генпрокуратурі 
й версію про стрільбу з готелю «Укра-
їна».

20 лютого жертв могло бути зна-
чно більше. Після 15.00 міліцейські 
підрозділи почали масово отриму-
вати зброю та бойові набої. Зага-
лом було видано 1000 стволів, з них 
408 — тітушкам. Єдине, через що не 
пролилося значно більше крові, — не 
було надано наказу на застосування 
цієї зброї.

Виконавці 
та замовники

Безпосередніми виконавцями 
вбивств майданівців 20 лютого слід-
ство вважає 28 співробітників спец-
роти київського «Беркута» на чолі з 
Садовником. Із них лише 5 знахо-
дяться на лаві підсудних, більше 20 
— в розшуку включно із самим Са-
довником. За інформацією слідства, 
щонайменше 10 беркутівців отри-
мали російське громадянство.

На злочинців вищого рівня міг 
вивести командир «чорної роти». Він 
був однією із ключових осіб, кого 
вдалося затримати слідству. Але во-
сени 2014 року Садовнику допомо-
гли втекти. Сталося це через рішен-
ня суду, яким беркутівця з-під варти 
відпустили під домашній арешт. Не-
вдовзі він зник.

Напередодні третьої річниці роз-
стрілів адвокат родин Небесної Со-
тні Віталій Титич зробив гучну заяву. 
Він вважає, що Садовника було об-
міняно. На кого або на що — не знає.

«Він нікуди не втікав, — розпо-
вів Титич. — Садовнику організува-
ли скасування запобіжного заходу з 
грубим порушенням процесуально-
го закону. У подальшому під супро-
водом своїх колег, діючих працівни-
ків «Беркута», він покинув територію 
України. Як нам зараз відомо, отри-
мав громадянство Росії».

У нещодавно оприлюднених нар-
депом Надією Савченко «списках 
на обмін» «полоненими» виявилися 
екс-беркутівці Павло Аброськін та 
Сергій Зінченко, які перебувають на 
лаві підсудних. Самі вони відмовили-
ся від того, щоб їх видавали бойови-
кам.

Натомість у Генпрокуратурі 
спростували інформацію про обмін 
як Садовника, так і інших беркутів-
ців. За словами слідчих, з ними осо-
бисто ніхто таких розмов не вів.

Після виходу Садовника під до-
машній арешт у правоохоронців 
була можливість його затримати. 
За словами прокурора Олексія Дон-
ського, він готовий був це зробити 
разом із напарником. Для цього їм 
потрібна була допомога спецпід-
розділу. Але вони не отримали до-
зволу на застосування цього спец-
підрозділу від керівництва Генпро-
куратури. Відомство в той час очо-
лював Віталій Ярема.

Історію з Садовником адвока-
ти родин Небесної Сотні називають 
такою, що вказує на системне пе-
решкоджання розслідуванню 
чинними представниками вла-
ди. І це, за їхніми словами, унемож-
ливлює фіналізацію розслідування 
— вихід на організаторів та замов-
ників.

За версією слідства, є достатньо 
доказів вважати головним організа-

тором убивств майданівців 20 люто-
го безпосередньо Віктора Янукови-
ча. У матеріалах досудового розслі-
дування є показання двох свідків, 
що вони отримали інформацію з ото-
чення екс-президента про наступ-
не застосування силовиками зброї 
проти майданівців.

Янукович дав загальний наказ 
Віталію Захарченку (екс-міністр вну-
трішніх справ — УП), пояснює Дон-
ський. Міністр переказав наказ ко-
мандиру полку «Беркут» Сергію Ку-
сюку. Останній задіяв спецроту Са-
довника.

Натомість слідство досі не може 
дати відповідь щодо ролі Ріната Ах-
метова в подіях навколо Майдану.

За інформацією «Української 
правди», під час запеклого проти-
стояння з центра Києва одна особа 
телефонувала на особисті номери 
Віктора Януковича, Андрія Клюєва 
й Ріната Ахметова. Особисті номе-
ри телефонів цих людей могла знати 
лише дуже наближена до них особа.

Найчастіше ця особа телефо-
нувала саме Ахметову.

Також тінь на олігарха кидає ін-
формація про відвідання його ма-
єтку в Донецьку помічником прези-
дента Росії Владиславом Сурковим. 
Приїзд останнього в Україну під час 
Євромайдану слідчі розглядають як 
певний вплив на тогочасне керівни-
цтво країни.

Зокрема, перевіряється версія, 
чи не представники РФ спро-
вокували розстріл майданівців, 
який би не дозволив сторонам 
вирішити протистояння мир-
ним шляхом?

Проблеми 
розслідування. 

Вироку цього року 
чекати не варто

Напередодні третьої річниці по-
чатку Євромайдану в інтерв’ю «Укра-
їнській правді» Сергій Горбатюк за-
являв, що однією з проблем роз-
слідування є те, що з 15 тисяч си-
ловиків, яких влада задіяла проти 
протестувальників, лише 10 дали 
відносно правдиві свідчення. Пост-
революційні керівники МВС та СБУ 
не допомогли слідчим отримати біль-
ше інформації.

Та й у самій прокуратурі за три 
роки далеко не все йшло гладко.

Нині адвокати родин Небес-
ної Сотні прямо заявляють: 
2014 рік був втрачений для 
слідства.

Більшість проблем залишається 
й досі, належної підтримки розслі-
дуванню немає ані з боку правоохо-
ронних органів, ані з боку керівни-

цтва держави.
«Більша частина перепон, які іс-

нували в 2014 – 2015 роках, зали-
шилися, — вважає адвокат Павло 
Дикань. — Немає належної підтрим-
ки розслідування. Відбуваються чис-
ленні зміни в організаційній струк-
турі управління спецрозслідування 
ГПУ.

Система зсередини зовсім не 
змінилася. Якщо і є певні осередки, 
які реально працюють над встанов-
ленням об’єктивної істини в справах, 
то більша частина правоохоронної 
системи або прямо, або приховано 
опирається розслідуванню».

При цьому адвокати продовжу-
ють підтримувати слідчих, які роз-
слідують злочини проти учасників 
Євромайдану. Ті, у свою чергу, пере-
конують, що в рамках наявних ре-
сурсів роблять усе можливе для до-
сягнення результату.

За словами Сергія Горбатюка, 
суспільство цілком справедливо ви-
магає надати результати розсліду-
вання у стислі терміни. Проте додає, 
що для цього мають працювати всі 
правоохоронні органи, і бути в наяв-
ності воля керівництва. А її якраз не 
відчувається.

«Якщо це справа №1, то відпо-
відно має діяти вся система, — каже 
Горбатюк. — Але кожен на своєму 
місці не робить того, що мав би для 
розслідування цієї справи. Вихо-
дячи із заяв, які роблять очільники 
влади, мали б бути створені всі умо-
ви для роботи слідчих та прокурорів. 
Але цього немає. Я можу конста-
тувати: ця справа не стала №1 для 
держави».

І в слідчих, і в адвокатів родин 
Небесної Сотні є надія, що розгляд 
справи беркутівців у Святошинсько-
му райсуді столиці таки завершиться 
покаранням хоча б виконавців зло-
чину. А от вийти в українських судах 
на середню ланку злочинців, тим 
більше найвищу, сподівань немає. 
Покладають їх на Міжнародний кри-
мінальний суд.

У листопаді 2015 року МКС ви-
ніс попереднє рішення, що не може 
брати до свого провадження справу 
Євромайдану, бо не побачив достат-
ніх ознак масштабності й системнос-
ті злочинів.

Нині в Генпрокуратурі збирають 
додаткові матеріали, які б перекона-
ли суд у Гаазі в системності та масш-
табності.

Вироку у Святошинському суді 
щодо дій беркутівців цього року очі-
кувати не варто. На сьогодні в суді 
опитали лише половину потерпілих 
— приблизно 100 людей.

Після потерпілих потрібно буде 
опитати ще близько тисячі свідків.

Олексій БРАТУЩАК
(«Українська правда», 

20 лютого 2017 р.)
pravda.com.ua

Рада вимагає зайнятися 
розслідуванням смерті Чорновола

Судді КС, які змінювали Конституцію 
під Януковича, мають поки що статус лише свідків
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Скільки в різних 
країнах святкових днів
У різних країнах світу кількість вихід-

них святкових днів становить від 7 до 18.
Найбільше відпочивають у Колумбії та 

Індії, найменше — в Мексиці.
У Китаї та Японії існують так звані «зо-

лоті тижні» — кілька святкових днів разом 
із вихідними утворюють тиждень відпо-
чинку. В Японії цей тиждень починається 
від Дня імператора Сева. 

У Китаї таких тижнів два: святкуван-
ня китайського Нового року (свято Вес-
ни) і День утворення КНР. Китайці відпра-
цьовують частину цих вихідних протягом 
року.

У Японії майже немає знайомих нам 
свят, зате є дні гір, зелені, моря, культури і 
шанування старших.

У країнах Азії довго святкують місце-
вий Новий рік — від 3 до 7 днів. 

Новий рік і католицьке Різдво — ви-
хідні дні майже в усій Європі. У більшості 
європейських країн не працюють 1 трав-
ня: відзначають або День праці, або День 
весни.

Міжнародний жіночий день святкують 
тільки в Білорусі, Україні, Молдові та Росії.

Знайдено невідомий 
роман Уолта Уїтмена
Зекері Терлін, аспірант факультету ан-

глійської мови і літератури Хьюстонсько-
го університету (Техас) виявив невідомий 
досі роман видатного американського 
поета Уолта Уїтмена (1819 – 1892). Ро-
ман був опублікований, але без підпи-
су автора, і читачі не знали, що він нале-
жить перу Уїтмена. Роман «Життя і приго-
ди Джека Енгла» надрукували 1852 року 
в шести випусках нью-йоркської газети 
«Sunday Dispatch» і згодом ніколи не пере-
видавали. 

Прозова спад-
щина письменни-
ка невелика. Сві-
тову славу йому 
принесла книга 
поезій «Листя тра-
ви», опублікована 
1855 року, згодом 
поет доповнював 
її до кінця життя. 

Зекері Терлін давно займається пошу-
ком невідомої спадщини Уїтмена. Зокре-
ма, 2015 року досліднику вдалося зна-
йти невідомий трактат Уїтмена «Чоловіче 
здоров’я». І ось нова знахідка. Причому 
згадана газета знайшлася лише в бібліо-
теці Конгресу США. Дослідження підтвер-
дили авторство Уїтмена. Цей твір знаме-
нитого поета — міський авантюрний і со-
ціальний роман, які так подобалися нью-
йоркській публіці в середині ХІХ століття. 

У Лондоні викрали книги 
Коперника, Галілея і да Вінчі 
вартістю 2 млн фунтів
Антикварні книги на суму більше 2 

мільйонів фунтів стерлінгів були вкрадені 
в західному Лондоні.

Зловмисники вкрали більш ніж 160 
книг, багато із яких датуються XV і XVI сто-
літтями, зі сховища поблизу аеропорту Хі-
троу.

Крадії зламали систему захисту і про-
бралися через дах на склад. Відомо, що 
троє грабіжників просвердлили отвори 
у вікнах із посиленого скловолокна і на 
12-метрових мотузках спустилися в об-
ладнане датчиками руху сховище, де кни-
ги очікували відвантаження і відправлен-
ня на виставку до США.

Серед украдених книг була робота 
Миколи Коперника 1543 року «Про обер-
тання небесних сфер», книги Галілео Галі-
лея, Ісаака Ньютона, Леонардо да Вінчі, а 
також видання 1569 року «Божественної 
комедії» Данте Аліг’єрі.

На думку експертів, книги вкрали 
на замовлення певного колекціонера, 
оскільки «їх неможливо буде продати ні-
кому із сумлінних дилерів або аукціонних 
  домів».

Діаспора з Австралії 
передала в Україну гуманітарки 

на 200 тисяч доларів

Дуже багато коштів пожертвували на діяль-
ність ГО «Захист патріотів». Одна потужна гро-
мадська організація, головою якої є українець 
Петро Шміль, веде перемовини з МОЗ про орга-
нізацію програми психологічної реабілітації для 
ветеранів АТО.

Українська громада Австралії — третя за 
чисельністю і одна з найбільш потужних у світі.

 

Флешмоб 
«Global Shevchenko»

До дня народження Тараса Шевченка гро-
мадські організації «Батьківщина молода» 
та «Ukrainians» організовують міжнародний 
флешмоб «Global Shevchenko». 

Мета — вшанувати пам’ять Великого Коб-
заря, показавши пам’ятники, встановлені по 
всьому світу й Україні.

Правила флешмобу:
1) У ці дні й до 8 березня зробіть фото/сел-

фі біля пам’ятника Тараса Шевченка у вашому 
місті;

2) Опублікуйте фото на офіційній сторін-
ці флеш-мобу — https://www.facebook.com/
events/228139920989530, а також на своїх 
сторінках у соціальних мережах, обов’язково 
вказавши хештег#GlobalShevchenko, країну 
та місто, де зроблено фото. Наприклад: Львів, 
Україна #GlobalShevchenko.

9 березня о 16.00 (за київським часом) ор-
ганізатори закликають українців по всьому сві-
ту прийти до пам’ятників Тарасу Шевченку та 
одночасно зачитати вірш «В казематі» (Мені од-
наково, чи буду…). Це буде найбільше одночас-
не читання Шевченка в історії.

У світі встановлено 1385 пам’ятників Коб-
зареві, з них 1256 — в Україні та 129 — за 
кордоном у 35 країнах. Це найбільша у сві-
ті кількість монументів, встановлених діячеві 
культури.

Кредитівка «Будучність» 
та громада

Кредитова спілка «Будучність» української 
громади Канади підтримує різноманітні гро-
мадські проекти.

Традиційно «Будучність» роздає дарунки для 
дітей на День святого Миколая. Кредитівка та-
кож підтримує школи, садочки і творчі гуртки, 
які організовують різдвяні концерти, вистави.

Громадські організації Канади та спортив-
ні товариства організовують новорічні заба-
ви-Маланки, прибуток від яких спрямовують 
на різноманітні проекти. Одним із них є проект 
«Надія», який започаткували Об’єднання україн-
ців Закерзоння та Лемківська фундація. Завдя-
ки підтримці кредитівки ці організації зуміли зі-
брати кошти від Маланки «Надія», які надіслали 
на відбудову Українського народного дому в Пе-
ремишлі (Польща).

А прибуток від Маланки, організованої Лігою 
українців Канади, Лігою українок Канади та Спіл-
кою української молоді, буде спрямований на 
розбудову СУМівської оселі «Веселка» в Актоні.

Казки й оповідання на 
кожну пору року

Нова дитяча книжка «Казки й оповідання 
на кожну пору року» видана Союзом українок 
Америки (СУА), відділ 88, Філадельфійської 
округи. 

Казки були написані різними авторами, ра-
ніше виходили в місячному журналі СУА «Наше 
життя» й у «Веселці», яку видавав Український 
народний союз у 1947 – 1962 рр. Ось декотрі 
з багатьох авторів тих казок: Ганна Чорнобиць-
ка, Іван Керницький, Ніна Мудрик-Мриц, Ніна 
Наркевич, Роман Завадович, Іванна Савицька. 
Вони писали ці цікаві оповідки у 1944 – 1972 
рр., аби розвеселити і навчити дітей україн-
ських скитальців після Другої світової війни та 

прищеплювати їм українські традиції.
Казки і вправи в цій книжці допоможуть ді-

тям розвинути навички логічного мислення та 
природних здібностей. Подані матеріали мо-
жуть також служити наочними посібниками для 
дошкільнят: кольори, числа, рахунки, звірятка 
та птиці, ярина й овочі, всесвіт, частини тіла, по-
чуття та дружба. Оповідання також віддзерка-
люють наші чудові українські традиції.

Увесь прибуток від книги призначений 
українським воїнам-учасникам антитерорис-
тичної операції (АТО), сиротам і родинам потер-
пілих через агресію російського окупанта у схід-
ній Україні.

Помер поет
Богдан Бойчук, 

один із засновників 
Нью-Йоркської групи 

10 лютого у віці 
89 років помер Бог-
дан Бойчук — поет-
модерніст, прозаїк, 
перекладач, літера-
турний критик, член 
Нью-Йоркської групи, 
один із її засновни-
ків, лауреат Міжна-
родної літературної 
премії ім. Гоголя.

Богдан Бойчук народився 11 жовтня 1927 
року в Тернопільській області. У 1944 році його 
забрали до Німеччини на примусові роботи. 
Після війни він перебував у таборі переміщених 
осіб. У 1949 році переїхав до США, оселився в 
Нью-Йорку. 1957 року закінчив студії з елек-
троніки в міському коледжі Нью-Йорка. Відтак 
працював інженером у цій ділянці до 1992 року.

Від початку 1950-их років Бойчук активно 
долучився до українського літературного жит-
тя, не обмежуючись тільки поетичною творчіс-
тю. Він також писав і видавав драматичні тво-
ри, прозу, перекладав з англійської, іспанської 
та російської мов на українську, з української — 
на англійську, опублікував низку статей, рецен-
зій, передмов.

Бойчук був співредактором річника Нью-
Йоркської групи «Нові поезії» (1959 – 1971), 
ініціатором і головним редактором нью-
йорксько-київського літературно-мистецького 
квартальника «Світо-Вид» (1990 – 1999). Пра-
цював літературним редактором при місячнику 
«Сучасність» (Мюнхен) від 1961 року до 1973-
ого. Член Національної спілки письменників 
України.

Просвітяни України присвячують багато 
уваги молоді. «Просвіта» в Самборі організу-
вала ярмарок, де діти збирали кошти на за-
купівлю потрібних речей для українських во-
їнів із Самбора, які є на фронті. А Рівненська 
«Просвіта» проводить зустрічі у своєму музеї 
з дітьми з Маріуполя, де вони знайомляться з 
українською культурою та звичаями народу.

Полтавська «Просвіта» недавно переви-
дала роман Леоніда Полтави «1709» про Ма-

зепу, також організовує поїздки артистів на 
фронт до українських воїнів, де виступають і 
дарують українські книжки.

У Харкові вже чимало років видають ди-
тячий журнал «Журавлик», до якого дописують 
діти з цілої України.

Віра БОДНАРУК, 
професор, голова Товариства 

української мови (США)
Фото Богдана Боднарука

Станом на 1 січня 2017 року 22 з 28 дер-
жав-членів Європейського Союзу мають за-
конодавчо встановлений розмір мінімальної 
зарплати. Данія, Італія, Кіпр, Австрія, Фінляндія 
і Швеція не мають такого поняття.

У січні 2017 року десять держав-членів, роз-
ташованих у східній частині ЄС, мали мінімаль-
ну зарплату нижче 500 євро на місяць: Болга-
рія (235), Румунія (275), Латвія і Литва (по 380), 
Чехія (407), Угорщина (412), Хорватія (433), Сло-
ваччина (435), Польща (453) та Естонія (470).

У п’яти інших країнах ЄС, розташованих 
на півдні, мінімальна заробітна плата склада-
ла від 500 до 1000 євро на місяць: Португалія 
(650), Греція (684), Мальта (736), Словенія (805) 
та Іспанія (826).

У решті семи державах-членах (вони роз-
ташовані на заході й півночі ЄС) мінімальна 
зарплата була вище 1000 євро на місяць: Ве-
лика Британія (1397), Франція (1480), Німеччи-
на (1498), Бельгія (1532), Нідерланди (1552), Ір-
ландія (1563) і Люксембург (1999).

Однак розрив у мінімальних зарплатах компен-
сується рівнем цін у різних країнах ЄС. Наприклад, 
у Люксембурзі він утричі вищий, ніж у Болгарії.

Порівняно з 2008 роком мінімальна заро-
бітна плата зросла в усіх країнах за винятком 
Греції, де вона впала на 14%. У період з 2008 
по 2017 роки мінімальна зарплата найбільше 
зросла в Болгарії (на 109%), Румунії (на 99%), 
Словаччині (на 80%), а також в Естонії (на 69%), 
Латвії (на 65%) і Литві (на 64%). 

Європейська правда

Мінімальна зарплата в країнах Євросоюзу

«Просвіта» в Україні 

У школі Святої Софії в Міссісазі.

Молодь Самбірщини — для воїнів фронту.

Просвітянські видання.

Рівне: зустріч із молоддю Маріуполя в музеї «Просвіти».
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Цікаві факти про Австралію

Знаменита актриса 
Маріка Рьокк виявилася 
радянською розвідницею

Німецька кіно-
актриса і співач-
ка угорського по-
ходження Маріка 
Рьокк виявилася 
радянською роз-
відницею. Про це 
свідчать розсекре-
чені документи з 
архіву Федераль-
ної розвідувальної 
служби Німеччини.

На чолі мере-
жі, в якій працюва-
ла Рьокк, імовірно, був радянський розвід-
ник Ян Черняк. До агентурної мережі входи-
ли більше 30 розвідників, у тому числі бан-
кіри, військові, державні чиновники. Була 
серед них і актриса Ольга Чехова.

Згідно з документами, Рьокк від 1940-
их років відповідала за передачу радянській 
владі дуже важливої військової розвіду-
вальної інформації.

Маріка Рьокк народилася 1913 року в 
Каїрі в сім’ї угорського архітектора і буді-
вельника. Незабаром родина повернулася 
до Будапешта. У 1924 році сім’я переселила-
ся до Парижа, де Маріка професійно займа-
лася хореографією і брала уроки в росій-
ської балерини. Померла Рьокк 2004 року 
від інфаркту у віці 90 років.

Упродовж життя 
особистість людини 
повністю змінюється
Шотландські вчені з Единбурзького уні-

верситету з’ясували, що в міру дорослішан-
ня особа і характер людини повністю зміню-
ються. Щоб пояснити свої висновки, фахівці 
провели масове соціологічне дослідження, 
яке тривало шістдесят років.

Дослідження відбувалося в кілька ета-
пів. Спочатку відібрали декілька десят-
ків респондентів, вік яких не перевищував 
14 років. Після вивчення всіх особливос-
тей характеру й особи випробовуваних уче-
ні зібрали цю саму групу добровольців, але 
вже через шістдесят років. Після проведен-
ня порівняльного аналізу фахівці з’ясували, 
що між цими людьми немає  щонайменшого 
зв’язку.

Річ у тому, що ті якості, які можна спосте-
рігати в підлітка, з часом або зазнають де-
формації, або взагалі стираються. Приміром 
— імпульсивність: мало хто з людей старшо-
го віку схильний до подібної риси, яка влас-
тива практично всім молодим людям. Біль-
шість респондентів, що брали участь в екс-
перименті, продемонстрували врівноваже-
ність і раціональність.

Несподівана знахідка 
вчених Данії здивувала 

науковий світ 
Данські вчені після проведення розкопок 

не знають, як описати те, що їм вдалося зна-
йти. Дослідники знайшли більше 2 тисяч стру-
жок, зроблених із чистого золота. Кожна — 
не більше 3 сантиметрів завдовжки. Можли-
во, цим спіралям близько трьох тисяч років.

Історики Данії вказують, що в місцевості, 
де відбувалися розкопки, й раніше знаходили 
немало золотих артефактів. 

Куратор Національного музею Данії 
Флеммінг Кауль припускає, що ці знахідки 
свідчать про дуже палке поклоніння Сонцю, а 
золоті предмети були частиною культу.

Також є думка, що ці спіралі в давни-
ну люди використовували з декоративною 
метою: прикрашали ними капелюхи або 
волосся.

Загублене місто в Іспанії
Археологи виявили стародавнє римське 

місто Карака в Іспанії. Загальна площа по-
селення склала 12 гектарів. Його виявили 
на глибині 70 сантиметрів під землею завдя-
ки георадару. За словами вчених, місто збе-
реглося в ідеальному стані, зокрема храми й 
будинки на вулицях.

ППанорраммаа

 Назва «Австралія» (з латин-
ської — «Terra Australis Incognita», 
що означає «Невідома півден-
на земля») з’явилася ще за часів 
правління Римської імперії.

 Австралія — єдиний кон-
тинент планети, повністю зайня-
тий однією державою. Площа — 
7 686 850 квадратних кілометрів, 
це шосте місце у світі. Населення 
— 21,5 мільйона людей.

 Австралія складається з 6 
штатів: Квінсленд, Новий Півден-
ний Уельс, Вікторія, Тас-
манія, Південна Австра-
лія, Західна Австралія. 
Крім того, тут є дві голо-
вні материкові території 
— Північна територія й 
Австралійська столична 
територія, а також ряд 
досить незалежних ост-
ровів.

 Столиця Австра-
лії — місто Канберра. 
Місто стало столицею 
Австралії в результаті 
компромісу між Сіднеєм і Мель-
бурном: австралійці ніяк не могли 
вирішити, якому з цих міст віддати 
пальму першості, і в підсумку роз-
ташували столицю між двома міс-
тами-конкурентами.

 Австралійці за законодав-

ством зобов’язані голосувати на 
виборах. Громадянину, який не 
з’явився на вибори без поважної 
причини, загрожує штраф.

 Щільність населення в Ав-
стралії розраховується у квадрат-
них кілометрах на людину, а не 
кількістю людей на квадратний 
кілометр, як в інших країнах. Тут 
один із найнижчих рівнів щільнос-
ті населення в світі, який стано-
вить 3 людини на кв. км. Середня 
щільність населення у світі стано-
вить 45 людей на кв. км.

 Більше 20 відсотків австра-
лійців народилися в іншій країні.

 Австралія була батьківщи-
ною аборигенів довше ніж 40 000 
років. Вони говорили більше ніж 
300 різними мовами.

 Австралія — найбільший 
острів і найменший континент у 
світі.

 Це єдиний континент, 
де немає активного вулкана.

 Австралія — найсу-
хіший населений континент 
на Землі (ще більш сухий — 
ненаселена Антарктида). 
Одна третина країни — це пусте-
ля, інша частина теж досить по-
сушлива.

 У австралійських Сніж-
них горах щороку випадає 
більше снігу, ніж у швей-
царських Альпах.

 6 з 10 найбільш 
отруйних видів змій у сві-
ті живуть в Австралії. Ав-
стралійський прибереж-
ний тайпан —  найотруйні-
ша змія у світі. Отрута від 
одного укусу може вбити 
100 людей.

 В австралійських 
пустелях блукають більше 

750 000 одногорбих диких верб-
людів. Це одне з найбільших стад 
на Землі.

 У Південній Австралії роз-
ташована ферма Anna Creek 
Cattle Station, яка за площею пе-
ревершує Бельгію.

 У державі в 3,3 разу більше 
овець, ніж людей.

 Кенгуру та ему були обрані 
як символи австралійського гер-
ба, оскільки, на відміну від біль-
шості тварин, рідко можна поба-
чити, що вони рухаються назад.

 Будинки в Австралії пога-
но ізольовані від холоду, тому зи-
мовими місяцями за температури 
нижче +15 градусів у приміщеннях 
прохолодно. Не дивно, що саме з 
цієї країни пішла мода на «уггі» — 
тепле м’яке й затишне взуття. Ав-
стралійці носять уггі вдома.

 Хоча багато корін-

них австралійців є нащадками 
ув’язнених, на генетиці це ніяк не 
позначилося: за статистикою, на-
селення Австралії — найбільш за-
конослухняне у світі.

 Коали й люди — єдині тва-
рини у світі, які мають унікальні від-
битки пальців. Відбитки пальців ко-
али практично неможливо відріз-
нити від відбитків пальців людей.

 М’ясо кенгуру легко можна 
знайти в австралійських супер-
маркетах і ресторанах. Тут воно 
вважається корисною альтерна-
тивою яловичині або баранині: 
вміст жиру в кенгурятині не пере-
вищує 1 – 2 відсотків.

 Австралійці — найазартні-
ші люди на Землі. Більше 80 від-
сотків дорослого населення грає 
в азартні ігри — це найвищий рі-
вень у світі.

 Найдовша пряма дорога у 
світі протяжністю 146 км знахо-
диться в пустелі Налларбор.

 У Тасманії найчистіше пові-
тря у світі.

 Найдовша у світі стіна — 
не Велика Китайська, а так зва-
ний «Собачий паркан», що розді-
ляє австралійський материк на 
дві частини, одна з яких є ареа-
лом проживання диких собак дин-
го. Паркан завдовжки 5614 кі-
лометрів був зведений з метою 
захистити пасовища Південно-
го Квінсленда від ненажерливих 
динго. 

Дещо про полюванняУ штаті Кашмір в Індії 
заборонили запрошувати на весілля 

більше 900 гостей
Влада індійського штату Кашмір 

ввела заборону на проведення роз-
кішних весіль у регіоні. Тепер бать-
ки нареченої не можуть запрошува-
ти більше 500 гостей, а нареченого 
— понад 400 осіб. Розкішним вва-
жається весілля на понад 900 осіб, 
а якщо гостей, наприклад, 800 або 
500, то це за індійськими мірками 
більш ніж скромно.

Крім того, на весільному банке-
ті можна подавати не більше семи 
основних страв — щоб продукти не 
витрачалися марно.

Р о з п о р я -
дження ухва-
лили у відпо-
відь на чис-
ленні скарги 
громадян на 
шум від ве-
сільних уро-
чистостей і ве-
личезну кіль-
кість відходів. 

Один із членів регіонального пар-
ламенту запропонував розповсюдити 
цю заборону на всю територію країни.

Аналогічну заборону місцева 
влада вже запроваджувала 1984 
року, проте після серії масових про-
тестів її скасували.

Індуси із простих сімей запро-
шують на весілля в середньому від 
700 до 900 гостей. Якщо сім’я забез-
печена, на бенкет можуть поклика-
ти до трьох тисяч гостей. При цьому 

під час весільної процесії до гостей 
може приєднатися будь-хто. Кожно-
го, хто прийде до місця святкування, 
зобов’язані нагодувати.

Факти  про індійське весілля
В Індії все вирішують батьки. 

Сім’я нареченого сама підбирає си-
нові наречену. Весільну урочистість 
сплачує виключно сім’я нареченої.

Долоні і ступні нареченої перед 
весіллям розмальовують хною за-
міжні подруги нареченої. Під час 
цього процесу дають подрузі поради, 
як правильно поводитися з чолові-

ком. Вважаєть-
ся, що найкра-
щою дружиною 
буде та дівчина, 
тіло якої покрите 
максимальною 
кількістю дріб-
них візерунків, 
оскільки вона 
багато часу про-

вела, слухаючи настанови заміжніх 
жінок.

Традиційне весільне вбрання — 
червоне, розшите золотом. Проте 
дів чата можуть вибрати будь-який 
колір, окрім білого й чорного. Чорний 
символізує нечистоту, а білий в інду-
сів — колір трауру. 

До вдів в Індії ставляться зі зне-
вагою: вважається ганебним пере-
жити свого чоловіка, оскільки його 
життя і здоров’я, за поняттями інду-
сів, саме в руках дружини. 

 В Іспанії недосвідчені 
мисливці часто помилково вби-
вали домашніх корів, плутаючи 
їх з оленями. Тому нині на боках 
багатьох іспанських корівок 
красується великий напис VAKA 
— корова.

 Іноді невдах-мисливців 
можуть підстрелити дикі тва-
рини. Біля села Старі Поддуби 
в Білорусі лисиця підстрелила 
мисливця. Чоловік під час по-
лювання поранив звіра й ви-
рішив не витрачати на нього 
патрона, а добити прикладом. 
Коли ж спробував ударити ли-
сицю, та відмахнулася лапою, 
зачепила за спусковий гачок 
рушниці й прострелила мис-
ливцеві стегно.

 Багато фінів забезпе-
чують своїх мисливських собак 
мобільними телефонами. Ро-
биться це для того, щоб почути з 
відстані в кілька кілометрів, як 
вони загнали звіра. Крім того, 
мисливці відстежують розташу-
вання телефону й дізнаються, 
де знаходиться здобич.

 У Японії є аналог Нес-
сі — монстр озера Ікеда. Що-
року сотні японців прибувають 
до озера, аби пополювати на 
нього. Чомусь вважається, що 
саке — найкраща приманка 
для цього чудовиська. У водо-
йму виливають сотні літрів ри-
сової горілки, проте монстр не 
поспішає з’являтися на людях. 

Зате з’являються захисники 
природи, які виступають проти 
цього полювання. Мовляв, від 
саке в озері Ікеда дохне риба.

 Слово «снайпер» 
з’явилося завдяки невеликій 
пташці — бекасу. Вона має 
оперення, що маскує її не гір-
ше від болотного камуфля-
жу, і літає по непередбачува-
ній траєкторії. Щоб добути бе-
каса, потрібно відмінно воло-
діти зброєю і вміти вражати 
маленькі рухливі цілі, стріля-
ючи навскидку. Оскільки бе-
кас англійською — snipe, кра-
щих стрільців стали називати 
snipers — снайпери.

 Жителі Далекого Схо-
ду називають збір женьшеню 
полюванням. Коріння цієї рос-
лини нагадує своїми обрисами 
людську фігуру, тому «мислив-
ці» вважають його живою іс-
тотою. Перш ніж витягнути ко-
рінь із землі, збирачі завжди 
просять у нього пробачення.

 Інколи словосполу-
чення «сходити на полюван-
ня» означає «безглуздо заги-
нути в результаті нещасного 
випадку за загадкових обста-
вин». У цьому сенсі «сходило 
на полювання» чимало істо-
ричних особистостей: англій-
ський король Вільгельм II Ру-
фус, французький монарх Фі-
ліп IV Красивий, старший син 
Чингісхана Джучі.
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Ісаак Ньютон

Археологи знайшли в північ-
ному Єрусалимі поселення ві-
ком 7000 років — таким чином, 
одне з ключових міст людської 
цивілізації виявилося набага-
то старшим, ніж вважалося ра-
ніше.

Археологи були запроше-
ні туди, щоб досліджувати ґрунт 
перед прокладенням нового 
шосе. Період, яким датують-
ся знахідки, називається ще 
мідно-кам’яним, тому що в той 
час люди починали використо-
вувати знаряддя праці, виготов-
лені з міді, але ще не відмовили-
ся і від кам’яних.

«Пам’ятники мідно-
кам’яного періоду відомі в пус-
телі Негев, у Галілеї, але прак-
тично повністю відсутні на па-
горбах Іудеї і в Єрусалимі, — го-
ворить доктор Омри Барзилай з 
управління старовини. — Хоча 
останніми роками ми знаходили 

сліди поселень мідно-кам’яного 
періоду в різних частинах Єру-
салима, всі вони були вкрай 
розкиданими. Тепер ми вперше 
виявили переконливі артефак-
ти семитисячолітньої давнини».

«Після закінчення розко-
пок абсолютно зрозуміло, що 
на цьому місці на території 
нинішнього Єрусалима було 
колись значне поселення, — 
впевнений керівник розкопок 
Роніл Лупо. — Окрім керамі-
ки і приголомшливих виробів 
із кремнію, ми знайшли ма-
ленькі серпи для прибирання 
зернових, поліровані сокири 
й долота для будівництва, на-
віть намиста з коштовного ка-
міння. Особливо цінні жорна, 
ступки і товкачики з базальту, 
що дозволяє отримати уявлен-
ня про рівень технології тих 
часів і про те, чим харчували-
ся люди».

Історія деяких міст починається ще кілька тися-
чоліть тому. Вони ваблять своїми загадками.

Ангкор-Ват, 
Камбоджа
Колись це було ве-

лике місто з величезною 
кількістю доріг, каналів 
та храмів. Нині закину-
тий комплекс церков — 
серед найважливіших 
пам’яток ЮНЕСКО.

Рим, Італія
Це одне з най-

відоміших міст у 
світі. Про його кра-
су та велич було на-
писано багато тво-
рів. Сьогодні про 
неймовірну істо-
рію Рима туристам 
нагадує амфітеатр 
Колізей, якому вже 
майже дві тисячі 
років.

Легендарний заповіт Олександра 
Великого, за словами лондонського 
історика, лежав на видному місці, але 
впродовж століть його ніхто не помі-
чав.

Фахівці здогадалися про значен-
ня документа тільки через 2000 ро-
ків після смерті Олександра Македон-
ського. Між тим, остання воля царя 
торкалася майбутнього Греко-пер-
ської імперії, якою він правив. Крім 
того, в заповіті Македонський указу-
вав своїх спадкоємців.

Докази існування «останньої 
волі» зустрічаються в рукописі «Істо-
рія Олександра Великого», що містить 
оповіді про подвиги царя. Псевдоісто-
ричний грецький роман про Олексан-
дра Македонського, створений, імо-
вірно, впродовж століття після смерті 
його головного героя, містить безцін-
ні оповіді про кампанію Олександра в 
Перській імперії.

Довгі роки історики сприймали 
останню главу роману, в якій описува-
лася передсмертна воля царя, як полі-
тичний памфлет. Проте експерт Девід 
Грант, котрий запустив проект з ви-
вчення історії правління Олександра 
Великого, переконався, що це припу-
щення неправильне. Усебічне дослі-
дження показало, що глава-заповіт 
ґрунтувалася на справжньому доку-
менті, хоча йому й надали деякого ви-
гаданого політичного ефекту.

Грант виклав своє відкриття в 
книзі «У пошуках втраченого запові-
ту Олександра Великого». На думку 
історика, оригінальний заповіт царя 
приховали впливові полководці, що 
контролювали регіони імперії, оскіль-
ки Олександр заповідав спадок сино-
ві-метисові Олександру IV, котрий ще 
не народився, і старшому синові Гера-
клу, народженому від коханки. Впли-
вові македоняни не прийняли синів-
напівкровок, а царство загрузло в 
міжусобицях.

Упродовж десятиліть після смерті 
Олександра оригінал заповіту таємно 
переписували й поширювали у вигля-
ді листівок, якими воєначальники, що 
конкурували між собою, намагалися 
довести свою легітимність.

Якщо Грант правильно інтерпрету-
вав документ, то пошуки 2000-річного 
заповіту можна буде вважати завер-

шеними. Історик підкреслює: неодно-
разові зміни, що внесені в заповіт і 
надали йому пропагандистського по-
літичного стилю, викликають серйоз-
ні сумніви в достовірності документа й 
перетворюють його на псевдоісторич-
не свідоцтво.

«Дослідження привело мене до 
висновку, що зміст документа ґрун-
тується на оригінальному заповіті 
Олександра Великого. Це був один 
із найвпливовіших військових і по-
літичних мандатів у стародавньому 
світі», — зазначив Грант. Крім того, 
документ містить натяки на змову 
воєначальників проти Олександра 
Великого.

Олександр Македонський (356 – 
323 рр. до нашої ери) створив світо-
ву державу, яка розпалася після його 
смерті. Ще в античності за Олексан-
дром закріпилася слава одного з най-
визначніших полководців в історії.

Засновані Олександром міста, які 
й у наш час є найбільшими в декіль-
кох країнах, і колонізація греками но-
вих територій в Азії сприяли поширен-
ню грецької культури на Сході. Майже 
досягнувши віку 33 років, Олександр 
помер у Вавилоні від важкої хвороби. 
Негайно імперію розділили між собою 
його полководці (діадохи), і на декіль-
ка десятиліть запанувала черга воєн 
діадохів.

Учені назвали 
причину зникнення 
цивілізації ацтеків 
Німецькі, американські, швейцарські та мекси-

канські вчені визначилися з найбільш імовірною при-
чиною розпаду ацтекського суспільства. 

Причину занепаду могутньої давньої цивілізації 
Центральної Америки вчені побачили у спалаху саль-
монельозу, який вразив у XVI столітті корінне насе-
лення сучасної Мексики. У цілителів того часу просто 
не було методу боротьби з цим захворюванням.

Як вважають учені, сальмонелу занесли іспан-
ські завойовники. Учені реконструювали ДНК бакте-
рії, виявленої в шлунку одного з похованих на терито-
рії сучасної Мексики. Фахівці вважають, що людина 
померла під час епідемії 1540-их років, яка знищила 
до 80 відсотків населення ацтеків.

Також учені оприлюднили результати розшиф-
рування ДНК, узятої із зубів 29 стародавніх ацтеків, 
які жили в гірській місцевості. З них у 24 виявлено 
зв’язок із сальмонелою Ентерік. Імовірно, ці люди по-
мерли в 1545 – 1550 роках.

Іспанський конкістадор Ернандо Кортес прибув 
на територію сучасної Мексики 1519 року. На той час 
ацтекська цивілізація налічувала приблизно 25 міль-
йонів осіб. Через 100 років ця кількість зменшилась 
до одного мільйона. Під час двох найбільших спала-
хів захворювання, які трапилися в 1545 і 1576 роках, 
загинуло від 7 до 18 мільйонів людей, що прожива-
ли в гірських районах на території сучасної Мексики.

Виявлено заповіт Олександра Македонського

Єрусалим виявився набагато 
древнішим, ніж вважали

Сер Ісаак Ньютон (4.01.1643 
– 31.03.1727) — відомий англій-
ський учений, один із творців кла-
сичної фізики, автор закону все-
світнього тяжіння, трьох законів 
механіки, теорії кольору та бага-
тьох інших математичних і фізич-
них теорій. 

Ньютон народився в англій-
ському селі Вулсторп у графстві 
Лінкольншир. За юліанським ка-
лендарем, що діяв тоді в Англії, в 
день його народження — 25 груд-
ня — було Різдво. Згодом Нью-
тон вважав це особливим зна-
ком долі. Але безсумнівним ди-
вом було те, що Ісаак народився 
раніше від терміну і дуже хворів, 
батьки довго не наважувалися 
його хрестити. Навіть незважаю-
чи на стан медицини в той час, він 
зміг вижити і прожив довге життя.

Любов до читання, віршуван-
ня та конструювання всіляких ме-
ханізмів проявилася в Ісаака ще 
з ранніх років. У школі Ньютон та-
кож проявляв неабиякі здібнос-
ті й опісля вирушив здобувати 
подальшу освіту до Трініті-коле-
джу Кембриджського університе-
ту. Згодом більше 30 років життя 
вченого буде пов’язано з цим на-
вчальним закладом.

1665 – 1667 роки стали для 
Англії спустошливими. Почалася 
велика епідемія чуми, недешева 
війна з Голландією, сталася Вели-
ка лондонська пожежа. На час епі-
демії Ньютон покинув університет 
і повернувся в рідне село. Саме  
тоді він здійснив суттєву частину 
своїх наукових відкриттів, у тому 
числі довів, що білий колір є суміш-
шю кольорів спектра, а також від-
крив закон всесвітнього тяжіння.

Найвідоміша легенда, 
пов’язана із Ньютоном, розпові-
дає, що ідея закону тяжіння спала 
на думку вченому, коли він сидів 
під яблунею і несподівано яблуко 
впало з гілки. Насправді з робо-
чих записів фізика видно, що цю 
теорію він розвивав поступово, а 
остаточно закон був сформульо-
ваний тільки після того, як Ньютон 
зрозумів закони механіки.

Ісаак Ньютон, який з дитин-
ства був самотній, а згодом мав 
дуже мало друзів, ніколи не гнав-
ся за славою. Багато своїх від-
криттів він публікував на 20 – 40 
років пізніше, ніж вони були зро-
блені. А свою найпершу наукову 
працю, написану 1666 року, вза-
галі не опублікував. Ця праця опи-
сувала основи сучасного аналізу і 
була знайдена лише через 300 ро-
ків. Відмова від публікації власних 
відкриттів була пов’язана і з тим, 
що прогресивні ідеї Ньютона за-
знавали некомпетентної критики 
з боку інших учених того часу, тому 
фізик зарікся не вплутуватися в 

наукові суперечки.
1668 року він став магістром 

Трініті-коледжу, де навчався, і ви-
кладачем. 

Ньютон першим сконструю-
вав оптичний телескоп, в якому 
дзеркала були світлозбиральни-
ми елементами. Незважаючи на 
невеликі розміри інструменту, 
вчений домігся в ньому 40-крат-
ного збільшення. Завдяки вина-
ходу цього інструмента Ньютон 
став знаменитим і був обраний 
членом Королівського товари-
ства, провідного наукового това-
риства Великобританії. Від почат-
ку XVIII століття Ньютон став пре-
зидентом цього товариства і ке-
рував ним більше 20 років.

Працюючи від 1699 року ке-
руючим Монетного двору, Іса-
ак Ньютон здійснив ряд реформ, 
які не тільки запобігли економіч-
ній кризі, а й на багато десяти-
літь уперед призвели до значно-
го зростання добробуту країни. 
Він придумав успішний метод бо-
ротьби з фальшивомонетника-
ми, який діє досі. Раніше шахраї 
відрізали від срібних монет краї, 
роблячи їх таким чином неповно-
цінними. Ньютон придумав роби-
ти по обідку монет напис, що уне-
можливлювало сточування.

Близько 1691 року вчений пе-
режив серйозну хворобу. Є дум-
ка, що він міг отруїтися під час хі-
мічних дослідів, але, можливо, ду-
шевному розладу сприяли й інші 
події (смерть матері, пожежа в 
будинку, яка знищила частину 
рукописів фізика). Зовні Ньютон 
завжди був асоціальним, мало 
спілкувався з людьми, але в той 
період у нього особливо гостро 
проявилися ознаки психічного 
розладу. Він відчував сильне за-
непокоєння і боявся, що його хо-
чуть пограбувати.

Сучасні дослідники, зробив-
ши аналіз волосся Ньютона, ді-
йшли висновку, що в його орга-
нізмі внаслідок праці в лаборато-
рії накопичилися отруйні речови-
ни. Здоров’я вченого відновилося 
лише наприкінці 1693 року.

Сучасники описували Ісаака 
Ньютона як людину, байдужу до 
спорту, музики, мистецтва, подо-
рожей — до всього, крім наук. Він 
був дуже працьовитий і практично 
ніколи не відпочивав. Учений не 
одружувався і не залишив спад-
коємців. Незважаючи на те, що фі-
зика описували як відстороненого 
від суспільства (він дійсно не мав 
близьких друзів), усе-таки Ньютон 
не був байдужим до чужої долі. Він 
допомагав дітям своєї зведеної се-
стри Анни, коли ті після її смерті за-
лишилися без засобів до існуван-
ня, а також завжди допомагав лю-
дям зі свого близького оточення.

Древнi мiста планети
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У 2017 році минає 80-та річ-
ниця Великого терору — апогею 
сталінського репресивного ре-
жиму. Протягом 1937 – 1938 ро-
ків були знищені сотні тисяч гро-
мадян, зокрема й ті, хто попервах 
сам виносив смертні вироки. Яки-
ми були причини та наслідки цих 
подій, про це Радіо Свобода роз-
мовляло з істориками Юрієм Ша-
повалом та Ларисою Якубовою.

— Пане Шаповал, Радянський 
Союз від перших років свого існуван-
ня мав доволі репресивний характер 
щодо своїх громадян. Але спочатку 
йшлося про десятки тисяч репресо-
ваних. Натомість у 1937 – 1938 ро-
ках йдеться про сотні тисяч смерт-
них вироків. Як пояснити, що саме в 
ці два роки сталінський режим став 
у рази жорстокішим і просто займав-
ся винищенням певних верств насе-
лення?

— Юрій Шаповал: За різними під-
рахунками, кількість заарештованих 
за цей період становила півтора міль-
йона. Тільки уявіть собі таку кількість 
людей! Убили, за різними підрахунка-
ми, 680 – 720 тисяч осіб. Уявіть собі: 
вбити менш ніж за два роки таку кіль-
кість людей — які масштаби терору!

Бачте, політика завжди була сфе-
рою експериментів. Коли в державі є 
диктатор і є населення, тоді все може 
трапитися. Ці роки стали дуже яскра-
вим свідченням експериментів Сталі-
на, за допомогою яких він хотів увійти 
в історію із зовсім іншим образом, ніж 
мав перед тим.

Саме поняття «Великий терор» 
увів англійський дипломат, розвідник, 
поет Роберт Конквест. Ніхто в Радян-
ському Союзі такими категоріями не 
мислив.

 — У Радянському Союзі був тер-
мін «єжовщина» — за прізвищем нар-
кома внутрішніх справ.

— Юрій Шаповал: Так, коли Єжо-
ва усунули, часи його діяльності поча-
ли називати «єжовщиною».

Якщо казати про причини, то ба-
гато дослідників схиляються до думки, 
що Сталін за допомогою Великого те-
рору хотів оновити тодішню номенкла-
туру, яка би відтак не знала, хто він є 
насправді. Дослідники називають це 
фундаментальною причиною цього те-
рору. Друга причина полягає в тому, 
що 1937 року добігав кінця термін 
ув’язнення тих, кого посадили в пері-
од колективізації й розкуркулення. Ці 
люди, отримавши більш-менш стан-
дартні вироки, поверталися додому. А 
тепер уявіть собі, як би проходили ви-
бори до рад, які мали відбутися в груд-
ні 1937-ого. Зрештою, третя причина 
— дуже важлива, яку часто ігнорують: 
влада намагалася вивести нову поро-
ду людей, лояльну до режиму.

— Лариса Якубова: Як на мене, 
варто додати ще три глобальні чинни-
ки, в надрах яких визрів Великий те-
рор. Перше — це комуністична доктри-
на як така, абсолютно людинонена-
висницька, яка в різних країнах дава-
ла неодноразово великі й малі терори 
і геноциди. Практика доводить, що ко-
муністична доктрина генерує в собі 
насилля до суспільства та особистості.

Друга причина — партія, яка вті-
лює комуністичну доктрину і є абсо-
лютно схибленою у своїх ідеях, фана-
тичною у своїх переконаннях. Вона не 
зважала на жертви, аби тільки втілити 
свою ідею фікс. Те, що партію очолю-
вав такий харизматичний лідер, який 

зумів підкорити собі все, відображало 
внутрішні ідеї та настрої партії — тому 
за ним ішли.

Третя глобальна причина — стан 
суспільства. Є комуністична доктрина, 
яка сама по собі була нереальною та 
фантастичною, а з іншого боку — сус-
пільство, яке ніколи не зможе підтри-
мати в реальному часі оцю ідею фікс, 
адже її втілення можливе лише шля-
хом терору. Суспільство неспроможне 
було транслювати ці ідеї через той ре-
жим свідомості, який передбачає ко-
муністична утопія. Створення оцього 
псевдокомуністичного ладу можливе 
було лише інструментами терору.

— Серед причин називають біль-
шовицьку партію загалом, назива-
ють конкретно Єжова і Сталіна. На-
скільки причетна була партія? Адже 
при Хрущові казали, що партія, мов-
ляв, чи не найбільше постраждала. 

Подекуди навіть сама партія була 
змальована як жертва Великого те-
рору. Була поширеною думка, що 
очільники репресивного апарату 
Єжов та Берія це все придумали, а 
Сталін тут ніби й ні до чого. З іншо-
го боку, відомо, що Сталін тотально 
контролював верхівку апарату — він 
просунув на посаду Єжова, потім за-
мінив його Берією. Тобто кадрами 
він керував уміло. Усе-таки яка відпо-
відальність репресивного апарату, 
Сталіна й партії в цьому контексті?

— Юрій Шаповал: Сталін був ве-
ликим маніпулятором. Йому вдалося 
перемогти таких монстрів, як Троць-
кий, він став диктатором у партії. Він 
скористався вбивством Кірова — 1 
грудня 1934 року — щоб легітимізу-
вати позазаконні методи розправи. 
Тоді були внесені зміни до криміналь-
ного кодексу, тоді все стало можли-
вим. Тобто людей можна було нищити 
в масовому порядку, не апелюючи до 
закону.

— Але це було наприкінці 1934 
року, а терор почався в 1937-ому.

— Юрій Шаповал: Це так, але да-
вайте не забувати, коли все почалося. 
Великий терор був моментом концен-
трації, зосередження цих злочинних 
сил. Мало хто звертає на це увагу, але 
в лютому – березні 1937 року відбув-
ся пленум, на якому Сталін — я спеці-
ально підготував його цитату — сам 

визначив кількість жертв. Уявіть собі, 
він виступив у Москві, в Кремлі, на 
пленумі: «Треба знищити 3 – 4 тисячі з 
вищої ланки керівників, 30 – 40 тисяч 
із середньої ланки, 100 – 150 тисяч — 
із нижчої».

І він говорив це сам! Тобто він дав 
рознарядку на той ліміт жертв.

— Але розстріляних було значно 
більше! Виходить, Єжов перевищив 
заплановану кількість?

— Юрій Шаповал: Абсолютно 
правильно. Другим кроком Сталіна 
був пошук виконавця. Існує ілюзія, 
ніби Єжов був чекістом — це неправ-
да, бо насправді він був партійним 
працівником. Сталін робив на ньо-
го ставку. Єжов був абсолютно амо-
ральним типом — може, й не треба на 
цьому акцентувати, в політиці таке бу-
ває. Але в нього була риса, яка Сталіну 
дуже імпонувала: він був готовий ви-

конати будь-який наказ і міг організу-
вати інших.

Особливу увагу тоді Єжов приді-
лив Україні — на той момент вона вже 
пережила голод і масові депортації. 
Єжов виокремлював її з-поміж інших 
регіонів, і про це теж часом забува-
ють. Він особисто сюди приїхав на по-
чатку 1938 року. І коли тут виступав 
перед чекістським активом, він ска-
зав: «Ми з вами такий загін партії, що 
ми можемо знищити будь-кого». Між 
іншим, потім йому це інкримінували.

— Дуже важко це збагнути, як 
можна було так вибудувати систему, 
коли одні люди знищували інших, але 
потім цих виконавців знищував хтось 
третій. Наприклад, військові голосу-
ють за виключення з партії і знищення 
Рикова та Бухаріна, потім знищують 
цих військових, а потім тих, хто засу-
див їх до страти і, зрештою, знищують 
керівників репресивних органів, які 
цей терор організували. Невже тоді в 
людей не було бодай елементарного 
інстинкту самозбереження?

— Лариса Якубова: Таке питання 
може виникнути лише в людини, яка 
живе сьогодні. Ми з вами люди геть 
іншої епохи, з іншою світоглядною на-
чинкою. Нам у садочку не розповіда-
ли про комуністичне суспільство, що 
воно не за горами, що треба для цього 
знищити всіх ворогів навколо себе і не 
шкодувати на це сил. Тоді про це що-

дня розповідали протягом усього часу 
навчання в радянській школі, а потім 
на комсомольських зборах.

Уявіть, ви побачили, що люди вми-
рали від голоду, лежать на вулицях, а 
після того ви потрапили на кілька за-
сідань, де людей спочатку знищували 
морально, а потім ви б дізнавалися, 
що дехто з ваших знайомих зник. На 
наступних зборах ви би вже сиділи ти-
хенько або б робили те, що робили всі. 
Усі громадяни тоді перебували в такій 
системі координат, де всі з молоком 
матері поглинали просту ідею, що ре-
волюція — священна, і вона вимагає 
жертв. Коли Микола Скрипник стріляв 
собі в серце, останніми його словами 
стала фраза: «Так треба». Він приніс у 
жертву власне життя.

— Це була жертва в ім’я партії?
— Лариса Якубова: Це була жерт-

ва тій доктрині і маніакальній ідеї фікс.
— Юрій Шаповал: Є настанова, є 

цифри й ліміти, але потрібні виконав-
ці. І це малоописаний феномен: ви на-
віть не уявляєте, як Єжов підняв зар-
платню працівникам спецслужб! Тоді 
середня зарплатня робітника була 
близько 250 рублів. Керівники респу-
бліканського НКВС чистими отримува-
ли 1200 рублів, союзні — отримували 
3,5 тисячі рублів. Причому в них були 
й премії.

— А от порівняно з часами, коли 
Генріх Ягода очолював цю структуру?

— Юрій Шаповал: Різниця в де-
сятки разів. Ягода піднімав теж, але 
тут Єжову було зрозуміло, що тре-
ба людей тотально корумпувати, щоб 
вони були згодні на все.

— Яка ж корупція, якщо це — офі-
ційна зарплата? Корупція — це коли 
«в конверті» платять.

— Юрій Шаповал: Були й конвер-
ти, були й усілякі пільги. Крім того, в 
той час чекістів відділили від суспіль-
ства. Раніше в них із партійцями були 
спільні дачі, санаторії, але тоді їх по-
вністю виокремили. Дехто з дослідни-
ків порівнює їх із опричниками, але 
при Івані Грозному опричники не були 
в такому відокремленому станови-
щі. Тут створили окрему касту людей, 
і вони були готові виконувати будь-які 
накази.

— Слухач: Чому багато хто нази-
ває комуністичну теорію людинонена-
висницькою? Методи були такими, але 
в Карла Маркса ніде про масові ре-
пресії не написано.

— Лариса Якубова: Будь-яка тео-
рія в чистому вигляді, крім нацистської 
та расистської, не несе негативного 
навантаження. Комуністичну теорію 
можна назвати людиноненависниць-
кою, адже вона цілковито не врахо-
вувала реального стану людини. Вона 
нав’язувала їй те, чого людина не спро-
можна підтримувати у своєму реаль-
ному житті, — відмова від приватної 

власності, від особистих бажань, праг-
нень і власного бачення майбутнього.

— Юрій Шаповал: Є проблема 
доктрини, а є проблема інтерпретації 
доктрини. Ленін, Сталін та інші інтер-
претували цю доктрину так, як це було 
в Росії. Вони пристосували її та роз-
ставили свої акценти.

— Слухач: Яка національність пе-
реважала в тодішнього вищого партій-
ного керівництва?.

— Юрій Шаповал: Там були різні 
люди. У первісному складі партійного 
й державного керівництва, очевидно, 
було багато євреїв. Але, якщо гово-
рити про чекістів, то переважна біль-
шість були росіянами, а кількість євре-
їв становила до 40%. Невдовзі, коли 
змінився курс і почали нищити самих 
чекістів, їх залишилося дуже мало — 
до 4%.

— Удесятеро менше! Тобто вони 
самі стали жертвами тої системи?

— Юрій Шаповал: Коли Берія очо-
лив НКВС наприкінці 1938-ого, було 
«вичищено» 26 тисяч чекістів, з них 22 
тисячі розстріляли. Це те, про що ми 
говорили: знищили тих, чиїми руками 
попервах знищували інших.

Дмитро ШУРХАЛО,
Радіо «Свобода», 20.01.2017 р.

Із коментарів слухачів
Анатолий Моцпан:
Основою встановлення Сталі-

ним жорстокого тоталітарного режиму 
була, на мою думку, ментальність лю-
дей. Усього за 70 років до встановлен-
ня Сталіним диктатури селянами в Росії 
поміщики торгували, як худобою. Бага-
товікове перебування населення в то-
талітарній державі на генетичному рів-
ні формує пристосуванців, байдужих 
людей, фарисеїв, покірливих усякому 
начальнику, чиновнику, владі. Не ви-
падково, наприклад, українці Галичини 
— найбільш волелюбні громадяни вже 
сучасної України. Саме галичани стали 
мотором героїчного Майдану, який усу-
нув кримінально-олігірхічний режим на 
чолі з колишнім зеком Януковичем.

* * *
Микола Срипник дуже запізно 

усвідомив, що Сталін встановив у дер-
жаві тоталітарний режим, який прово-
дить злочинну політику проти власно-
го народу. Розуміючи, що протидіяти 
цьому дуже важко, усвідомлюючи, ма-
буть, що й сам певним чином сприяв 
встановленню сталінської диктатури, 
як член партії, змушений був 7 липня 
1933 року застрелитися, щоб не бути 
й надалі співучасником шкідливої по-
літики московської влади стосовно 
до українців. Або його, як непокірно-
го, вбили. Тому не треба так легковаж-
но говорити про самогубство людини, 
яка намагалася віддано служити укра-
їнцям у тяжких умовах сталінщини.

Людей нищили масово, 
навіть не апелюючи до закону 

Про Великий терор 1937 – 1938 років

Микола Єжов і Йосип Сталін.

Портрет Сталіна в окупованому Донецьку, жовтень 2015 року.
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12 лютого 1927 року в селі Нові 
Млини на Чернігівщині народив-
ся Олексій Григорович Ситенко — 
фізик-теоретик.

У 4-річному віці вмів читати 
й писати. У роки війни, ризикую-
чи життям, урятував від спалення 

нацистами 79 книг міських бібліо-
тек Краматорська. З відзнакою за-
кінчив середню школу, мріяв ста-
ти поетом або філософом. Вступив 
до Донецького гірничого інституту. 
Але після тяжкої хвороби і довгих 
роздумів обрав фізику.

Закінчив фізико-математич-
ний факультет Харківського універ-
ситету. Працював в Інституті фізи-
ки АН УРСР, професор Київського 
державного університету. Від 1963 
року — в інституті теоретичної фі-
зики імені М.М. Боголюбова НАН 
України (завідувач відділу теорії та 
ядерних реакцій, від 1998 р. — ди-
ректор). Головний редактор «Укра-
їнського фізичного журналу». Ди-

ректор Міжнародного центру фізи-
ки при відділенні фізики і астроно-
мії НАН України.

Іноземний член Королівської 
шведської академії наук (1991), 
почесний член Угорської академії 
наук (1997), член Американського 
фізичного товариства (1992), Нью-
Йоркської академії наук (2000). Со-
росівський професор (1994).

Зробив фундаментальний вне-
сок у теорію взаємодії високоенер-
гетичних частинок з ядрами (теорія 
Ситенка – Глаубера). Автор 17 моно-
графій та понад 400 наукових статей.

Помер 11 лютого 2002 року 
в Києві, похований на Байковому 
кладовищі.

12 лютого 
1945 року за-
гинув коман-
дир УПА-Пів-
ніч, полковник 
Д м и т р о - Р о -
ман Семено-
вич Клячків-
ський (псевдо 
«Клим Савур», 
«Охрім», «Па-
нас Мосур», 
«Блонд»).

Народився 4 листопада 1911 року в 
місті Збаражі на Тернопільщині. Закін-
чив українську Станіславську гімназію й 
торгові курси у Львові. Навчався на юри-
дичному факультеті Львівського універ-
ситету. Політв’язень польських тюрем 
(1937 р.), невдовзі звільнений через від-
сутність доказів антиурядової діяльності, 
та більшовицьких в’язниць (1940 – 1941 
рр.). Радянським режимом засуджений 
до страти, яку після подання апеляції за-
мінили на 10 років ув’язнення. У липні 
1941-ого втік із тюрми в Бердичеві.

Очолив Крайовий провід ОУН(б) на пів-
нічно-західних українських землях (Волинь 
і Полісся). Один із організаторів та перших 
командирів УПА (травень – листопад 1943 
р.). У січні 1944-ого очолив УПА-Північ. 
Член Головного військового штабу УПА.

«Сам він був вище середнього зрос-
ту, русявий, із подовгастим обличчям… 
Увесь час був він серйозним, навіть 
дуже. Усміхненим я його майже не бачив, 

а щоб сміявся, то такого при мені ніколи 
не було. Залишився він у моїй пам’яті як 
дуже серйозний і суворий керівник, ви-
могливий, але дуже точний і справедли-
вий…», — писав у спогадах Василь Лев-
кович («Вороний»). 

Польські дослідники приписують 
Дмитру Клячківському таємний наказ 
про винищення поляків на Волині, який 
насправді є фальшивкою радянських 
спецслужб. Також радянська пропаган-
да поширювала міф про нібито системну 
співпрацю Дмитра Клячківського з вер-
махтом у боротьбі проти Червоної армії.

Чекісти давно полювали на Дмитра 
Клячківського, особу якого вони ідентифі-
кували ще влітку 1944-ого, мали його фото 
і встановили коло близьких родичів. Однак 
довго не могли вийти на слід «Клима Савура».

Командир УПА-Північ загинув 12 лю-
того 1945 року разом із двома охорон-
цями в перестрілці з підрозділами НКВС 
біля Оржівських хуторів на Рівненщині.

Посмертно нагороджений Золотим 
хрестом заслуги.

Довідково. УПА-Північ (повна назва 
— «оперативна група УПА-Північ») — те-
риторіальне командування військ Укра-
їнської Повстанської Армії, які діяли у Во-
линській, Рівненській, Житомирській та 
частково Київській областях.

Матеріали сторінки підготував 
Сергій ГОРОБЕЦЬ,

Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів
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7 лютого 1933 р. у Києві помер 
Микола Карпович Садовський (То-
білевич) — актор, режисер, кори-
фей українського побутового те-
атру.

Народився 13 грудня (за інши-
ми даними — 18 липня) 1856 року 
в селі Кам’яно-Костувате на Ми-
колаївщині. Брат Івана Карпенка-
Карого, Панаса Саксаганського та 
Марії Садовської-Барілотті.

Навчався в Єлисаветград-
ському реальному училищі. Добро-
волець російсько-турецької війни 
1877 – 1878 років, відзначений 
Георгіївським хрестом — у руко-
пашному бою на Шипці під зливою 
куль урятував прапор полку.

Після повернення на батьків-
щину зайнявся сімейним захо-
пленням — театром. 1888 року 
організував власну трупу. У 1906-
ому заснував перший український 
стаціонарний театр.

Від природи був щедро наділе-
ний акторськими даними: вмінням 
перевтілюватися, пристрасним 
темпераментом, стрункою поста-
вою, виразним обличчям, багатою 
мімікою, пластичністю тіла. Від-
значався прекрасним виконан-
ням народних пісень, оригіналь-
ним виконанням народних танців. 

Вершиною його акторської май-
стерності стали героїко-драматич-
ні образи Назара Стодолі, Богдана 
Хмельницького, Сави Чалого, Та-
раса Бульби. 

Головний уповноважений у 
справах народних театрів в уряді 
УНР. Головний розпорядник уро-
чистостей на Софійському майда-
ні в Києві при прийнятті Акта Злу-
ки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року. 

1923 року емігрував до Праги, 
але за три роки повернувся в Укра-
їну на запрошення уряду УСРР. Не 
маючи можливості створити влас-
ну трупу, виступав у різних театрах, 
знявся в головній ролі у фільмі «Ві-
тер з порогів» (1929), де зіграв ста-
рого лоцмана і, попри поважний 
вік, без дублера пірнав у Дніпро.

Помер у Києві, похований на 
Байковому кладовищі.

8 лютого 1894 року в Чернігові 
народився Аркадій Валійський, ге-
нерал-хорунжий Армії УНР.

Закінчив Чернігівську гімна-
зію. На фронтах Першої світової ві-

йни отримав офіцерський чин по-
ручника. 

У 1917-ому перейшов зі своїм 
підрозділом на бік УНР. Відзначився 
в боях із більшовиками — під Жи-
томиром, у складі Волинської групи 
Армії УНР. На чолі курсантського ку-
реня брав участь у радянсько-поль-
ській війні 1920 – 1921 років.

Після поразки Визвольних зма-
гань був інтернований до Польщі. 
Пішов на контрактну службу до Вій-
ська Польського, дослужився до 
звання майора польської армії.

У вересні 1939-ого у складі час-
тин Війська Польського обороняв 

Варшаву від німців, пораненим по-
трапив у полон. Після звільнення 
співпрацював із Головним отама-
ном Армії УНР Андрієм Лівицьким та 
військовим міністром Володимиром 
Сальським. Від березня 1945-ого — 
керівник штабу Української Націо-
нальної армії Павла Шандрука.

1951 року емігрував до США. 
Опікувався ветеранськими органі-
заціями у Військовому міністерстві 
УНР в екзилі.

Помер 16 вересня 1976 року 
в Нью-Йорку (США), похований на 
українському православному цвин-
тарі в Баунд-Бруку, штат Нью-Джерсі.

20 лютого 1887 року в Харко-
ві народився Олександр Іванович 
Удовиченко — генерал-полковник 
Армії УНР. Походив із сім’ї військо-
вого. Закінчив військово-топогра-
фічне училище в Санкт-Петербурзі 
(1908 р.), Миколаївську академію 
Генерального штабу (1916 р.). Учас-
ник Першої світової війни.

Активний учасник українсько-
го національного руху. Військовий 
радник Симона Петлюри (1917 р.), 
відзначився в боях за «Арсенал» у 
Києві в січні 1918-ого. Як згадував 
Леонід Романюк: «Постійна спів-
праця О. Удовиченка з Головним 
Отаманом Симоном Петлюрою пе-
рейшла в особисту дружбу… І хоч Го-
ловний Отаман не раз пропонував 
О. Удовиченкові високі відповідаль-
ні військові становища, він завжди 
ухилявся від запільних посад, волі-

ючи становище на бойових фронтах 
в ролі командира дивізії чи групи».

Командував Третьою Залізною 
стрілецькою дивізією — однією з 
найбоєздатніших частин Армії УНР. 
Член Вищої військової ради УНР 
(від 1921 р.).

1924 року емігрував до Фран-
ції. Очолював Товариство вояків 
УНР в еміграції. Віце-президент 
УНР в екзилі (1954 – 1960).

У книзі «Україна у війні за дер-
жавність» (1954) Олександр Удови-
ченко із сумом констатував: «Уже 
другий рік Українська Армія викону-
вала роль авангарду Європи в бо-
ротьбі з інтернаціоналом. Але вико-
нувала цю роль самотньо, залива-
ючись кров’ю, в таких тяжких обста-
винах, в яких рідко які-небудь армії 
перебували… Держави Антанти в 
своїй політиці зробили велику по-

милку, поставившись вороже до 
України. Ця помилка дала себе від-
чути в 1920 році, коли Червона Ар-
мія кинулася на Польщу; вона дає 
знати себе й зараз і буде загрозою 
для мирного життя народів у май-
бутньому. Лише шляхом відновлен-
ня незалежної Української Держа-
ви Європа може позбутися від по-
стійної загрози з боку совєтського 
імперіалізму».

Помер 19 квітня 1975 року в 
Ментеноні (Франція).

75 років створення Української Повстанської Армії
У жовтні 2017 року виповнюється 

75 років від початку формування УПА

7 лютого 1943 року наскок сотні під 
командуванням Григорія Перегіняка («До-
вбешки», «Коробки») на містечко Володи-
мирець Рівненської області вважається в 
українській історіографії початком антині-
мецького фронту в боротьбі УПА.

Восени 1942-ого терор нацистської 
окупаційної влади й жорсткі вимоги 
українського населення дати збройний 
опір загарбникам змусив керівництво 
ОУН(б) відмовитися від підготовки все-
народного повстання у зручний час (те 
саме планувала і польська Армія Крайо-
ва) проти окупантів і щільно зайнятися 
розгортанням власної партизанської ар-
мії. На той час українці почали самостій-
но об’єднуватися в самооборонні відді-
ли й поодинокими акціями давати відсіч 
окупантам. Важливо було об’єднати їхні 
зусилля задля ефективної та стратегічно 
виваженої національно-визвольної бо-
ротьби.

Розгортали повстанські структури, 
створювали перші партизанські загони, 
що стали основою майбутньої армії. Се-
ред них — відділ референта Крайового 
проводу ОУН Сергія Качинського («Оста-
па») на Берестейщині, Григорія Перегіня-
ка поблизу Луцька, хорунжого Яреми в 
районі Колки-Степань, Ворона в Пусто-
митських лісах і Крука на Крем’янеччині 
(Тернопільщина). 

Через п’ять років керівництво націо-
нальним підпіллям назвало символічним 
днем заснування УПА 14 жовтня 1942 
року.

Ще 20 січня 1943 року боївка Гри-
горія Перегіняка (8 осіб) здійснила на-
пад на німецьку поліційну колону непо-
далік села Городець Володимирецького 
району (деякі дослідники саме цю акцію 
називають першим зіткненням УПА з ні-
мецькими військовими частинами). Зни-
щили чотирьох німців, а три десятки вла-
совців, що входили до німецького загону, 
розбіглися. У відповідь німці за два тиж-
ні за арештували провідного діяча ОУН на 
Сарненщині «Діброву».

Для порятунку товариша сотня Григо-
рія Перегіняка в ніч з 7 на 8 лютого 1943 

року здійснила зухвалий напад на рай-
центр.

«Було відомо, що його утримують у 
підвалі будинку німецької жандармерії 
у Володимирці. На той момент у Володи-
мирці основні окупаційні сили склада-
лися з 30 німецьких жандармів, 70 ро-
сійських козаків (колишніх військовопо-
лонених Червоної армії) та 80 узбеків 
(також колишніх радянських бранців). 
Попри те, що ні козаки, ні узбеки не ви-
значалися особливо високим рівнем 
боє здатності, все ж операція була доволі 
ризикованою, з огляду на достатньо чис-
ленний гарнізон. Цілком очевидно, що на 
боці повстанців мали бути несподіванка 
й нічна пора.

Незважаючи на те, що сотня Г. Пере-
гіняка складалася з людей, не завжди 
добре навчених і не надто гарно озброє-
них, завдяки блискавичності нападу опе-
рація вдалася. Під час наскоку було за-
хоплено казарми козаків і приміщення 
жандармерії. Убито 7 осіб, у тому числі 
3-х козаків і 4-х німців (серед них і комен-
данта жандармерії), 6 козаків було виве-
дено із собою та після допиту страчено 
в лісі неподалік Володимирця. Визволе-
но з ув’язнення «Діброву», захоплено 20 
карабінів, 65 ковдр і доволі багато амуні-
ції. Втрати сотні складали одного вбито-
го і двох поранених. Після блискавичної 
атаки, користуючись безладом, що запа-
нував у містечку, сотня швидко відійшла 
з райцентру».

(Патриляк І. К., Боровик М. А. «Укра-
їна в роки Другої світової війни: спроба 
нового концептуального погляду». 2010).

Звільнення Володимирця від німців, 
які тривалий час не наважувалися по-
вертатися до містечка, стало початком 
широкої антинацистської боротьби Укра-
їнської Повстанської Армії.

Символічно, що за 10 днів після цієї 
збройної акції, а саме 17 лютого 1943 
року, почалася 3-я конференція ОУН (б), 
яка ухвалила рішення про негайне ство-
рення партизанської армії та початок від-
критої збройної боротьби проти нацист-
ських і більшовицьких поневолювачів.

Перший бій УПА з нацистами 

Один з організаторів 
і перших командирів УПА 
Дмитро Клячківський

Корифей театру 
Микола Садовський

Генерал-хорунжий Армії УНР 
Аркадій Валійський

Генерал-полковник Армії УНР 
Олександр Удовиченко

Фізик-теоретик із Чернігівщини 
Олексій Ситенко
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100-річчя Української національної революції
Володимир БОЙКО
Тамара ДЕМЧЕНКО
Оксана ОНІЩЕНКО 1917 рік на Чернігівщині

Один із найповажніших чер-
нігівців, адвокат і громадський 
діяч І. Шраг, виступаючи на над-
звичайному засіданні Чернігів-
ської міської думи 9 березня, за-
явив: «Радуюсь і щасливий, що 
мені довелося дожити до справ-
жніх щасливих днів, коли рухнув 
старий порядок, коли припинило-
ся гноблення. Мрії збулися. Про-
голошений лозунг — Установчі 
збори і демократична республі-
ка — дає впевненість, що всі на-
роди, які населяють Росію, отри-
мають нарешті належне задово-
лення своїх національних потреб. 
Народ України буде вільним і рів-
ноправним у родині інших наро-
дів, які мешкають у Росії». 

Підкреслимо, що це виклад 
виступу людини, яка стояла на 
порозі свого 70-річчя і на загал 
не виявляла схильності до підви-
щеної емоційності, а тим більше 
надмірної екзальтації. Про його 
молодшого сучасника і певною 
мірою вихованця — 24-літньо-
го Василя Елланського (в май-
бутньому відомого радянсько-
го діяча та поета Василя Елла-
на-Блакитного) — ходили чутки, 
що «він у перші дні революції на 
чернігівській міській вежі пер-
ший почепив національний укра-
їнський прапор... Якось зачепив 
вірьовкою за гостряк вершка бу-
дівлі й виліз на дашок і почепив», 
— зафіксував у своїх спогадах 
Т.Осьмачка. 

За спостереженнями автора 
статті «Торжество из торжеств» 
Ф. Киселевича, 20 тисяч осіб зі-
бралося 9 березня на Соборній 
площі біля кафедрального собо-
ру, аби відсвяткувати перемо-
гу революції: «Суцільне море... 
голів, залитих червоним кольо-
ром — зовнішньою емблемою 
революції». Тут же проходив вій-
ськовий парад, який приймав гу-
бернський комісар. Представни-
ки губернського продовольчого 
комітету приїхали на автомобілі, 
прикрашеному червоними пла-
катами з написами: «Хай живе 
свобода!», «Громадяни, дайте ар-
мії і населенню хліба!» У повітрі 
лунали й інші заклики: «Хай живе 
рівність, свобода і братерство!», 
«Вічна пам’ять борцям за свобо-
ду!» У цей наповнений сподіван-
нями й позитивними емоціями 
час навіть хліб на базарі в Чер-
нігові став дешевшим: замість 8 
коп. — 7 коп. за фунт, причому 
зникли черги. 

Так само позитивно на рево-
люційні події в Петрограді реагу-
вали мешканці містечок і сіл гу-
бернії. У містечку Олишівка Ко-
зелецького повіту (тепер Черні-
гівський район) відбулися сход 
і урочиста маніфестація з чер-
воними прапорами, відслужи-
ли панахиду по борцях за народ-
ну справу. В урочистостях узя-
ли участь майже все населення, 
духівництво, інтелігенція і навіть 
мировий суддя Шрамченко, ко-
лишній нижегородський губер-
натор, який здобув собі сумну 
славу приборкувача селянських 
виступів у 1905 – 1906 рр. Зем-
ський агроном виголосив про-
мову українською мовою. Бага-

тозначущий факт: від імені сходу 
надіслані телеграми до Тимчасо-
вого уряду та на адресу Київської 
української громади. Майже ана-
логічне повідомлення надійшло з 
Батурина Конотопського повіту 
(тепер Бахмацького району). 12 
березня тут відбувся всестано-
вий сход, на якому, крім іншого, 
ухвалили привітання Централь-
ній Раді, але «особливо бурхли-
вими вигуками було зустрінуте 
побажання демократичної рес-
публіки і автономного самоу-
правління». Описуючи події в с. 
Жихов Новгород-Сіверського 
повіту (тепер Середино-Будсько-
го району Сумської області), вчи-

тель — громадянин Гуріков — аж 
захлинається від захоплення. 
Населення села вітало Тимчасо-
вий уряд, «відчувши нечувану ра-
дість і полегшення від позбав-
лення від того обурливого поряд-
ку царизму і принизливого для 
людської особи гніту, яким був 
просякнутий весь старий лад», 
— запевняв він. Про українські 
симпатії, на відміну від попере-
дніх випадків, не згадується. По-
дібних прикладів можна навести 
чимало. 

На ранньому етапі революції 
село охоче відгукувалося на за-
клики про підтримку Тимчасово-
го уряду. Причому вона виявля-
лася не лише на мітингах і сходах. 
Селяни ділилися з новою владою 
коштами. Так, мешканці с. Дроз-
довиця Городнянського повіту 
підписалися на «Займ Свободи» 
аж на 1 000 руб. і ухвалили пе-
редати кошти в розпорядження 
Петроградського уряду безпово-
ротно. Таку саму суму в с. Берес-
товець Борзнянського повіту зі-
брали на допомогу «воїнам». У с. 
Кладьківка цього ж повіту (тепер 
Куликівського району) майже 87 
рублів пожертвували родинам 
«борців за свободу». Для армії 
збирали також і хліб. Громадяни 
с. Комарівка Борзнянського по-
віту здали з цією метою 1000 пу-
дів зерна. Їхній приклад насліду-
вали мешканці ще двох сіл цього 
ж повіту: Фастівців (тепер Бах-
мацького району) та Івангорода 

(тепер Ічнянського району). Жи-
телі Сядрина Сосницького пові-
ту (тепер Корюківського райо-
ну) збирали для уряду кошти, що 
складалися із золотих та срібних 
монет. Пожертви надходили й че-
рез місцеві громадські комітети. 
Так, у Ніжині до комітету переда-
вали золоті персні, царські орде-
ни, золото. 

Весною селяни на своїх схо-
дах, обрані ними волосні й пові-
тові комітети, як правило, утри-
мувалися від того, щоб ставити 
питання про землю категорично. 
Але це не означає, що ця пробле-
ма їх не цікавила. «Землею роз-
починають бесіду, землею і за-

кінчують», — підмітив якийсь гра-
мотний житель с. Костобобрів 
Новгород-Сіверського повіту (те-
пер Семенівського району). Із с. 
Машеве цього ж повіту (тепер Се-
менівського району) повідомля-
ли: «Наші селяни по земельно-
му питанню висловлюються так, 
щоб земля була вся урівнена між 
усіма, хто її обробляє, і всі ждуть 
тої години». Водночас дописувач 
із с. Покошичі Кролевецького по-
віту (тепер Коропський район) ін-
формував, що в селі «спокійно, 
ніяких правопорушень немає». 
Порівнюючи ситуацію з подіями 
1905 – 1907 рр., він оптимістич-
но вигукував: «Як далеко, зна-
чить, пішла вперед свідомість на-
селення!» Насправді вже навіть у 
цей порівняно спокійний, роман-
тично-піднесений період рево-
люції з’являються непоодинокі 
звістки про невдоволення селян. 
Із с. Забор’є Суразького повіту 
(тепер Росія) до газети пишуть: 
«Бродить тепер село».

Привертає увагу те, що ін-
формація на кшталт останньої 
надходила переважно з північ-
них повітів губернії. На нашу дум-
ку, це пояснюється насамперед 
скрутним становищем із продо-
вольством, яке тут склалося, та 
переважанням общинної фор-
ми землеволодіння, яка зумови-
ла те загальне для великорусь-
ких губерній прагнення, що його 
так простодушно продемонстру-
вали селяни с. Машеве, — зрів-
няльний переділ усієї землі. При-

родно, що ці сподівання підігрі-
валися пропагандою російських 
есерів з їхніми закликами до со-
ціалізації землі. Між тим, у пів-
денних повітах переважна час-
тина землі знаходилася у при-
ватній власності селянських дво-
рів. Ситуація в цьому регіоні, 
очевидно, підтверджує висновок 
Я. Грицака про обережне став-
лення хліборобів до «проектів 
розв’язання аграрного питання в 
загальноросійському масштабі. 
На відміну від Росії, — твердить 
дослідник, — де переважаючим 
типом селянських господарств 
була громада — община, укра-
їнські селяни надавали перева-

гу індивідуальному землегоспо-
дарюванню. Індивідуальні се-
лянські господарства становили 
96,5% на Правобережній Укра-
їні, 82,1% на Полтавщині й 68% 
на Чернігівщині. Переважання 
індивідуального землегоспода-
рювання і слабкість громади ро-
сійського типу в Україні сприяли 
розвитку сильних власницьких 
настроїв серед селянства». 

Цей теоретичний висновок 
добре ілюструється спостере-
женнями, зробленими у 1917 р. 
блискучим знавцем сільського 
господарства і вдумливою лю-
диною — Є. Чикаленком. Він під-
мітив: «Селяни тільки називали 
себе есерами, а в дійсності вони 
були проти соціялізації. Один з 
них Дан. Коваленко..., дуже по-
рядний та інтелігентний селянин, 
пояснив мені це, кажучи: «Всі се-
ляни розуміють соціялізацію як 
відібрання безплатно землі у па-
нів і певні, що коли поділять, то 
вже ніхто від них її не відбере і 
перший же Парлямент закріпить 
її за ними, може й за невелику 
виплату».

Впадає у вічі також докорін-
на різниця у ставленні до укра-
їнського руху. Практично авто-
ри всіх повідомлень з північних 
повітів уникають цього питання, 
тоді як уже в березні – квітні се-
лянство південних і центральних 
повітів вітало Центральну Раду 
та схвалювало ідею автономії 
України. Так 16 квітня в с. Дягова 
Сосницького повіту (тепер Мен-

ський район) відбувся сход. «Вчи-
тельки керували зборами. Клас 
було добре декоровано портре-
тами Шевченка, Лисенка, кві-
тами та вишиваними рушника-
ми. Одна з учительок, в україн-
ському костюмі, розмовляла по-
українськи, розповіла людям, що 
зібралися, про поточні події, по-
відомила біографії Шевченка і 
Лисенка. Вона ж прочитала бро-
шуру українською мовою «Якої 
нам треба школи» — Б.Грінченка. 
Тут же було проведено запис чле-
нів українського гуртка і збір на 
прапори, який дав 53 руб., і збір 
на національний фонд (12 р.)». 

Звичайно, далеко не в кожно-
му селі так активно пропагувала-
ся українська ідея, але, з іншого 
боку, факти, що засвідчують на-
явність її, не поодинокі. Власне 
кажучи, не лише результати ви-
борів до Всеросійських Установ-
чих зборів, а й ставлення селян-
ських громад до української про-
блематики загалом навесні 1917 
р. підтверджують тезу В. Верстю-
ка про «київоцентричність гео-
політичної конфігурації України 
в цілому і Чернігівської губернії 
зокрема». Цей фактор ще з біль-
шою виразністю виявився в май-
бутньому.

Нарешті ще один момент не 
можна обійти увагою. З місць 
скаржилися на нестачу «людей, 
які б могли роз’яснити населен-
ню істинне значення позицій», як 
писали із с. Макошине Сосниць-
кого повіту (тепер Менського ра-
йону). Аналогічні спостережен-
ня зафіксувала у своїх споминах 
С. Русова. Улітку 1917 р., перебу-
ваючи в с. Олешні Городнянсько-
го повіту (тепер Ріпкинського ра-
йону), вона брала участь у збо-
рах селян, бо останні «прохали 
розказати й пояснити їм, що на-
вкруги твориться, що таке авто-
номія, федерація й до кого саме 
їм, алешнянам, приєднуватися — 
до Росії чи до України».

За таких обставин населен-
ня виявило «повне безсилля ро-
зібратися у всьому тому, що від-
булося і відбувається сьогодні в 
новій і вільній Росії. Селяни, хоч і 
раді відмові Романова від престо-
лу, не можуть оцінити всю важли-
вість цього історичного перево-
роту... Якщо запитати у них, яке 
правління, які порядки для них 
бажані, то відповісти вони не мо-
жуть, бо в них немає ні наймен-
шого уявлення про конституцію 
та демократичну республіку». 
Тому справа запровадження но-
вих принципів управління невід-
воротно мала зіткнутися зі стіною 
їх неприйняття та нерозуміння.

Отже, омріяна багатьма су-
часниками політична свобода 
виявилася, зрештою, несподі-
ванкою, що не завадило черні-
гівцям з ентузіазмом вітати па-
діння царського режиму. На тлі 
загального захоплення змінами 
виявилися й загрозливі тенден-
ції — тотальний правовий нігі-
лізм та нерозуміння переваж-
ною більшістю населення мети й 
завдань, які поставили перед со-
бою керманичі революції.

Продовження. Поч. у № 97.
Далі буде

Старий ЧернігівСтарий Чернігів
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Опанас Васильович Маркович 
належить до числа тих Великих Укра-
їнців, що самовіддано працювали на 
ниві рідної культури і за життя не 
були обігріті промінням заслуженої 
слави.

У Чернігові є невелика тиха вули-
ця, названа 1960 року на честь ви-
датного вітчизняного фольклорис-
та й етнографа, адже значна части-
на короткого подвижницького життя 
Опанаса Марковича була пов’язана 
з нашим Поліським краєм. 

Цього року — 195 літ від дня на-
родження О. Марковича (8 лютого) і 
150 років від дня його смерті (1 ве-
ресня).

8 лютого 1822 року в селі Ку-
лажинці Пирятинського повіту Пол-
тавської губернії (нині — Гребінків-
ський район Полтавської області) в 
сім’ї Василя Марковича, начальника 
канцелярії військового міністра, на-
родився шостий син Опанас.

Мати хлопчика Олена Керстен 
мала високорозвинутий музичний 
смак, любила українські народні піс-
ні. Вона заохочувала сина до відві-
дування вечорниць, де той спілку-
вався з кріпаками, записував почуті 
від селян казки, прислів’я, приказки, 
народні перекази та пісні.

1836 року Опанас Маркович 
вступив до 2-ої Київської гімназії 
при університеті св. Володимира, 
згодом закінчив історико-філоло-
гічний факультет університету. Ще 
студентом Маркович відзначався 
палкою любов'ю до української на-
родної творчості. Важливу роль у 
формуванні світогляду й літератур-
но-естетичних поглядів фольклорис-
та відіграли Т. Шевченко, М. Гоголь, 
М. Максимович.

У 1840-их роках Опанас Мар-
кович розгорнув активне збирання 
пам’яток народно-поетичної творчос-
ті, уважно вивчав живу мову народу. У 
центрі уваги фольклориста були опо-
відання героїко-історичного, апокри-
фічного й міфологічного характеру, ле-
генди, прислів’я та приказки. Частину 
зібраних матеріалів О.Маркович наді-
слав П.Кулішу, який мав упорядкувати 
збірник народних пісень.

1847 року за активну участь у 
діяльності Кирило-Мефодіївського 
товариства Марковича було висла-
но під нагляд поліції до Орла, де він 
служив помічником управителя гу-
бернської канцелярії. Під час пере-
бування в Орлі Опанас Васильович 
записував російські народні пісні, 
що згодом побачили світ у збірнику 
видатного російського фольклорис-
та П. Киреєвського. На ґрунті спіль-
ної любові до поезії Тараса Шевчен-

ка та української народної творчості 
міцніла дружба Опанаса Марковича 
з молодим письменником Миколою 
Лєсковим. Останній через багато 
літ відзначав благотворний вплив 
Марковича, підкреслюючи, що 
«зобов'язаний йому всім… напрям-
ком і пристрастю до літератури». 

У квітні 1850 року Опанасо-
ві Марковичу дозволили «…иметь 
свободное жительство в местах, 
полезных для здоровья, но с продол-
жением однако же учрежденного за 
ним секретного надзора».

Одружившись із Марією Вілін-
ською (майбутньою письменницею 
Марко Вовчок), Опанас Маркович 
1851 року повернувся із заслання 
до Чернігова. У грудні він обійняв по-
саду коректора «Черниговских гу-
бернских ведомостей», фактично ви-
конуючи обов’язки редактора неофі-
ційної частини чернігівської газети. 
У ній були надруковані байки Л. Глі-
бова, статті О. Лазаревського, О. Ти-
щинського, фольклорно-етнографіч-
ні праці О. Шишацького-Ілліча. Там 
же були вміщені без підпису матеріа-
ли самого Марковича: «Местный ва-
риант исторической песни о Нечае, 
брацлавском полковнике Богда-
на Хмельницкого», «Местные слова 
и выражения. Сообщ. из Остерско-
го уезда». В «Черниговском листке» 
був опублікований фольклорно-ет-
нографічний нарис О. Марковича 
«Новгородок, 24 червцю. — Перед 
Іваном» та інші матеріали, пов'язані 
з вивченням звичаїв, побуту і мови 
жителів м. Новгорода-Сіверського.

До збірника А. Метлинсько-
го «Народные южнорусские песни» 
О. Маркович особисто дав понад 30 
пісень, записаних у Переяславсько-
му, Золотоноському, Радомишль-
ському, Остерському та Чернігів-
ському повітах, а також залучив до 
участі у виданні свою дружину. 

Марковичі жили в Чернігові до 
1853 року, потім у Києві (1853 – 
1855), від серпня 1855 до грудня 
1858 — в Немирові на Поділлі.

Наприкінці грудня 1858 року по 
дорозі до Петербурга перед Різдвом 
вони заїхали на Чернігівщину до бра-
та Опанаса — Василя, що служив ліс-
ничим. Його син Дмитро Маркович 
писав про ту пам’ятну зустріч у нарисі 
«Заметки и воспоминания об Афана-
сие Васильевиче Марковиче»: «Дядь-
ко в сивой высокой шапке и шубе, 
весь седой от мороза, поцеловал-
ся с отцом. Здесь же развертывали 
бережно какой-то узелок: там, ока-
залось, спал мой двоюродный брат 
Богдан, лет 4 – 5, далее освобож-
дали из массы платков тетку Марью 

Александровну, уже тогда известную 
Марко Вовчок...

Дядько Опанас был высокого 
роста, брюнет, с небольшими уса-
ми; нос его, довольно крупный, шел 
к нему, если можно так выразиться; 
карие глаза постоянно изменяли 
выражение; лицо, в высшей мере 
подвижное, то делалось грозным, 
…то вдруг прояснялось так быстро, 
что перехода от сурового к веселому 
невозможно было заметить при са-
мой напряженной наблюдательнос-
ти, и это выражение покрывалось 
раскатистым, душевным смехом. 
Лицо делалось такое доброе, что 
глядя на него, нельзя было не лю-
бить его, не улыбаться вместе с ним. 
Чрезвычайно подвижной дядько 
Опанас всей фигурой своей, всем 
существом мог увлечь, и, казалось, 
был создан для увлеченья окружа-
ющих.

…Всех более удивил меня Бог-
дась: волосы светлой головки 
острижены коротко, в кружок, одет 
был в вышиваной сорочке, заложен-
ной в штаны, подпоясанный и босой; 
говорит только по-украински…

Личико его изменялось так же 
быстро, как и у отца, и так же быстро 
озарялось улыбкой».

Батько ніжно любив сина і 
страждав від розлуки з ним, коли 
Богдан залишився з матір’ю за кор-
доном. Усе тепло душі Опанас Васи-
льович віддавав небожеві Дмитро-
ві, а найулюбленішою темою їхніх 
розмов були листи Богдася. 

Маркович завжди прагнув до-
помогти всім, хто потребував ма-
теріальної чи моральної підтрим-
ки. Дмитро Маркович згадував: «В 
год моего пребывания в Сосниц-
ком уезде несколько человек, в 
том числе я, пошли в университет 
и технологический институт, бла-
годаря пособию предоставлением 
заработков и нравственной под-
держке Афанасия Васильевича».

Опанас Маркович мав чудовий 
голос (баритон), задушевно співав 
народні пісні. Дослідник цікавив-
ся піснями, які розкривали класо-
ву боротьбу на українських землях 
(пісні про Кармалюка, гайдамач-
чину, турецько-татарську навалу 
та ін.), пропагував зразки фольк-
лору, що особливо яскраво вияв-
ляли прагнення народу відстояти 
свою волю і незалежність. Марко-
вич записував пісні безпосеред-
ньо під час їх виконання. Нерідко 
записував не лише тексти пісень, 
а й мелодії.

Опанас Васильович написав 
партитури двох українських опе-

рет — «Наталка Полтавка» й «Чари». 
У Немирові гімназисти вирішили по-
ставити з благодійною метою «На-
талку Полтавку». Подружжя Марко-
вичів склало мотиви для 18 пісень 
вистави на основі народних мело-
дій, Опанас Васильович склав пар-
титуру для всього оркестру (14 ін-
струментів) та увертюру. Ролі розу-
чували теж під його керівництвом. 
Успіх вистави був грандіозним — по-
вний аншлаг. Ставив Маркович «На-
талку Полтавку» і в Новгороді-Сівер-
ському, де служив акцизним чинов-
ником, і в Чернігові, всюди — з вели-
чезним успіхом.

Про чернігівські вистави очеви-
дець Олександр Амфіанович Тищин-
ський згадував: «Багацько бачив я 
спектаклів, бачив і трупу Кропив-
ницького, але не бачив нічого поді-
бного до тих спектаклів, які спору-
жав Опанас Васильович. Та й сили ж 
були добірні».

Усюди, де жив і працював Мар-
кович, він вносив живий струмінь 
у товариство. У Новгороді-Сівер-
ському про нього відгукувались як 
про полум’яного ентузіаста, знавця 
і збирача пісень, що зберіг юнаць-
кий жар серця, цілком відданого ін-
тересам народу. Він мав здатність 
захоплювати інших тим, чим захо-
плений був сам: «Это был человек, 
по натуре своей как бы созданный 
для пропаганды того, во что верил, 
что любил. Производил он на людей 

обаяние сразу с первой встречи; у 
него всегда была душа нараспаш-
ку, каждый мог чувствовать себя так 
же свободно, как с товарищем, он… 
так легко воодушевлялся, он имен-
но обладал той способностью, кото-
рая может едва тлеющую искру раз-
дуть в пожар, растопить лед, расше-
велить и взволновать тех, которые 
казались неспособными ни к како-
му движению, ни к какому чувству» 
(зі спогадів).

Головна праця життя етнографа 
і фольклориста О.В.Марковича — 
збірник, що містив понад 50 тисяч 
прислів’їв, приказок тощо. Цей ма-
теріал Маркович записав частково 
сам, а решту — інші особи на його 
прохання. Він систематизував зібра-
не, але, оскільки не міг його вида-
ти, передав М. Симонову (М. Номис), 
який і надрукував збірник у Петер-
бурзі 1864 року (Номис М. Україн-
ські приказки, прислів’я і таке інше. 
Збірники О.В.Марковича і других).

Після тяжкої тривалої хворо-
би, так і не дочекавшись дружини й 
сина, Опанас Васильович 1 вересня 
1867 року помер у Чернігові. Марія 

Загірня писала в біографічній за-
мітці «Афанасий Васильевич Мар-
кович»: «Действительно, жизнь 
А.В. Марковича была жизнью бла-
городного и талантливого сеятеля 
добра, красоты и правды.

Но не красна была та жизнь… 
Много несчастий принесла она 
ему, много страданий. Он их те-
перь уже не чувствует, но для нас 
должно быть чувствительным то 
обстоятельство, что его благород-
ная деятельность как бы забыта, 
нет, более: она приписывается дру-
гим. Маркович умел делать доброе 
дело и молчать о нем. Он заботился 
о деле, а не о том, чтобы люди зна-
ли, что он его сделал. Но для обще-
ства необходимо знать, кто именно 
сделал дело и чью память должно 
оно чтить с благодарностью».

На Болдиній горі Чернігова 
знайшов останній спочинок Опа-
нас Васильович Маркович. Укло-
німося його світлій пам’яті.

Тетяна КУЗНЄЦОВА, 
завідувачка відділу 

Чернігівського літературно-
меморіального музею-

заповідника М.М. Коцюбинського

Територія сучасного Чернігова була заселена 
вже в останній чверті VII століття — це підтверджу-
ють археологічні дослідження. Перша згадка про міс-
то — 907 року. Таким чином, Чернігів є одним із най-
давніших міст України.

У приміщенні Коле-
гіуму завідувач відді-
лу наукових досліджень 
печер і пам’ятників ар-
хеології Національного 
заповідника «Чернігів 
стародавній» Володи-
мир Руденок (на фото)  
прочитав лекцію з дав-
ньої історії Чернігова.

Володимир Якович 
— відомий знавець ста-
рого Чернігова. Без його участі не обійшлися жодні 
розкопки на території міста, його лекції збирають ан-
шлаги. Так було й цього разу: зала ледве вмістила ба-
жаючих.

Володимир Руденок  розкрив багато подробиць 

на різних етапах розвитку міста, розвіяв деякі 
міфи. Лекція супроводжувалася показом фотогра-
фій старого Чернігова.

Територію сучасного Валу багато хто сприймає 
як парк, а це по суті було місто зі своїми будівлями 
й оборонними спорудами. Першим чернігівським 
князем був Мстислав, син Володимира Велико-
го, який правив містом до 1036 року. При ньому 
формувався політичний і релігійний центр міста — 
Дитинець, спорудили нові фортечні стіни, князів-
ський палац, почалося будівництво Спаського со-
бору. Чернігів швидко ріс, розвивався, скоро став 
багатим і добре укріпленим містом.

Але багато що йому довелося пережити. Зем-
летруси 1122, 1124, 1126 і 1130 років, часті по-
вені, князівські міжусобиці. 1239 року місто було 
розграбоване і спалене татаро-монгольським вій-
ськом. У страшній пожежі горіли храми, інші будів-
лі, загинуло багато культурних цінностей, і зірка 
Чернігова закотилася на довгі роки.

Співробітники заповідника обіцяють організо-
вувати такі лекції регулярно. 

Давня історія Чернігова 

Старий  ЧернігівСтарий  Чернігів

Опанас Маркович: 
трудівник на ниві рідної культури

Могила Марковича Могила Марковича 
на Болдиних горах на Болдиних горах 

 у Чернігові. у Чернігові.
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Продовжуємо тему про діалек-
ти Чернігівщини, почату в №№ 89 і 
96 нашої газети.

Улітку перед Петром 1998 року 
мені випала честь побувати на 
50-річчі доброго друга — земляка, 
відомого українського поета, докто-
ра філологічних наук, професора Ки-
ївського національного університе-
ту ім. Т. Шевченка Анатолія Мойсієн-
ка. Свій полудень віку він відзначав 
у просторій залі з грубками-кахлями 
столичного Будинку літератора, що 
на розі Інститутської та Банкової. 

Тут у товаристві поважних гос-
тей ювіляра зустрів ще одного слав-
ного земляка — Арнольда Грищен-
ка, з яким перед цим познайомив-
ся на гостинах у затишній святошин-
ській оселі Анатолія Мойсієнка. Там 
за святковим столом зібралися у 
вузькому колі його найближчі друзі 
та «хрещені батьки»: в поезії — Пе-
тро Осадчук, у науковій діяльності 
— Арнольд Грищенко, який виховав 
цілу плеяду вчених-мовознавців (3 
доктори наук і 26 кандидатів наук). 
Його ім’я гідно вписане в історію 
українського мовознавства. Знане 
воно і в слов’янському лінгвістич-
ному світі. Адже Арнольд Грищенко 
— доктор філологічних наук, профе-
сор, дійсний член Академії педагогіч-
них наук України, член Академії ви-
щої школи України, заслужений діяч 
науки і техніки, лауреат премії імені 
І. Франка Національної академії 
наук України. 

Чверть століття Арнольд Пана-
сович очолював кафедру україн-
ської мови в Київському національ-
ному педагогічному університеті ім.
М. Драгоманова.

З тої другої зустрічі з ним у Будин-
ку літератора глибоко в душу запала 

мені одна «картинка». Після кількох 
тостів на адресу ювіляра була неве-
лика перерва. Ми стояли з Арноль-
дом Панасовичем біля широкого ві-
кна, за яким періщив рясний липне-
вий дощ, згадували Ніжинський пед-
інститут, де минули наші студентські 
роки, рідну Ріпкинщину. І раптом, на 
моє велике диво, поважний акаде-
мік під час бесіди з української літе-
ратурної мови перейшов на архаїч-
не чернігівське наріччя, яке супро-
воджувало його в дитячі та юнацькі 
роки і в рідному Мутичеві, де наро-
дився, і в Красківському та Ріпках, де 
вчився, і в Гучині, де після закінчення 
педінституту він очолював місцеву 
восьмирічну школу. Цією унікальною 
говіркою підхопив і я нашу розмову. 
Мимоволі згадалося рідне звеничів-
ське «Супіні ля пня каня». 

Зачувши незвичний у письмен-
ницьких стінах діалект, посходились 
інші учасники свята, головним геро-
єм якого був також носій чернігів-
ського наріччя, уродженець Бурівки 
Городнянського району, поет і мо-
вознавець Анатолій Мойсієнко.

Запросив він мене і на своє 
60-річчя, яке так само відзначав у 
столичному Будинку літераторів — 
штабі Національної спілки письмен-
ників України. Сподівався я, що зно-
ву тут зустріну академіка-земляка 
Арнольда Грищенка. І знову, як і ми-
нулого разу, ми подивуємо говіркою 
Сіверського краю поважних гостей 
ювіляра — науковців, мовознав-
ців та письменників. Але не судило-
ся: Арнольд Панасович відійшов у 
вічність. 

Іван КУЖІЛЬНИЙ, 
член Національної спілки 

журналістів України,
м. Чернігів 

Остарбайтери (нім. OSTARBEITER 
— «східні робітники») — німецький 
термін для визначення осіб, які були 
вивезені нацистами зі східних окупо-
ваних територій, переважно з України 
(з майже 3 млн осіб, які були вивезе-
ні з території СРСР, 1,7 – 2,4 млн — 
українці), під час Другої світової війни 
на примусові роботи до Німеччини.

18 січня 1942 року із Харкова до 
Кельна вирушив перший ешелон із 
1117 робітниками. Масштабне вико-
ристання робітників з України поча-
лося 1942 року і тривало до 1945-ого.

Вивезено населення Чернігів-
ської області до Німеччини в 1942 
– 1943 роках (з нинішніх і колишніх 
райцентрів): 

Чернігів — 695 осіб; 
Батурин — 75; 
Бахмач — 99; 
Березна — 31;
Бобровиця — 26; 
Борзна — 280; 
Варва — 150; 
Городня — 41; 
Грем'яч — 45; 
Дмитрівка — 50;
Добрянка — 151;
Іваниця — 69; 
Ічня —375; 
Козелець — 101;

Комарівка — 137;
Короп — 60; 
Корюківка — 200; 
Куликівка — 77; 
Лосинівка — 25; 
Любеч — 240; 
Мала Дівиця — 73; 
Мена —124; 
Михайло-Коцюбинське — 89; 
Ніжин — 415; 
Нова Басань — 118; 
Новгород-Сіверський — 300; 
Носівка — 78; 
Олишівка — 131; 
Остер — 233; 
Понорниця — 200; 
Прилуки — 6000; 

Ріпки — 40; 
Семенівка — 10; 
Сосниця — 143; 
Срібне — 787; 
Тупичів — 20; 
Холми — 107; 
Сновськ — 1687; 
Яблунівка — 52. 

У Чернігівській області прожи-
вало станом на 1 січня 1941 року 
1784000 осіб. Загалом з області на-
сильно вивезено 41578 осіб (за да-
ними київської дослідниці Тетяни Пас-
тушенко, яка посилається на німець-
кого історика Марка Шпоерера).

За підрахунками Управління 
НКВС у Чернігівській області, які 
оприлюднені в книзі «Хронологічний 
довідник про тимчасову окупацію ні-
мецько-фашистськими загарбника-
ми населених пунктів Чернігівської 
області і визволення їх Червоною 
Армією. 1941 – 1943./Упоряд.: П.В. 
Дніпровський, С.В. Малкієль. – Чер-
нігів, 1947. – С. 3», кількість остар-
байтерів складала 60766 осіб.

Сергій БУТКО, 
представник Українського 

інституту національної пам’яті 
в області

Шафонський Опанас Фили-
монович (1740, селище Сосниця —  
1811, м. Чернігів) — український лі-
кар, історик, громадський діяч, один 
із засновників епідеміології в Росій-
ській імперії, син сосницького сотни-
ка Чернігівського полку.

Від 1756 р. навчався за кордо-
ном, в університеті міста Галле здо-
був ступінь доктора прав, в універ-
ситеті Лейдена — доктора філософії, 
в Страсбурзі — доктора медицини 
(1763).

Від 1770 р. працював у Москві, 
де першим розпізнав чумну епідемію 
та разом із Данилом Самойловичем 
і Касіяном Ягельським брав участь у 
боротьбі з нею. Видав книжку «Опи-
сание о бывшей в Москве язвы и о 
всех средствах, употребленных для 
ее прекращения» (1774) та склав ме-
дико-топографічний опис Москви.

У 1781 р. повернувся до Черніго-
ва. Спочатку працював головою кар-
ного суду, потім генеральним суддею.

На основі матеріалів, зібра-
них Дмитром Пащенком, написав у 
1784 — 1786 рр. довідкову працю 
«Черниговского намесничества то-
пографическое описание» (1851), 
видану в Києві по його смерті. У ній 
зібрано численні відомості з істо-
рії України, природи, господарства, 
населення, говорів української 
мови (перша спроба характерис-
тики українських діалектів Черні-
гівщини), соціально-економічного 
стану, побуту та здоров’я Лівобе-
режної України другої половини 18 
століття.

Поховали Опанаса Шафонського 
в Чернігові на цвинтарі Воскресен-
ської церкви.

Марков Михайло Єгорович 
(1760 – 1819) — педагог та історик. 
Освіту здобув у навчальних закладах 
Петербурга. У 1777 – 1789 рр. пере-
бував на військовій службі. Згодом 
обіймав різні посади в місцевих ор-
ганах влади в Петербурзі, Новгоро-
ді-Сіверському, Чернігові. Протягом 
1799 – 1804 рр. — директор народ-
них училищ Малоросійської губернії, 
центром якої був Чернігів, від 1805 
р. — перший директор щойно ство-
реної Чернігівської чоловічої гімна-
зії. Автор близько 25 праць з історії 
Чернігово-Сіверщини, значна час-
тина яких залишилась у рукописах. 
Особливий інтерес становлять його 
дослідження «О городах и селениях в 
Черниговской губернии, упомянутых 
в Нестеровой летописи и продолже-
нии оной до 1206 года» (1815) и «О до-
стопамятностях Чернигова» (1816).

Ганжа Марк Миронович — 
підполковник Армії УНР.

Народився 19 січня 1889 року в 
Чернігові. Закінчив 8-класну Черні-
гівську гімназію, Оранієнбаумську 
кулеметну школу (1915), Гренадер-
ську офіцерську школу (1917), теле-
графно-телефонні курси штабу 32-го 
армійського корпусу. Під час Першої 
світової війни був п’ять разів пора-
нений і тричі контужений. Від грудня 
1917 року — старшина Київського 
автопанцерного дивізіону. Останнє 
звання в російській армії — штабс-
капітан.

1918 року закінчив інструктор-
ську школу старшин. Від 28.08.1918 
— начальник зв’язку 20-го пішого 
Радомисльського полку Армії Укра-
їнської Держави, згодом — Дієвої 
армії УНР. Від 15.02.1919 — коман-
дир куреня цього полку. У подаль-

шому — командир кулеметної сотні 
3-го куреня 16-го пішого загону. Від 
19.05.1919 — командир кулемет-
ної сотні 8-го Чорноморського пол-
ку 3-ї (згодом — Залізної) дивізії Ді-
євої армії УНР. Від березня 1920 року 
служив у 5-ій стрілецькій бригаді Ар-
мії УНР. Від травня 1920 — коман-
дир 28-го стрілецького Чорномор-
ського куреня 9-ї стрілецької бри-
гади 3-ї Залізної дивізії. Від червня 
1920 — командир кулеметного куре-
ня 9-ї бригади 3-ї Залізної дивізії. Від 
04.01.1921 — командир кулеметної 
сотні та помічник командира 21-го 
куреня 7-ї бригади 3-ї Залізної стрі-
лецької дивізії Армії УНР.

Разом з армією УНР інтернова-
ний до Польщі, де перебував зі сво-
єю дивізією в таборі в м. Каліш. Там 
він брав активну участь у діяльнос-
ті культурно-освітнього відділу, зо-
крема грав акторські ролі у виставах 
місцевого театру.

У 1920-их роках жив на еміграції 
в Польщі. Подальша доля невідома.

Шевелів Борис Михайло-
вич (1893 – 1938) — педагог, істо-
рик, літературознавець. Народився 
21.03.1893 р. у Чернігові. Закінчив 
Чернігівську гімназію та Київський 
університет. Викладав у Чернігів-
ському інституті народної освіти. 
Працював у Чернігівському історич-
ному музеї. Автор численних студій з 
історії суспільно-політичних рухів ХІХ 
– початку ХХ ст. і літературного крає-
знавства. Один із перших дослідників 
життя та діяльності Л. Глібова й М. Ко-
цюбинського. У 1921, 1930 та 1938 
рр. був заарештований за звинува-
ченням у «контрреволюційній діяль-
ності». У квітні 1938 р. засуджений до 
смерті й невдовзі страчений.

Багатогранна діяльність цього 
вченого. Велике значення він нада-
вав справі виховання, прищеплення 
дитині любові до читання художньої 
літератури, відстоював класику у фі-
лології, сприяв становленню жіночої 
освіти. На його рахунку — понад 300 
наукових і методичних робіт. 

Олексій Павлович був глибоко 
релігійною людиною, не приховував 
своїх поглядів. Саме за це він був 
звільнений з посади, перебував без 
пенсії, у скрутному матеріальному 
становищі.

Із благоговінням тримаю в ру-
ках так несправедливо забуту його 
«Грамматику древнего церковно-
славянского языка сравнительно 
с русским». Ця книга на початку ХХ 
століття витримала сім видань і була 
удостоєна премії імені імператора 
Петра Великого. Підручник мав ве-
личезну наукову цінність не лише 
для вищих класів гімназій, а й для 
кафедр слов’янської мови універ-
ситетів, духовних училищ, семінарій, 
академій священнослужителів. 

У цьому я переконалася після 
ознайомлення з пунктами передмо-
ви. Ось деякі. 

«Головна освітня сила навчаль-
ного предмета криється в навчаль-
ному елементі, вмінні зробити з на-
укового матеріалу знаряддя най-
більш плодотворного впливу на ду-
ховну діяльність учнів і пристосувати 
його до умов навчання».

«Пам’ятаючи, що школа має 
справу з навчальними предметами, 
а не наукою, в підручник внесено 
лише найголовніше, суттєво необ-
хідне».

«З особливостей давнього 
церковнослов’янського синтаксису, 
що має вивчатися практично, при 
читанні тексту, в граматиці наведені 
лише найважливіші».

У книзі вміщено додатки, зо-
крема уривки з Остромирового 
Євангелія, Заградського Єванге-
лія. Також словник маловідомих 
давньоцерковнослов’янських слів. 

У «Граматиці…» досконало роз-
повідається про походження дав-
ньої церковнослов’янської мови, за-
сновниками якої були брати Кирило 
і Мефодій. І досі ця мова застосову-
ється для богослужбових книг, цер-
ковного богослужіння.

Визнанням величезних досто-
їнств «Граматики…» Олексія Фльо-
рова стала дуже престижна премія 
імені Петра Великого. Про це йдеть-
ся у висновку комісії, що присуди-
ла цю премію: «Содержание каждо-
го отдела заключает в себе самое 
главное, существенно необходимое, 
выраженное в точной, ясной и крат-
кой форме научных положений, и из-
ложено в надлежащей системе».

Лариса МАХІНА, 
член Національної спілки 

журналістів України,
м. Чернігів 

Здивував 
академік наріччям

Листи читачів нашої ггазеетии

Видатний філолог 
Олексій Фльоров

Він став володарем премії імені імператора Пе-
тра Великого. Такої високої честі був удостоєний 
видатний учений, подвижник православ’я Олексій 
Павлович Фльоров (1866 – 1954). Видатний філо-
лог, педагог, засновник і перший директор Чернігів-
ського вчительського інституту (нині — національ-
ний педуніверситет ім. Т. Шевченка).

Примусове вивезення 
населення до Німеччини 

Чернігівщина в іменах

У Національному архітектурно-історичному заповід-
нику «Чернігів стародавній» відбулася виставка «Миттє-
вості минулого», присвячена 50-річчю установи.

Це низка артефактів, знайдених науковцями на 
території та поблизу давніх храмових комплексів 
Чернігова. Серед найбільш цікавих знахідок — при-
краси, посуд, фрагменти друкарського кліше, що за-
свідчують діяльність тут давньоруської друкарні. А ще 
олов’яний штоф, виготовлений чернігівськими різь-
бярами, та будівельна кельма, якій понад тисячу ро-

ків. Її знайшли у фундаменті Спасо-Преображенсько-
го собору. 

Від середини 1980-их археологи виявили в Чернігові 
печерний храм-усипальницю, низку підземних споруд різ-
ного призначення, залишки наземної житлової забудо-
ви давньоруського та пізньосередньовічного часу, примі-
щення, в якому деякий час, починаючи з другої половини 
XVII століття, була розташована друкарня Троїцько-Іллін-
ського монастиря, а також виробничий комплекс ХІІ сто-
ліття — печі для випалювання плінфи.

Виставка археологічних артефактів
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Цікаве про українських 
письменників 

Валерій ШЕВЧУК    
 Із книги «Із вершин та низин» 

Пожежа 
на Балканах

У 1875 році на Балканах від-
бувалися бурхливі події. Після по-
встання проти турків у Боснії та 
Герцеговині взялися за зброю 
серби, чорногорці й болгари. Ро-
сія оголосила війну туркам 1877 
року, а до того допомагала по-
встанцям. Було організовано 
«Слов’янський комітет», який зби-
рав пожертви на допомогу брат-
нім слов’янам, вербував добро-
вольців і виряджав їх на війну з 
турками. Висунувся тоді й аван-
тюрний генерал М. Черняєв, про-
ти якого застерігав Л. Толстой.

В українських колах боротьбу 
слов’ян проти турків теж сприйня-
ли з ентузіазмом. М. Старицький 
видав уславлені «Сербські народ-
ні думи та пісні» (1876 р.), на об-
кладинці стояв червоний хрест 
і виділявся напис: «Чистий ви-
торг на користь братів-слов’ян». 
«Українці, — писав у передмові 
Старицький, — за своєю кров-
ною спорідненістю, за своїм ми-
нулим, за типом і за багатьма по-
бутовими рисами, за мовою, на-
решті, і за симпатіями надзви-
чайно близькі до придунайських 
слов’ян». 

Добровольцем на турецьку 
війну пішов 1877 року й талано-
витий український актор М. Са-
довський, за хоробрість його на-
городили Георгіївським хрестом. 

Ще раніше воював під пра-
пором генерала Черняєва й Іван 
Манжура. 30 жовтня 1876 року 
армію Черняєва було розби-
то. Манжура, поранений у праву 
руку, отримав медаль.

Ще один письменник брав 
участь у Герцеговинському по-
встанні — Теофан Василевський, 
який писав під псевдонімом Со-
фрон Круть. Бажаючи опинитися 
на полі змагань і запізнившись 
до Боснії, він через Чорногору 
дістався до Герцеговини і пробув 
там кілька місяців. Жив потім до-
вгий час у Белграді, познайомив-
ся з придунайськими слов’янами. 
Т. Василевський посилав звідти 
в Галичину цікаві нариси: «Війна 
слов’ян з турками 1875 – 1878 
рр.» (друкувався в «Молоті», 1878 
р.), «Дещо про Сербію» (друкував-
ся там-таки), «Чорногорці в Герце-
говині. Записки українського до-
бровольця» (друкувались у «Прав-
ді», 1880 р.) тощо. Нариси писав 
С. Круть жваво, гарною мовою. 
Цікаво, що за Т. Василевського 
вийшла заміж відома українська 
письменниця Дніпрова Чайка.

Життя на колесах
Поет Кесар Білиловський за 

фахом був лікарем, навчався у 
Відні та Ієні (Німеччина), працю-
вав у Сибіру, Петропавловську, 
Курляндії, Петербурзі. Коли 1910 
року в Криму спалахнула холе-
ра, його призначили лікарем-ін-
спектором Таврійської губернії. 
Поет мобілізував медичні сили 
на ліквідацію холери й активно 
боровся з епідемією. Через три 
роки К. Білиловський став голов-
ним лікарем Феодосійського ка-
рантину, а після революції — 
старшим інспектором Народно-
го комісаріату робітничо-селян-
ської інспекції Кримської АРСР. 
Від 1929 по 1932 роки поет пра-
цював лікарем амбулаторії в 
місті Решта в Персії (Іран). Маю-
чи 73 роки, обслуговував персо-
нал радянських представництв 
за кордоном. Помер у Сімферо-
полі 1938 року.

Його ім’я майже невідоме в Україні, хоча з-під 
його пера вийшло 7 поетичних збірок. Про нього тіль-
ки зовсім недавно почули в Куликівському районі 
Чернігівщини, хоча він є нашим земляком. У радян-
ський період це було зрозуміло, адже більшу частину 
свого життя поет провів на чужині, отже, автоматич-
но вважався «українським буржуазним націоналіс-
том». Дивно, що поета такого таланту, такої драматич-
ної долі досі не помічають на Батьківщині. Тому спро-
буємо в рік столітнього ювілею поета пробити цей 
мур небуття і повернути його до рідного дому.

Петро Карпенко-Криниця (справжнє ім’я — Пе-
тро Дмитрович Карпенко) народився 22 грудня 1917 
року в селі Бакланова Муравійка нині Куликівського 

району Чернігівщини. На базі середньої освіти закін-
чив річні курси вчителів історії і працював учителем. 
Закінчив заочно історичний факультет учительського 
інституту в Києві й згодом (стаціонарно) — мовно-лі-
тературний факультет цього ж закладу, продовжую-
чи навчатися в Київському педагогічному інституті ім. 
М. Горького. Тоді ж і почав писати вірші та друкуватися.

За рік перед Другою світовою війною був дирек-
тором школи.

Радянську владу не шанував, натомість своїх 
проукраїнських настроїв не приховував. Під час ві-
йни в окупованій німецьким нацизмом Україні брав 
участь у національно-визвольному підпіллі. Працю-
вав кореспондентом газети «Українське Полісся», 
що виходила в Чернігові. У місті над Десною навесні 
1942 року видав першу збірку — «Гримлять дороги». 

Після розгрому чернігівського націоналістично-
го підпілля Карпенко перебрався на Київщину, де 
редагував газету «Іванківські вісті» (1942 – 1943). 
Від кінця 1943 року — в еміграції. Був арештований 
нацистами, кінець війни зустрів остарбайтером.

Після капітуляції Німеччини —    співробітник га-
зети «Українська трибуна» (Мюнхен), редагував жур-
нал «Авангард».

1950 року перебрався до США. Працював робіт-
ником у Нью-Йорку, Детройті, Лос-Анджелесі. Здобув 
ступінь бакалавра бібліотекознавства в Оттавсько-
му університеті (1962), навчався в Американському 
російському інституті славістики (1963 – 1965). Був 
серед засновників Організації українських письмен-
ників у вигнанні «Слово» (1954).

Але одвічні для поетів «пошуки себе» затяглися. 
Відсутність близької рідної душі, ностальгія за Бать-
ківщиною, постійні проблеми з пошуком роботи й 
житла призвели до нервового зриву. Після спроби 
самогубства 1965 року Карпенко потрапив на ліку-
вання до психіатричної лікарні, де й перебував до са-
мої смерті, забутий нечисленними друзями та коле-
гами. У літературних колах української еміграції його 
«поховали» ще 1968 року. 

Насправді Петро Карпенко прожив ще 35 років. 
Тільки недавно вдалося встановити справжню дату 
його смерті — 5 січня 2003 року. Поховано поета 
на українському цвинтарі в Саут-Баунд-Бруці (штат 
Нью-Джерсі, США).

Твори Карпенка-Криниці вирізняються драма-
тичною напругою, контрастністю мотивів та образів 
(любов до всього українського, несприйняття імпер-
ського та радянського, боротьба УПА, неприкаяність 
молодого емігранта-патріота в Новому Світі, розду-
ми над майбутнім державним становленням України).

Автор поетичних збірок «Гримлять дороги», Чер-
нігів, 1942; «Полум’яна земля», Мюнхен, 1947; «Під-
няті вітрила», Авґсбурґ, 1950; «Солдати мого легіону», 
Чикаґо, 1951; «Поеми», Детройт, 1954; «Індіянські ба-
ляди», Нью-Йорк, 1968.

Пропоную для знайомства із творчістю поета 
кілька його творів.

Володимир ПОВОЗНИК, 
завідувач районного краєзнавчого музею, 

краєзнавець,
смт Куликівка

Петро Карпенко-Криниця: 
повернення до рідного дому

Петро Карпенко-Криниця

* * *
Хто сказав, що ці дні золоті,
Що світанки, як мрія, погожі?
Я дороги шукаю в житті
І дороги собі не знаходжу.

Я навіки свій край полюбив,
Та спокою і досі не знаю, —
На широкому лоні степів
У ярмі Українець конає.

1940

Москва
Спитаю у вітра, старого приблуди,
Що тугу в просторах висурмлює й гнів:
«Хто каторжні нори Сибіру запрудив,
Невинною плоттю людською набив?»

Карельські, Колимські, Далекого 
Сходу —

Хто нетрі, де шкіриться згуба жива,
Труною зробив для бездольних 

народів?
І вітер одкаже: «Я знаю: Москва!»

Спитаю у сонця, гарячого друга:
«Хто в пащах в’язниць, сутеренах сирих,
Упившися злом нелюдської наруги,
Катує братів-сонцелюбів моїх?

Хто краде в них казку привабного 
світла,

Роки хто, як нить золоту, обрива,
Хто юність ґвалтує іще нерозквітлу?»
І сонце одкаже: «Я знаю: Москва!»

Спитаю в землі, що дуднить 
споконвіку

Громами походів, столунням боїв:
«Хто крові розлив незагачені ріки
І кров’ю лани, мов дощем, напоїв?»

У древній земля опанчі похмуріє,
І оповідь буде предовга мені —
Предстане оточений ордами Київ...
Полтава... Історії чорної дні...
Прокотиться Вчора оглушеним 

громом,
І буде хлющати Сьогодні в крові...
Страшніше за пекло Гомори 

й Содому,
За Дантове пекло — свавілля Москви.

Мій друже, що вмієш цінить 
непокору,

Коли ти шепочеш молитви слова, —
Як вечора тінь запада яснозора,
Чи рано встаєш, пам’ятай же, що 

ворог,
Найбільший твій ворог — Москва!

Сон
Сон приснився матері вночі:
З поза степу, де кричать сичі,
Свищуть кулі гірше хуртовин,
З бою, підкоривши сто шляхів,
І пройшовши тисячу борів,
На подвір’я повернувся син.

Він стомивсь, не підведе очей,
Нe відкриє струганих дверей
І стоїть, одну її ждучи.
Мати встала. Двері відкрива,
Та в лице їй — буря степова,
Що сміється й плаче уночі.

27.08.1941 («Гримлять дороги»
Чернігів, 1942)

Ти нічого не знаєш, 
чужино чужа…
Ну, заграй же! Та тільки заграй,
Щось таке, щоб полонило душу мою,
Щоб затьмарились думи про край
І про все, що лишилось у тому краю.

Тільки що це? Акорди… А я…
Ні, не сльози, це все промине…
То не сльози, а доля моя
Перед мною в акордах до прірви 

жене.

І лечу шкереберть я у ніч
Під оплескувань грім і розкотистий 

сміх…
Еміграціє! Ти це чи ні
І роз’ятрення прірви на площах чиїх?

Як це сталось? Я зайвий такий…
І осмути туман облягає мости…
Заозерна веселко! Мій сне голубий,
Україно!.. Прости мені!.. Чуєш? 

Прости!..

Стій же, стій! Не поможе рояль…
Кимсь розкраяне серце моє без 

ножа.
Ех, не знаєш, чого мені жаль…
Ти нічого не знаєш, чужино чужа!

Молитва
Коли б піднести за людей моїх 

молитву
Мені б прийшлось до Господа 

в сутужний час,
Я б не просив хоробрости у битвах,
Ні здібностей — це є у нас.

...Перед іконою навколішках, як треба,
Забувши важних і неважних безліч 

справ,
Я б попросив Його, Творця Землі 

і Неба,
Щоб розуму Він, Розуму нам дав.

1943 р.

Весняні мотиви
І. Цвітуть сади 
Вітри ламають дикий бір 
І холод скрізь, мов знак біди, 
Та все ж всьому наперекір, — 
Цвітуть сади. 
Дерев багато в них нема, 
А ще ж в пожежах дальня путь, 
Та все до біса, все дарма, — 
Сади цвітуть. 
Цвітіть, на щастя розцвітіть! 
Хай будуть нам ясні плоди, 
Хай що б там — цвіту не губіть, — 
Мої сади. 
А може буря з криком злим 
Порве їх цвіт, як юність рвуть, 
Тоді у пісні жити їм,— 
Вони цвітуть. 

ІІ. Весняний ранок
Вже ранок дороги нам стеле, 
І бризнуло сонце дощем, 
Лаштуйте ж свої каравели, 
В стихію морську попливем. 
Хай шторми лютують суворі, 
Хай стогне морська глибина — 
Вперед нам, бо ранок надворі, 
Бо знову надворі весна. 

1942 р.

Кінець Іуди
Вже чути близько бій, тому і північ 

грима...
А тут, у кабінеті, цигарковий дим.
І перед слідчим він, з великими очима.
Тремтить і знову сльози ронить 

перед ним.
Ще вчора свій, сьогодні він уже 

не треба,
Але чому, ніяк йому не зрозуміть.
Він триста душ продав під цим 

проклятим небом.
Продав сюди, щоб тут могли його 

цінить.
І от тепер встають його невинні жертви
І йдуть, як привиди, до нього 

ось сюди,
У чорну душу б’ють, немов живі — 

не мертві,
І він тремтить і каже слідчому: води!..
Та слідчий лиш мовчить. Нащо 

благати...
Він знає все, як власний постріл 
межи брів;
Він навіть зна, що в ніч цю треба 

відступати
І знищить агента. Своє він вже 

зробив...
Шуміла ніч. Енкаведист поглянув 

строго
У очі агентові, як у злу пітьму...
— Ну вот і всьо. Собраться нужно 

у дорогу,

І ти нє спрашівай, зачєм і почему...
А ранком німці увійшли у наше місто,
І там в багні, де сморід, прілий мох,
Біля холодного давно енкаведиста
Собаки гавкали і ріс чортополох.

1942 р.

Розлука
Пощо ж своїми строгими очима
Душі неспокій зраджуєш мені?..
Наказу слово гостре й невмолиме,
А там — не знаю, стрінемось чи ні.

Тоді виходь під стогін ураганів,
Що будуть завжди мучить суходіл,
Як спрагле серце — мислі полум’яні,
Солодка мить невикінчених діл…

І ти збагнеш, заслухавшись у вітер,
В співучих злив кантату грозову,
Що я, мов частка прагнучого світу,
З тобою поруч, вічністю живу.

02.05.1944

Три епітафії самому собі
1.
Він умів, цей поет, на пригоди 

багатий,
Навіть в ангелах визнаних бачить 

чортів,
Брать на плечі вмів світ і від світу 

тікати,
А від смерти і він утікти не зумів.

2.
Спинись, незнайомче! Живеш бо іще 

нівроку.
А я вже всі бурі, всі шторми зміняв 

на тишу.
Ось тут запроторили в землю мене 

глибоку, 
Хоч так не хотів! — і забули. Лежу 

й не дишу.

Якщо ти бувалець, паливода всім 
на диво,

Поет чи бунтар, що за правду стоїш 
велику,

У мить, як дванадцята виб’є твоя, 
сміливо

Лягай поруч мене, і будем дружить 
довіку!

3.
Шельми й мерзотники всіх мастей 

і країв,
Проходьте пошвидше! Бридкі
Серця проносьте і лиця:
Тут спочиває, померлий триста разів,
Закопаний врешті таки
Петро Карпенко-Криниця.

Сан-Франциско, 1968
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
 Варто кожні три місяці натирати лінолеум оліфою, а по-

тім протирати м’якою ганчіркою. За такого догляду він про-
служить багато років.

 Дерев’яна підлога потребує особливого догляду. Чудо-
во видаляється бруд, якщо чистити таку підлогу сумішшю з 
трьох частин річкового піску і однієї — свіжопогашеного вап-
на. Спочатку натерти підлогу цією сумішшю, а потім гарнень-
ко вимити.

 Паркетну підлогу з лаковим покриттям або без нього 
миють холодною водою з гліцерином (1 ложка на склянку), до-
бре викручуючи ганчірку. Гаряча вода може зіпсувати паркет.

 Найпростіше позбутися будь-якого запаху в металевій 
коробці — спалити там кілька сірників.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Свобода не в тому, 
щоб робити те, що хочеш, а 
в тому, щоб не робити того, 
чого не хочеш.

 Заплатив податки і 
сплю спокійно на лавочках, 
у підвалах, на вокзалі. 

 Скромність прикра-
шає людину в сіренький ко-
лір. 

 Бог любить дурнів, 
інакше нащо він їх стільки 
створив? 

 Не вимагай від дру-
жини більше, ніж можеш! 

 Часто проблеми не 
вирішують, а придумують 
нові, які затьмарять попе-
редні.

Було колись...
 Ейнштейн учився на 

двійки і трійки з фізики й 
математики, а Моцарт уза-
галі не відвідував школу. 
Людвіг Ван Бетховен про-
жив життя, так і не навчив-
шись множити.

 Після відвідування 
Ватикану, де Моцарт послу-
хав яскравий багатоголос-
ний духовний твір, компо-
зитор зміг за одну ніч від-
творити й записати точну 
копію цього твору.

 Відомий археолог 
Шліман наполегливістю і 
тренуванням розвинув свої 
здібності настільки, що міг 
опанувати будь-яку інозем-
ну мову за 6 – 8 тижнів.

 Альфред Нобель — 
учений, який заснував пре-
мію для науковців усьо-
го світу. Цим прагнув спо-
кутувати свою репутацію 
одного з творців насилля, 
адже саме він винайшов 
динаміт.

Куточок 
гумору

Адвокат клієнту: 
— Я вчора розмовляв 

із вашою колишньою дру-
жиною. Вона сказала, що 
повернеться до вас, якщо 
ви не платитимете вчасно 
аліментів. 

☺ ☺ ☺
— Ох і весілля ж було! 

На третій день розійшли-
ся... 

— Гості? 
— Та ні, молодий з мо-

лодою. 
☺ ☺ ☺

— Пані незаміжня? 
— Так. Двічі. 

☺ ☺ ☺
— Ой, я дуже пережи-

ваю за свою дружину.
— А що з нею? 
— З нею моє авто! 

☺ ☺ ☺
— Я чув, твоя дружина 

стала дизайнером? 
— На жаль, так. Бо те-

пер хоче розлучитися. 
Каже, що я не вписуюся в 
інтер’єр.

☺ ☺ ☺
Дзвінок о 4-ій ранку:
— Алло! А у вас стадо 

оленів не пробігало?
Спокійна відповідь:
— А ви що, відстали?

Клуб «Ерудит»: хочу все знати

Жартома і всерйоз

 Під час Першої світової війни уряд США особливим 
указом назвав морозиво продуктом, «життєво необхідним 
для поліпшення морального духу солдатів». 

 Шампанське не можна 
тримати в холодильнику довше 
двох годин — постраждає «бу-
кет» смаку.

 У середньовічній 
Англії пиво подавали до 
сніданку.

 Найдорожчий у сві-
ті продукт — шафран: його 
унція може коштувати 2 
тисячі доларів.

 Традиція подавати рибу зі скибочкою лимону похо-
дить від середньовіччя. Вважалося, якщо людина ненавмис-
но проковтне гостру кісточку, лимонний сік її розчинить.

Король голий. Вислів із казки Андерсена. 
Два шахраї взялися пошити одяг для короля. Усі ма-

теріали розікрали, а щоб не відповідати за це, заявили, що 
пошили королю гарний одяг. А хто, мовляв, цього не бачить, 
той дурень. Ніхто не хотів бути дурнем, тому всі придворні по-
чали хвалити новий одяг короля. І лише маленький хлопчик, 
який не знав про хитрість шахраїв, сказав: «А король же го-
лий». Вислів вживають, коли йдеться про розвінчання фаль-
шивих авторитетів.

Гидке каченя. Ще один вислів із казки Андерсена. Казка 
про те, як маленького лебедика всі вважали гидким каченям 
і глузували з нього. Аж поки він виріс і став красивим лебе-
дем. Вислів вживають щодо людей, яких чомусь невиправда-
но низько оцінюють. 

У світі крилатих слів

Неправильно Правильно
Перерив на обід Обідня перерва

Купівля-продажа Купівля-продаж

Товар зверх плану Товар понад план

Розгрузити товар Розвантажити товар

Виручені гроші Вторговані гроші, виторг

По якій ціні Скільки коштує

У 1899 – 1902 роках 
тривала англо-бурська 

війна на півдні Афри-
ки: Британія воювала 
з незалежними респу-
бліками Трансвааль 
і Помаранчева. Бри-

танія перемогла у війні та ліквідувала ці рес-
публіки, але за умовами миру мусила платити 
контрибуцію переможеним бурам — унікаль-
ний випадок в історії.

В астрономії є така одиниця відстані — 
світловий рік. Це відстань, яку промінь про-
ходить протягом року. Вона колосальна, адже 
світло поширюється зі швидкістю 300 тисяч кі-
лометрів на секунду. 

Сидіти у Франції в присутності короля 

чи королеви без їхнього дозволу мали пра-
во лише герцогині. Це право називалося «сті-
лець при дворі».

Найактивніший вулкан планети — в 
Сальвадорі, його назва — Ісальхо. Відкри-
тий наприкінці ХVII століття, вулкан діє прак-
тично безперервно, кожні кілька хвилин ви-
кидає пару, каміння й попіл на висоту 300 ме-
трів. Служить своєрідним маяком для моряків, 
адже видно вулкан і його дію з дуже далекої 
відстані. 

Одна з найвідоміших у світі різдвяних пі-
сень — це «Щедрик», народна пісня, записана 
українським композитором Миколою Леонтови-
чем. Світ знає її як «Carol of the Bells» або «Ring 
Christmas Bells». На Youtube різні виконання 
«Щедрика» набирають мільйони переглядів.

Просвітницький проект під такою назвою наша газета почала позаторік. За цей 
час ми представили читачам десятки композиторів, поетів, співаків, ансамблів, а 
також тексти десятків пісень, у тому числі народних. Уся ця багатюща інформація 
зібрана на сайті «Українська естрада» (uaestrada. org), який радимо подивитися на-
шим читачам. Адже там — не лише розповіді про нашу пісенну естраду, а й десятки 
відеозаписів за участю популярних співаків та ансамблів.

Óëþáëåí³ ï³ñí³
Наречена
Музика: Ігор Поклад
Вірші: Юрій Рибчинський

Від туману і тополі
Народився вітер в полі,
Народився у сорочці голубій.
Його весна в гори звала,
Його осінь чарувала,
А він зиму щирим серцем полюбив.

Приспів:
Ой, ти русява наречена,
Сяйво смутку золочене,
Ти прийшла до мене вчора уві сні.
Наречена, моя Ладо,
Наречена їде садом
Опівночі та й на білому коні.

Вітер в зиму закохався,
Дні і ночі милувався
І співав лиш їй присвячені пісні.
І портрет зими натхненно,
Як художник безіменний,
Малював щодня на кожному вікні.

Приспів.

Було сніжно на весіллі,
Та минули ночі білі —
Народилася метелиця в саду.
І вже чує батько-вітер,
Як дочці співає місяць
І дарує їй обручку золоту.

Не варто ходити надто 
швидко. 

Не варто надто часто ди-
витися на годинник, особливо 
коли ви у ванній чи туалеті. 

Не варто робити одночасно 
кілька справ, це не завжди при-
мудрявся робити навіть Юлій 
Цезар. 

Не варто намагатися пер-
шим проскочити у двері, осо-
бливо якщо чоловікові назу-
стріч іде жінка. 

Не варто відкладати на за-
втра те, що можна зробити піс-
лязавтра. 

Не варто стояти, якщо мож-
на посидіти; не варто сидіти, 
якщо можна полежати. 

Не варто сліпо дотримува-
тися чиїхось порад, навіть оцих. 

Живіть, як вам краще. Але 
не метушіться. 

Іван 
Попович

Іван Попович уже 
десятки років — один 
із найяскравіших 
представників україн-
ської естради. У його 
піснях завжди чутно, 
що він родом із кар-
патських країв, чим 
пишається співак. 

Іван Попович народився 22 квітня 1949 року в селі 
Осій Іршавського району Закарпатської області. Закін-
чив Хустське культурно-просвітнє училище за фахом 
«диригент хору». Ще навчаючись у Львівській консерва-
торії, 1973 року став лауреатом Х Всесвітнього фестива-
лю молоді в Берліні, вже тоді співав з різними співаками 
й колективами. 1976 року разом із Віктором Морозо-
вим створив ВІА «Ровесник». Через рік ансамбль запро-
сили до філармонії на місце «Ватри». У 1979 році «Ватра» 
в черговий раз пригасла, і Попович створив в Ужгороді 
разом з Русланом Іщуком новий ВІА — «Закарпаття». Від 
1982 року співак працює в Київському державному мю-
зик-холі. 1987 року став солістом Театру естради. 

У 1990 році Івану Поповичу присвоїли звання «На-
родний артист України». Від 2005 року Попович — ху-
дожній керівник Державної театрально-видовищної 
агенції. Гастролював у Канаді, Індії, Бразилії, Італії, Гре-
ції, США та інших країнах.

Репертуар Івана Поповича — це не лише твори на 
тему Карпат («Гуцулянка», «Карпатський край», «Верхо-
виночка», «Закарпаття моє», гуцульські пісні), а й ліри-
ка: «Розлук не буде», «Скажи мені», «Осінь», «Чи буде так» 
та інші пісні.

Не варто метушитися по життю


