
Усім — про все

Чернігівська   обласна   газета

Найцікавіша 
газета 

для кожного 
з вас

Чернігівщина. 
Україна. Світ

№100    6 квітня 2017 року Ціна 4 гривніВиходить з лютого 2012 року

http://svit11.wordpress.com

10

11

86514

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. 
 У світі цікавого.

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

Кожному читачеві газети — 
ще одного-двох читачів 

Прочитавши нашу газету, покажіть її своїм друзям, зна-
йомим, колегам, запропонуйте також передплатити. Чим 
більше буде передплатників, тим міцнішою буде «Світ-інфо» 
в інформаційному просторі області. 

Уроки історії: 
вони чого-небудь навчають? 

22 січня 1919 року було про-
голошено акт Злуки Україн-
ської Народної Республіки та 
Західноукраїнської Народної 
Республіки. Утім, сталася ця 
визначна подія за дуже непро-
стих умов: на Заході точила-
ся війна з поляками, а зі Сходу 
сунули більшовики. Про події 
зими – весни 1919 року Радіо 
Свобода розмовляло з істори-
ком, який досліджує збройні 
конфлікти тієї доби, Михайлом 
Ковальчуком.

— Наприкінці 1918 року Ди-
ректорія УНР повалила режим 
гетьмана Скоропадського. Лідери 
Директорії тріумфально увійшли 
до Києва. За цих умов не зовсім 
зрозумілий початок українсько-
більшовицької війни, адже під час 
антигетьманського повстання між 
Директорією та більшовиками 
конфлікту не було.

— Дійсно, 
вступ Дирек-
торії до Киє-
ва був тріум-
фальним. Але 
Директорії від 
гетьманського 
режиму зали-
шився надзви-
чайно важкий 
спадок. Правління Скоропадсько-
го стало часом наростання соці-
альної напруги: невирішене зе-
мельне питання, поміщицька ре-
акція, переслідування діячів УНР, 
учасників переділу поміщицьких 
земель і так далі.

Природно, що, як тільки німець-
кі та австро-угорські війська пішли 
з України, як тільки Перша світова 
війна закінчилася, гетьманський 
режим був знищений буквально 
за лічені тижні. Але, як тільки зник 
гетьман Скоропадський, так одра-
зу зник і той спільний ворог, проти 

якого боролися всі селянські по-
встання.

Відомий учасник тих подій Ро-
ман Дашкевич — ветеран визволь-
ної боротьби, командувач артиле-
рії Січових стрільців — у своїй пра-
ці «Артилерія Січових стрільців у бо-
ротьбі за Золоті київські ворота» 
залишив надзвичайно влучну ха-
рактеристику тих подій.

«Якби не було Директорії, все 
одно в Україні спалахнув би по-
встанський рух. Все одно гетьман-
ський режим був би повалений. Але 
селянська маса все одно знайшла 
б собі якогось провідника у вигля-
ді більшовиків, анархістів, Махна 
чи ще когось. А ось Директорія і по-
встання під жовто-блакитним пра-
пором по суті продовжувала тра-
дицію української державності. 
Вона перехопила ініціативу в біль-
шовиків, адже ненависть до геть-
манського режиму була дуже 
сильна», — писав Роман 
Дашкевич.

Сила більшовиків полягала 
в слабкості українського уряду

Коли 1654 року укладали так 
звану Переяславську угоду про 
союз двох держав — Московії та 
Гетьманської України, саме про 
союз, у крайньому разі протекто-
рат першої над другою (звичайна 
річ у той час), але аж ніяк не про за-
гарбання України, як сталося в по-
дальшому, було зрозуміло, що Мос-
ковія має вступити у війну з Поль-
щею. При всьому традиційному сво-
єму бажанні загарбати нові землі в 
Москві до цієї війни ставилися без 
захвату, бо йшлося про одну з мо-

гутніх європейських держав — Річ 
Посполиту. 

Проте у війну довелося вступа-
ти. Адже йшлося тепер про «захист» 
Гетьманської України, яка, будучи 
до цього в складі Речі Посполитої, 6 
років вела виснажливу війну за не-
залежність й у вогні цієї війни фор-
мувала свою державу під проводом 
Богдана Хмельницького. 

Московія прагнула в цій війні 
отримати контроль над усією Геть-
манською державою, яка фактично 
вже була поза контролем Польщі й 

простягалася до східних польських 
земель. Польща, навпаки, прагнула 
повернути собі Україну. 

Виснажлива війна завершила-
ся «нічиєю», трагічною для України: 
Московія пішла на угоду з Польщею і  
разом з нею «за спиною» України по-
ділила її. Переяславська угода була 
перекреслена самими ж москови-
тами. А для України це стало тяжким 
наслідком відсутності національної 
єдності, чергових чвар і розбра-
ту національної еліти. Урок на 
подальші століття.

350-річчя Андрусівської угоди:
як Україну розділили вздовж Дніпра

100-ий номер
Зараз ви читаєте 100-ий номер газети «Світ-інфо». 

Дякуємо всім, хто ці 5 років був разом із газетою: на-
шим читачам, авторам, людям, які підтримували газе-
ту фінансово, допомагали поширювати її. 

100 номерів газети — це кілька тисяч публікацій! 
Про все цікаве й важливе в області, Україні та світі. Пу-
блікацій з історії про її маловідомі, а то й замовчувані 
раніше сторінки. Це знайомство з творами десятків ви-
датних письменників України і світу. Це безліч інших тем. 

Тож будьмо з газетою і далі, залучаймо до неї но-
вих читачів, передплатників — як в Україні, так і за 
кордоном, де нас читають від США й Канади до Ав-
стралії. Запрошуємо на сторінки «Світ-інфо»! 

Архів нашої газети — 
на її сайті

Ось уже більше року, як створено в Інтернеті сайт 
нашої газети «Світ-інфо». Його адреса: http://svit11.
wordpress.com

За цей час кількість його відвідувачів перевищила 
8500. Насамперед, звичайно, з України. Інші — з усіх 
континентів, переважно це українці діаспори. Ось звід-
ки заходили на сайт читачі газети: США, Австралія, Кана-
да, Бразилія, Мексика, Великобританія, Франція, Німеч-
чина, Італія, Іспанія, Португалія, Нідерланди, Фінляндія, 
Чехія, Норвегія, Швейцарія, Австрія, Румунія, Болгарія, 
Польща, Хорватія, Ізраїль, Росія, Білорусь, Литва, Грузія, 
Азербайджан, Казахстан, Монголія, Зімбабве, Південно-
Африканська Республіка. 

Друковані видання й Інтернет доповнюють одне од-
ного. Сайт газети, в тому числі для наших передплатни-
ків, цікавий тим, що там розміщено весь архів, усі номе-
ри «Світ-інфо» за більш як 5 років виходу газети. Так що 
на сайті ви можете прочитати будь-які публікації всіх но-
мерів, скопіювати їх. А читати там є що. 
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Бліц-інформ
Історії воїнів Армії УНР: 
з-під Конотопа 
до Аризони
У Чернігівському культурно-мистецькому 

центрі «Інтермеццо» представили книгу істори-
ка Павла Подобєда «З-під Конотопа до Аризо-
ни: невигадані історії вояків Армії УНР». Йшлося 
про тодішню Чернігівщину періоду визвольної 
боротьби 1917 – 1921 рр., Конотопський по-
віт, що став ареною кривавих боїв. Наводять-
ся спогади конотопських вояків, які билися під 
синьо-жовтим прапором проти білого й черво-
ного ворога. Вміщено понад півтори сотні жит-
тєписів вояків Армії УНР, які походили з повіту.

Досі малознані або й зовсім невідомі історії 
написані за матеріалами архівів, зокрема й тих, 
що донедавна не були доступні дослідникам.

Обласну організацію 
Національної спілки 
журналістів очолив 
Олександр Назаренко
Він обраний 23 березня під час звітно-ви-

борної конференції. Назаренко — головний 
редактор газети «Наше слово» (м. Мена) та го-
лова Асоціації регіональних ЗМІ.

У Чернігові 8 квітня — 
День довкілля
У місті у квітні проведуть місячник із бла-

гоустрою територій, парків, скверів, поліп-
шення санітарного стану довкілля, а 8 квітня 
— День довкілля з прибирання міських тери-
торій. Відповідне розпорядження підписав 
міський голова Владислав Атрошенко.

За підприємствами, установами та органі-
заціями міста, незалежно від форм власності 
та підпорядкування, закріплено території для 
їх прибирання, озеленення. Комунальники в 
День довкілля організують безкоштовне при-
йняття сміття на полігон від бюджетних орга-
нізацій і установ міста. 

Комунальні служби до 16 квітня мають за-
безпечити очищення вулично-дорожньої ме-
режі від ґрунтових наносів, прибирання зеле-
них зон, парків, скверів у центральній та істо-
ричній частині міста.

У Мені їздитимуть 
маршрутні автобуси 
Тут незабаром з’явиться громадський 

транспорт. Міська рада провела конкурс на 
перевезення пасажирів, який виграв приват-
ний перевізник із Борзни.

У райцентрі з населенням близько 11 000 
осіб будуть два автобусні маршрути. Перший 
— вул. Лермонтова – вул. Сіверський шлях 
(зупинки: Червоний міст, військкомат, готель 
«Десна», Троїцький ринок, автовокзал, фі-
лія «Менський сир»). Друга маршрутка йтиме, 
зокрема, повз залізничний вокзал, магазин 
«Берізка», райлікарню.

Вартість проїзду орієнтовно складе 2 – 3 
гривні. Пільговики їздитимуть безкоштовно 
— з міського бюджету вже виділені кошти для 
компенсації перевізникові.

Мамографічний 
комплекс для 
Новгорода-Сіверського
Наприкінці березня в комунальному за-

кладі «Новгород-Сіверська центральна ра-
йонна лікарня» почав працювати цифровий 
мамографічний комплекс «Мадіс», який за-
кладу був переданий за рішенням обласної 
ради з обласного онкологічного диспансеру.

Мамографія дозволить здійснювати об-
стеження жінок, виявляти патологію молоч-
них залоз, у тому числі передракові захворю-
вання та рак на ранніх стадіях.

Як зазначила головний лікар Світлана 
Шам, фахівці рентгенкабінету підготовлені в 
онкодиспансері, відпрацьований графік ро-
боти апарату з урахуванням зручності для па-
цієнтів. Обстеження зможуть проходити не 
тільки мешканці Новгород-Сіверського райо-
ну, а й жінки із сусідніх районів.

Головний лікар обласного онкологічного 
диспансеру Валерій Зуб зазначив, що в разі 
необхідності більш поглибленого обстеження 
пацієнток направлятимуть на консультацію до 
  обласного диспансеру.

25 березня — річниця виникнення першої 
національної Білоруської держави, більше відо-
ма як День Волі. У Чернігові відбулася зустріч 
із представниками білоруського національно-
го руху: письменником і журналістом Уладзісла-
вом Ахроменком, капеланом білоруського баталь-
йону о. Євгеном Ордою, учасником АТО Сяргеєм 
Богукальцем.

«Білорусь — незалежна держава. Суспільні на-
строї демонструють бажання віддалятися від Росії, 
помітною є тенденція до самоідентифікації біло-
русів як нації. Українці підтримують ці прагнення, 
особливо в контексті геополітичного проекту «Бал-
то-Чорноморська вісь», про який так багато писав 
Юрій Липа, говорячи про об’єднання як про впли-
вове та сильне утворення», — заявив Олександр 
Ясенчук, член проводу «Вільних людей».

Ця акція не є випадковою. Адже Чернігівщина 
межує з Білоруссю, тож співпраця білорусів і укра-
їнців тут — особливо плідна: це вже не перша зу-
стріч із білоруськими активістами.

Захід відбувся за підтримки фундації «Вільні 
люди» та культурно-мистецького центру «Інтермеццо».

Прес-служба КМЦ «Інтермеццо»

Найстарша жінка України 
—  у нас на Чернігівщині

 Христина Нагорна із села Жадове Семенівського району  наро-
дилася 1900 року. 17 березня представники національного проекту 
«Книга рекордів України» навідалися до жінки, аби привітати й зафік-
сувати поважне досягнення: її вік — 116 років та 8 місяців.

За своє довге й нелегке життя жінка двічі була заміжньою, мала 
двох дітей. Сьогодні у старенької з родичів уже нікого не залишило-
ся. Лише онук, який живе в Москві, йому 69, вже три роки не приїз-
див до бабусі.

Ще кілька років тому, поки не відмовив зір, жінка тримала коро-
ву, кролів, курей, поралася на городі й узагалі не потребувала сто-
ронньої допомоги. Нині за нею доглядає соціальна працівниця.

Незважаючи на життєві негаразди, рекордсменка не втрачає 
оптимізму та ділиться з усіма бажаючими життєвою мудрістю.

У цьому переконалися учасники прес-туру 
до Ніжина, що відбувся за ініціативою медіа-
центру «Моє місто» (Чернігів) та сприяння Ліги 
«Ділова жінка» (Ніжин).  Ліга працює вже не 
один рік, об’єднує близько 150 жінок — під-
приємців і керівників. 

Серед найактивніших членів Ліги — де-
путат обласної ради Наталя Копиця. Разом із 
чоловіком створила фабрику м’якої іграшки, 
одну з кращих в Україні. Її вироби замовля-
ють торговельні мережі Києва, Дніпропетров-
ська, Харкова.

Тетяна Верба — власниця Дому моди 
VERBA. Її одяг замовляють українські політики 
й зірки, в її костюмах виступали учасники по-
пулярних талант-шоу, міжнародних конкурсів. 
Нещодавно відкрила в Ніжині магазин, в яко-
му продаються дизайнерські речі за доступ-

ною ціною.
У тому, що Ніжин — місто талантів, журна-

лісти переконалися під час візиту до єдиної в 
області дитячої хореографічної школи, яка діє 
з 1 вересня 1994 року. 

«Сьогодні у школі понад 250 учнів, — роз-
повідає засновниця закладу, відмінник осві-
ти, заслужений працівник культури України 
Галина Тимошенко. — Ми пишаємося наши-
ми випускниками, 50 із них навчалися й на-
вчаються у вищих мистецьких навчальних за-
кладах». 

Журналісти побували в чудовому дошкіль-
ному навчальному закладі нового типу «Пре-
стиж» (директор Валентина Градобик). 

Гості познайомилися і з діяльністю Ніжин-
ської міської молодіжної громадської органі-
зації «Клуб «АртМодельСтудія», що працює на 

благодійних засадах і підтримує обдарова-
них дітей — з особливими потребами, сиріт 
та дітей із малозабезпечених сімей. Клуб, зо-
крема, створив програми «Цікаве інтерв’ю», 
«Спорт з дитинства», «Родом із Ніжина», «Ніжин 
творчий», «Прогулянки містом». А особливо пи-
шаються театром моди «Перлина», лауреатом 
обласних і всеукраїнських фестивалів. 

Успішна підприємниця, громадська діячка 
та меценат Марина Соловей створила кафе 
«Джек-Пот» і «Соло», в її закладах — оригі-
нальний дизайн, затишна атмосфера й чудо-
ва кухня. Пані Марина захоплюється історією 
рідного міста, підтримала видання книги «Ні-
жин історичний», профінансувала заміну ас-
фальту плиткою на тротуарі по вул. Гоголя.

Один із головних секретів успішності таких 
жінок — патріотизм, любов до рідного міста.

Якщо точно — 95639. Це лише одна з чис-
ленних інформацій, озвучених на всеукра-
їнській конференції «Пасічництво Приудай-
ського краю», проведеній Спілкою пасічників 
України у Прилуках 24 – 25 березня. Оскільки 
конференція була всеукраїнською, за участю 
бджолярів із багатьох областей, мова йшла 
не лише про Прилуччину. Але почалися ціка-
ві дискусії, обмін досвідом саме з презентації 
славного минулого й не менш цікавого сього-
дення бджільництва району. А повідомлення, 
винесене в заголовок, зробив у своїй допові-
ді відомий історик, земляк і потомствений па-
січник Віктор Моренець. 

Тут не випадково фігурує 1920 рік. Попри 
те, що позаду було кілька років Першої сві-
тової війни й подальші за суттю воєнні роки, 
працьовите українське селянство демонстру-
вало дива хазяйновитості на нашій багатющій 
землі, в тому числі у бджільництві. Звичайно 
ж, і в інших галузях сільського господарства. 
Це тривало, поки наприкінці 1920-их в Украї-
ну прийшла нова біда — так зване «розкурку-
лення», колективізація, нищення українського 
селянства, селянина-господаря. Тяжкого уда-
ру зазнав і тисячолітній народний промисел 
— пасічництво. 

Воно ніколи не замикалося лише на суто 
виробництві меду й інших продуктів бджіль-
ництва, це була ціла філософія селянського 
буття. Не випадково Віктор Моренець торк-
нувся в доповіді й історії започаткування 
1925 року в Прилуках журналу «Пасічник», 
який скоро став всеукраїнським, згуртував 

мудру сільську інтелігенцію, просвітян, на-
віть літераторів.

На конференції порушували досить бо-
лючі проблеми сьогодення. Говорили, що 
Україна, держава з величезним потенціалом 
бджільництва, потребує розширення рин-
ків збуту його продукції. І не лише за кордо-
ном. Величезним і незатребуваним є внутріш-

ній ринок. Здавалося б, усі знають, що ложка 
меду щодня — це здоров’я та довголіття. Од-
нак споживання меду в Україні вкрай недо-
статнє — особливо прикро, що серед дітей, 
молоді. Наводили приклад Японії, де держа-
ва виділяє школам кошти з бюджету, аби на 
кожного японського школярика безкоштовно 
припадала ота ложка меду щодня. Нам до цьо-
го далеко. Та й батьки могли б привчати дітей 
до споживання нашого чудового українсько-
го меду, а не всіляких фаст-фудів чи сумнівних 
захімічених напоїв. 

Йшлося на конференції про серйозні за-
грози бджільництву в нашому деформовано-
му аграрному секторі. Це коли величезні пло-
щі відводять під перенасичені мінеральними 
добривами й отрутохімікатами кукурудзу й со-
няшник, коли при хімічному обробітку посівів, 
особливо авіацією, масово гинуть бджоли, 
коли все менше стає на полях наших тради-
ційних медоносних культур. 

Конференція — це насамперед ділове 
спілкування. Тому на ній пасічники обмінюва-
лися досвідом, послухали змістовні доповіді 
вчених зі столиці, почули консультації і пора-
ди. Побували на одній із кращих пасік району 
в селі Заудайка. А ще — посадили в парку Ме-
дову алею з молодих лип. Парк цей — під сті-
нами Прилуцького міського центру дитячої та 
юнацької творчості, який гостинно приймав 
конференцію, а його юні вихованці порадува-
ли своїми виступами на сцені, виставкою ма-
люнків про бджільництво.

Текст і фото Петра Антоненка 

1920 року в Україні було понад 95 тисяч пасік 

Члени делегації пасічників Чернігівщини на 
садінні Медової алеї. Друга зліва — голова 

обласної організації Спілки пасічників 
України Валентина Миколаївна Даниленко. 

Ділові, творчі та успішні жінки Ніжина

Відзначили День Волі Білорусі
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Бліц-інформЛітературно-мистецька панорама

Повідомляє Служба безпеки України

Актори аматорського чернігівського «Ди-
восаду», театру реабілітації та творчої інте-
грації, показали чергову прем’єру — музичну 
виставу за віршованим твором Леоніда Філа-
това «Про Федота-стрільця». 

«Дивосад» був започаткований понад 10 
років тому на базі обласної благодійної орга-
нізації «Аратта». Створено вистави за твора-
ми братів Грімм, Льюїса, Екзюпері, Керолла, 
Бродського, Шекспіра, Гоголя, Старицького. 

Більшість акторів має генетичні захворюван-
ня, тяжкі форми ДЦП. Аматори самі пишуть 
сценарії, підбирають музику, створюють кос-
тюми та декорації.

У 2013 році театр представив Україну на 
міжнародному фестивалі в Польщі, де вибо-
ров головний приз.

Нині учасники театру збирають кошти, 
щоб у вересні знову поїхати до Польщі на фес-
тиваль.

СБУ викрила 
адміністратора антиукраїнських 

груп у соцмережах
На Чернігівщині співробітники Служби 

безпеки України викрили мешканця обласно-
го центру, який адміністрував антиукраїнські 
групи в російських соціальних мережах.

У 2016 році безробітний чернігівець че-
рез соцмережі познайомився з жінкою, яка 
проживала на непідконтрольній Україні те-
риторії в Донецькій області. Від неї він отри-
мав пропозицію за матеріальну винагороду 
поширювати в мережі Інтернет матеріали, в 
яких дискредитувалась Українська держава 
та Збройні сили України, популяризувалася 
діяльність терористичних організацій «ЛНР/
ДНР», містилися заклики до антиконституцій-
ного усунення діючої влади та зміни кордонів 
України.

Пропагандистські «агітки», які систематич-
но надходили від спільниці терористів через 
особисті повідомлення, зловмисник викла-
дав у групи в російських соціальних мережах. 
Кошти за виконану адміністратором роботу 
куратори перераховували на картку одного з 
родичів. 

Під час обшуку за місцем проживан-
ня зловмисника правоохоронці вилучили 
комп’ютерну техніку з доказами здійснення 
антиукраїнської діяльності.

Агітатору оголошено про підозру у скоєн-
ні злочинів, передбачених ст. 109 (дії, спря-
мовані на насильницьку зміну чи повалення 
конституційного ладу або на захоплення дер-
жавної влади) та ст.110 (посягання на терито-
ріальну цілісність і недоторканність України) 
Кримінального кодексу України. Триває досу-
дове слідство.

Довірливих людей 
і далі оббирають  

шахраї 
Незважаючи на активну профілактичну 

кампанію з боку поліції, громадяни й надалі 
потрапляють у тенета шахраїв.

По допомогу до поліції звернулася мешкан-
ка обласного центру. Пенсіонерка розповіла, 
що їй зателефонували й повідомили, що її син 
потрапив у ДТП і потребує грошей для вирішен-
ня питання. Без зайвих вагань жінка погодила-
ся допомогти синові й власноруч передала не-
знайомцю 6000 доларів США, 2000 гривень та 
близько 15 грамів виробів із жовтого металу.

Аналогічна ситуація сталася з мешканкою 
одного з приміських сіл. Цього разу невідомий 
голос у слухавці пропонував «урятувати від тюр-
ми» племінника, який начебто потрапив у некра-
сиву історію. Тітка перерахувала шахраям че-
рез банківський термінал 3800 гривень на но-
мер мобільного телефону, якого не запам’ятала.

Шахраї-псевдобанкіри зателефонували 
чернігівцю й повідомили про блокування бан-
ківської картки. Зловмисники запропонували 
чоловікові відкрити доступ до рахунку, якщо той 
повідомить усі реквізити. Після надання шахра-
ям інформації з рахунку зникло 15600 гривень.

За такою самою схемою діяли шахраї і в 
Талалаївці. Там у мешканця райцентру вони 
зняли з рахунку 3900 гривень.

Правоохоронці вкотре закликають гро-
мадян бути обачними. Не піддавайтеся на об-
ман, перевіряйте інформацію, телефонуйте за 
номером «102».

Сергій МАМЧУР, 
підполковник поліції, начальник відділу 

управління карного розшуку ГУНП 
у Чернігівській області

Реконструкція головного 
підземного переходу
Мова про перехід на перехресті двох голов-

них артерій Чернігова, єдиних міських проспек-
тів — Миру і Перемоги. Підземний перехід цей — 
між головпоштамтом і готелем «Україна». Про по-
требу його реконструкції балакають не перший 
рік. Нарешті міська влада знайшла на це кошти.

У зв’язку з початою реконструкцією тим-
часово закриті виходи з переходу біля готелю 
«Україна» та колишнього магазину «Ясен». 

Через надто високу 
напругу 
в чернігівців погоріли телевізори, 
холодильники, пральні машини 
Надто висока напруга пошкодила десятки 

електроприладів у мешканців провулку Вокзаль-
ний у Чернігові. 28 березня вдень в одноповер-
хових будинках зникло світло. Цьому передував 
різкий перепад напруги. Такі проблеми з елек-
трикою — не рідкість для цього району міста. Але 
ніхто не міг подумати, чим усе закінчиться.

Коли ж в оселях відновилась електроенер-
гія, виявилось, що телевізори, холодильники, 
комп’ютери вже не працюють.

Вікторія: «У нас згоріла техніка, яка була 
ввімкнена в розетку, — монітор відразу спа-
лахнув, і пішов дим, системник теж згорів. Потім 
пролунав тріск, і згоріли коробка до Wi-Fi, колон-
ки, приставка Т2».

Валерій: «У нас згорів котел. Приходив май-
стер і сказав, що ремонт обійдеться в 3184 грн 
плюс робота майстра».

Майстри озвучили невтішні діагнози й суми 
на ремонт для власників постраждалої техніки.

У КП «Новозаводське», яке обслуговує бу-
динки, всю відповідальність із себе знімають. 
Кажуть, відшкодовувати мешканцям нічого не 
повинні. Відправляють до енергорозподільчого 
підприємства. 

У самому підприємстві також не багатослів-
ні: мовляв, пишіть заяви. Поза камерою гово-
рять: «Щоб отримати компенсацію, треба звер-
татися до суду».

Телеканал «Дитинець»

«Ловіть паліїв самі…»
Чернігівщина й далі палає через безкарне 

випалювання сухої трави, чагарників, сміття. 
Совісті в паліїв нема, тому їх треба карати. Але 
численні державні служби, які зобов’язані ви-
являти й карати паліїв, нічого не роблять. За 4 
тижні березня в області сталося понад 150 таких 
пожеж на площі близько 600 гектарів. Не пока-
рано нікого! Хоча штрафи законом передбачено 
немалі: на громадян — від 170 до 340 гривень, 
на посадових осіб — від 850 до 1190 гривень. 
За випалювання, вчинені в межах територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду, на грома-
дян накладається штраф від 340 до 680 гривень, 
на посадових осіб — від 1190 до 1700 гривень.

За березень оштрафовано лише 17 паліїв, 
та й ті — мешканці обласного центру, котрі па-
лили сміття. 

В обласному управлінні екології, яке теж 
мало б карати паліїв, бідкаються, що в них не ви-
стачає інспекторів для охорони довкілля. І про-
понують законом закріпити відповідальність 
господарів чи орендарів землі за те, що на ній 
коїться. 

Дивовижна ідея! Мовляв, саме власники 
чи орендарі землі мають ловити й карати палі-
їв. За цією логікою власники магазинів, закла-
дів харчування теж мають ловити й карати зло-
діїв, хуліганів. І самотня бабця в селі (з тих, що 
їх масово обкрадають злодії, п’яниці) теж пови-
нна впіймати їх, провести слідство, суд і поса-
дити за ґрати. 

Чи, може, все-таки хтось інший, державні 
органи? 

Новий розклад руху 
приміських потягів
Час відправлення потяга
Із Чернігова на Ніжин
6.21, 8.23, 13.32, 17.20, 20.38.
Із Ніжина на Чернігів
5.46, 8.27, 11.41, 17.26, 21.22
По станції ім. Бориса Олійника (смт Куликівка)

На Чернігів: 
7.03, 9.27, 12.41, 18.36, 22.21.
На Ніжин: 7.04, 9.05, 14.14, 18.02, 21.24.

«Телефонні 
терористи»

Співробітники Служби безпеки України 
спільно з поліцією за останній тиждень ви-
крили трьох мешканців Чернігівщини, які 
повідомляли про псевдомінування об’єктів. 

У Козелецькому районі правоохоронці 
оперативно затримали чоловіка, який за-
телефонував на «гарячу лінію» МВС і повідо-
мив про закладання вибухівки на столичній 
станції метро «Хрещатик». Зловмисник по-
яснив співробітникам спецслужби, що ано-
німний дзвінок здійснив начебто на прохан-
ня свого знайомого.

Оперативники спецслужби викрили 
ще двох мешканців Чернігівщини, які пові-
домили на телефон Держслужби з надзви-
чайних ситуацій про мінування невідомого 
об’єкта у їхньому селищі. Після затримання 
молодики зізналися правоохоронцям, що 
так хотіли пожартувати й не усвідомлювали 
підсудності власного вчинку.

За першим фактом відкрито криміналь-
не провадження за ст. 259 Кримінального 
кодексу України. Санкція статті передбачає 
покарання у вигляді позбавлення волі на 
термін від двох до п’яти років. За повторний 
дзвінок зловмисника може бути засуджено 
від чотирьох до восьми років позбавлення 
волі.

Стосовно другого факту триває пере-
вірка причетності зловмисників до інших 
анонімних дзвінків. За її результатами буде 
прийнято процесуальне рішення відповідно 
до чинного законодавства.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

Презентовано 
антологію 

прози лауреатів премії 
імені Михайла Коцюбинського
У Чернігівському літературно-мемо-

ріальному музеї-заповіднику М. Коцю-
бинського презентували книгу «Антоло-
гія творів лауреатів премії імені М. Коцю-
бинського. Проза», упорядковану співро-
бітниками музею.

До 20-річчя заснування премії та 
150-ої річниці від дня народження М. Ко-
цюбинського 2014 року вийшла друком 
антологія лауреатів у царині поезії. У но-
вій книзі — прозові твори 21 автора: опо-
відання, уривки з романів та повістей. Є 
довідкові статті про авторів. 

«Сподіваюсь, антологія буде переви-
дана й доповнена творами авторів, які 
отримали звання лауреата після підготов-
ки книги», — наголосила голова обласної 
організації Національної спілки письмен-
ників України, редактор і автор передмо-
ви до книги Ганна Арсенич-Баран.

Це одна з книг, які надруковано 2016 
року коштом обласного бюджету в рам-
ках Програми підтримки розвитку інфор-
маційної та видавничої сфер Чернігівщи-
ни на 2016 – 2020 роки, за результатами 
конкурсу рукописів місцевих авторів. Ти-
раж — 200 примірників, більша частина 
якого передана бібліотекам та освітнім 
закладам області.

Виставка картин 
Арона Ржезнікова 

В обласному художньому музеї від-
крилася виставка цього чернігівського ху-
дожника першої половини ХХ століття. Він 
народився в бідній єврейській родині, але 
зумів стати відомим художником. Учасник 
війни, загинув на фронті 1943 року. 

На виставці — 37 картин та графічних 
замальовок.

Цією виставкою в Чернігові почався 
11-ий фестиваль єврейської культури іме-
ні Шолом-Алейхема.

Після дворічної перерви фестиваль 
повернувся в культурне життя міста. У 
його програмі були також концерт, худож-
ній фільм «Світло життя». А завершує фес-
тиваль 6 квітня міжнародний семінар «Єв-
реї Лівобережної України». 

З нагоди дня народження українського 
гетьмана Кирила Розумовського 17 берез-
ня в його батуринському палаці панувала 
піднесена атмосфера — на «Гостини до геть-
мана» завітали діти майже з усіх куточків 
Бахмацького краю. Працівники Національ-
ного заповідника «Гетьманська столиця» за-
пропонували креативну традицію вшану-
вання пам’яті гетьмана, де головними геро-
ями стали саме діти. Заповідник оголосив 
проведення конкурсу «Розум-фест» серед 
учнів від 11 до 17 років, який тривав місяць. 
Науковці провели велику просвітницьку ро-
боту в школах району — лекції, квести, ігри, 
які мали розкрити для дітей особу гетьмана 
Кирила. 

Перший «Розум-фест» зібрав 32 учасни-
ків. Олексій Кагадій, вірний друг «Гетьман-
ської столиці», став меценатом заходу.

Усіх конкурсантів запросили в Батурин до 
палацу Кирила Розумовського. 

Рішенням членів журі було визначено 
переможців конкурсу. У номінації «Слово» 
перше місце виборов Ярослав Прокопенко, 
учень Батуринської ЗОШ І-ІІІ ст. імені Григора 
Орлика, друге місце — Ілона Маткаш, учени-
ця цієї ж школи, третє — Вадим Несук, учень 
Краснянського НВК. 

У номінації «Пластичне мистецтво» (жи-
вопис, графіка, аплікація) переможцями ста-
ли: І місце — Яна Солодько (Бахмацька ЗОШ 
№ 2) , ІІ місце — Анна Мироненко (Бахмаць-
ка ЗОШ № 5), ІІІ місце — Алла Бакало (Курін-
ська ЗОШ).

Справжнім сюрпризом для юних талан-
тів виявився концерт учнів Батуринської фі-
лії Бахмацької школи мистецтв імені А. Розу-
мовського. 

Перший «Розум-фест» у Батурині

Чергова прем’єра театру «Дивосад» 
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Бліц-інформ
Знову 
подорожчання 
проїзду 
під балачки про 
«невигідність» перевезень
Якби було «невигідно», чи 

було б так багато маршруток?
22 березня виконком Чер-

нігівської міськради розгля-
нув чергові бідкання приват-
них перевізників про «невигід-
ність» перевезень і пропози-
цію підвищити тариф на проїзд 
із 3,50 до 5 гривень. Виконком 
ухвалив компромісний варі-
ант: від 1 квітня проїзд у чер-
нігівських маршрутках став ко-
штувати 4 гривні. 

Також підписано Мемо-
рандум між перевізниками й 
міською радою про взаєморо-
зуміння та співпрацю. У ньому 
зафіксовано вимоги до якос-
ті пасажирських перевезень, 
адже тарифи ростуть, а якість 
ця нікудишня. Якщо вона по-
ліпшиться, виконком дозво-
лить від 1 серпня підвищити 
ціну проїзду до 4,50 гривні. 

Вартість проїзду в кому-
нальному транспорті міста за-
лишається незмінною: в тролей-
бусах — 2 гривні, в комунальних 
автобусах — 3,50 гривні. 

Обікрали 
суддів
17 березня до правоохо-

ронців звернулася одна із суд-
дів Чернігівського районного 
суду. Зловмисники, підібравши 
ключ до її квартири, винесли 
7100 доларів, понад 30 000 
гривень, золото і планшет.

19 березня заяву до Чер-
нігівської поліції подала суддя 
господарського суду. До неї в 
будинок невідомі пробралися, 
зірвавши металеві ґрати й ме-
талопластикове вікно. Заво-
лоділи золотими прикрасами, 
двома ноутбуками, планше-
том, іншою технікою.

Кривава траса
Чергова трагедія сталася 

на автотрасі Чернігів – Ніжин 
– Прилуки – Пирятин, яка про-
ходить через кілька районів 
нашої області, прямо по насе-
лених пунктах. Цього разу біда 
сталася в райцентрі Куликівка. 
У центрі селища о 20.30 авто-
машина збила 42-річного ве-
лосипедиста, який від травм 
загинув на місці. Залишилися 
без батька двоє дітей.

Поліція того ж вечора за-
тримала в селищі місцевого 
молодика, якого підозрюють 
у наїзді на людину. Він був за 
кермом у нетверезому стані. 

Трагедія ще раз загостри-
ла проблему пияцтва за кер-
мом. Але й ще одну — пере-
вищення швидкості руху в на-
селених пунктах. Давно час 
не тільки різко обмежити цю 
швидкість, а й домогтися су-
ворого дотримання цього пра-
вила. Урешті будь-який насе-
лений пункт на трасі навіть на 
невеликій швидкості можна 
проїхати за кілька хвилин. На 
великій швидкості водії еко-
номлять якісь дві – три хви-
лини. Але ці нещасні хвилини 
«виграшу» обертаються люд-
ськими трагедіями. По цій 
трасі вже стільки загинуло й 
було травмовано, покалічено 
  людей! 

Четверту весну підряд на Десні нема нормаль-
ної повені. Лише для незначної частини придеснян-
ських сіл повінь приносить певні проблеми. Для пе-
реважної більшості таких сіл, їхніх придеснянських 
угідь нормальна повінь — це благо, а її відсутність 
— біда. І ось знову ми без води. Причому ще кіль-
ка тижнів тому прогнози вчених були оптимістичні: 
повінь — на півметра, а то й метр більша від торіш-
ньої. Нині від оптимізму не лишилося й сліду. Ви-
дно, прогнози наших учених щодо повеней, погоди 
— доволі примітивні. 

Утім, може, не варто грішити на вчених, якщо в 
ситуацію втручаються не об’єктивні, природні фак-
тори, а дещо інше. Мова про те, що останніми рока-
ми серед людей уперто ходять дві доволі ймовірні 

причини низьких повеней на Десні. Ось вони. 
1. У Брянській області Росії, у верхній течії Дес-

ни росіяни забирають з ріки багато води для про-
мислових потреб, заганяючи її у водосховища. 
Причому якраз у період формування повені. Не за-
йве нагадати, що лише 591 кілометр Десни — в 
Україні (переважно Чернігівська й трохи Сумська, 
Київська області). А понад 500 кілометрів Десни — 
в Росії, в основному на Брянщині. 

2. Під Києвом воду з Дніпра скидають униз, че-
рез шлюзи водосховищ — саме в повінь. Це «ви-
смоктує» воду з Десни, яка впадає в Дніпро трохи 
вище Києва. А скидають воду тому, що повінь може 
підтопити панські маєтки й палаци, побудовані олі-
гархами й посадовцями мало не по берегу Дніпра, в 

порушення всіх норм і законів. Що там дійсно такого 
набудовано — давно відомо. Чи справді отак ряту-
ють панські маєтки й палаци — варто розібратися. 

Можливо, ці дві версії малого водопілля — про-
сто чутки, перебільшення. Тоді чому б владі в особі 
відповідних відомств, того ж Міністерства екології 
та природних ресурсів України, не внести ясності? 
Спростувати або підтвердити ці судження.

Вважаймо цю публікацію офіційним 
зверненням до структури згаданого мініс-
терства — обласного департаменту еко-
логії. Щось там пояснять? Дадуть відповідь 
щодо названих двох конкретних фактів чи 
знову промовчать? 

Коментар О. Гашпара (скорочено):
Рішення об’ємне, але, якщо корот-

ко, то суд відмовив міськраді у задо-
воленні позову, бо та пропустила три-
річний строк позовної давності. Але 
водночас суд скористався своїм пра-
вом визнати недійсним повністю чи в 
певній частині пов’язаний із предме-
том спору договір, який суперечить 
законодавству.

Суд визнав за власною ініціати-
вою недійсним з моменту укладення 
договір оренди від 1 липня 2011 року 
№2305 земельної ділянки площею 
0,5447 га в місті Чернігові для будів-
ництва втраченої пам’ятки історико-
культурної спадщини — будівлі дво-
рянського зібрання — з улаштуван-
ням тут готельно-туристичного комп-
лексу.

Необхідність застосування свого 
права суд обґрунтував тим, що судом:

1. Встановлено факт незаконності 
спірних договорів унаслідок порушен-
ня передбаченого відповідним зако-
нодавством порядку їх укладення.

2. Встановлено можливість та на-

явність передбачених відповідним 
законодавством підстав для визнан-
ня недійсним другого спірного дого-
вору оренди земельної ділянки від 
01.07.2011 за № 2305.

3. Два рішення Господарського 
суду Чернігівської області (ними були 
визнані незаконними первісні рішен-
ня міської ради від 28.09.2004 року, 
якими фактично надано старт будів-
ництву на землях історико-культур-
ного призначення) не призвели до го-
ловної кінцевої мети — повернення 
територіальній громаді в повне воло-
діння, користування та розпоряджен-
ня спірної земельної ділянки в первіс-
ному стані (до передавання в оренду), 
тобто рішення практично залишилися 
нереалізованими та невиконаними в 
цій частині.

4. Спірна земельна ділянка є зем-
лею історико-культурного призначен-
ня, знаходиться на території Валу — 
найдавнішої частини Чернігова, почи-
наючи з ранньої епохи Київської Русі. 
Тобто дана територія представляє та-
кож і державний інтерес. 

При цьому спірні договори були 
укладені з порушенням порядку ви-
лучення саме такого виду особливо 
цінних земель, як землі історико-куль-
турного призначення.

Але попри те, що земельна ділян-
ка де-юре повернута в комунальну 
власність, проблема в тім, що на ній 
— об’єкт права приватної власності. 
Адже 03.08.2011 р. ТОВ «Айва» зареє-
струвала право власності на об’єкт не-
завершеного будівництва 37% готов-
ності (готельно-туристичний комплекс 
«Дворянське зібрання»), розташова-
ний на земельній ділянці, кадастро-
вий номер 7410100000:02:035:0061. 
А коли «запахло смаженим», ще взяло 
й перепродало цей об’єкт ТОВ «ДОК 
Чернігів» (у цих підприємств один ке-
рівник — Олександр Миколайович 
Хархун).

Тож як будуть далі розвиватися 
події, важко передбачити.

У будь-якому випадку міськраді 
потрібно буде скасовувати держав-
ну реєстрацію цього майна і визна-
вати недійсним договір його купів-

лі-продажу, а потім вимагати приве-
дення земельної ділянки в первісний 
стан, якщо у власників цього довгобу-
ду нема ресурсів довести розпочате 
до кінця.

Тобто вирішення питання щодо 
цього довгобуду розтягнеться на не-
визначений час.

Тут більше питань до влади попе-
редньої (хоча «попєрєдніки» й нині при 
владі), яка передала цю земельну ді-
лянку під будівництво без згоди Вер-
ховної Ради України, а 2011 року ще 
й ухвалили незаконне рішення, на під-
ставі якого було змінено цільове при-
значення цієї земельної ділянки із зе-
мель історико-культурного призна-
чення на землі житлової та громад-
ської забудови.

А тому, доки депутати і чиновники 
ухвалюють земельні рішення, дивля-
чись не в проекти землеустрою і Зе-
мельний кодекс, а в конверти, розда-
ні перед сесією, наше місто прирече-
не на отримання таких проблем, як у 
випадку з цим довгобудом.

SVOBODA.FM, 23.03.2017 р.

Протиправну діяльність організованої злочинної 
групи, що діяла під прикриттям центру з реабілітації 
наркозалежних та спеціалізувалася на незаконному 
позбавленні людей волі, припинила на Чернігівщині 
Служба безпеки України спільно з Генеральною про-
куратурою та прокуратурою АР Крим.

Організатори «бізнесу» приймали замовлення на 
примусове «лікування» в так званому реабілітаційно-
му центрі людей, які, на думку їхніх родичів чи знайо-
мих, страждають від наркотичної, алкогольної або ін-
шої залежності.

Члени угруповання виїжджали до «замовлених» 
та під психологічним тиском змушували їх вирушити 
на «лікування». У разі відмови потерпілих їх усе одно 
доставляли до реабілітаційного центру, але вже си-
ломіць.

«Реабілітантів» утримували у спеціально обла-
штованих бараках та підвалах, до них застосовували 
тортури. Позбавлені волі не могли самостійно поки-
нути місце перебування, за ними постійно спостері-
гали «наглядачі» центру. Люди також не розпоряджа-
лися власним часом і примусово працювали на дере-
вообробному виробництві, сільськогосподарських 
та будівельних роботах на користь власників «реабі-
літаційного центру».

У результаті спецоперації співробітники СБУ 
звільнили понад 200 незаконно утримуваних «реабі-
літантів», які вже підтвердили факти катування й за-
вдання їм тяжких тілесних ушкоджень. Також затри-
мано 22 наглядачів, у тому числі трьох осіб, які вико-
нували організаторські функції.

Під час санкціонованих обшуків правоохорон-

ці виявили знаряддя тортур, а в кабінеті засновни-
ка «центру» — бойову гранату РГД-5 і травматичну 
зброю.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 
127 (катування) та ч. 3 ст. 146 (незаконне позбав-
лення волі або викрадення людини) Кримінального 
кодексу України. Триває комплекс невідкладних слід-
чих дій.

               Сайт Служби безпеки України, 30.03.2017

Дивні «реабілітаційні центри»
Коментар редактора газети
Того ж дня 30 березня на чернігівському сайті 

Gorod.cn.ua з’явилося інтерв’ю цього самого керівни-
ка реабілітаційного центру Сергія Моцака. Він ствер-
джує, що все це — спроба захоплення центру, і вже 
не перша, аж третя. Що, мовляв, влада «накинула 
оком» на доглянуті угіддя центру, де за роки його існу-
вання побудували храм, житлові приміщення, лазню, 
їдальню, загінки для худоби — корів і коней.

Слідство почато, і скоро з’ясується, чи це дійсно 
хтось хоче захопити «доглянутий» центр, чи це зло-
чинні експерименти над людьми, причому з метою 
наживи, силове утримання людей, по суті позбав-
лення їх волі, що вже є серйозним кримінальним 
злочином. 

І тут ми виходимо на актуальну соціальну пробле-
му, що стосується таких хвороб, як наркоманія та ал-
коголізм. У цивілізованому суспільстві хворих має лі-
кувати медицина — державна, може бути й приват-
на, але ліцензована державою, зі справжнім, а не 

шарлатанським лікуванням. На жаль, існує й остан-
нє: періодично чуємо й читаємо оголошення про «лі-
кування всіх і від усього». 

І треба розібратися, що це за реабілітаційний 
центр 13 років (!) існував у селі Косачівка на Козе-
леччині, між столицею і обласним центром. Бо є «цен-
три» дуже сумнівного ґатунку. Паразитуючи на тому, 
що медицина в нас ще не на належному рівні, вони 
беруться «лікувати» все на світі. Надто від наркоманії 
та алкоголізму. Ці хвороби специфічні: тут лікування 
величезною мірою залежить від того, наскільки зва-
жено сам хворий і його оточення, родина беруться 
за лікування. Говорити про «серйозність» цих хворих, 
часто деградованих людей, важко. Як і щодо деяких 
рідних, які інколи просто махнули рукою на нещасних 
хворих. 

І ще один тривожний момент. Оскільки наркома-
нія та алкоголізм значною мірою «зав’язані» на пси-
хології, психіці хворих, самозвані цілителі теж вда-
ються до психологічної «обробки» хворих, часто дово-
лі небезпечної. Бо хто знає, куди заведуть, зомбуючи 
людей, такі «цілителі» не лише тіла, а й душі. 

Часто ці «душпастирі» прикриваються релігією. 
До речі, керівник центру в Косачівці заявив у вище-
згаданому інтерв’ю таке: «Всё это место зарегистри-
ровано как религиозная община под покровитель-
ством Черниговской епархии». А в інтерв’ю восени 
2013 року керівник зазначив, що вся територія й 
будівлі — церковна власність Чернігівської єпархії 
УПЦ. Тобто єпархії Московського патріархату. У тако-
му разі чернігівські московські святі отці теж мають 
щось сказати про цю свою общину, цей центр.

Чи крадуть воду Десни?

Довгобуд на Валу 
Результати позову міськради 

щодо будинку дворянського зібрання
Вирішення питання «дворянського зібрання», що мало б стати готельно-

туристичним комплексом, затягнеться на невизначений час.
Так вважає, з огляду на результати розгляду позову міськради Господар-

ським судом Чернігівської області, юрист Олександр Гашпар.
Земельна ділянка начебто й повернута судом у комунальну власність. Од-

нак на ній — довгобуд, зареєстрований як об’єкт незакінченого будівництва з 
готовністю 37%. Власність нерухома…

Рішення Господарського суду від 13 березня можна проглянути в єдиному 
держреєстрі судових рішень за посиланням:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65252635

СБУ викрила організовану злочинну групу, що незаконно 
позбавила волі й катувала понад 200 наркозалежних 
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Будапештський меморандум — меморандум 
про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням Укра-
їни до Договору про нерозповсюдження ядерної 
зброї — міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 
року між Україною, США, Росією та Великою Брита-
нією про неядерний статус України. Угода містить 
пункти, що надають гарантії суверенітету та безпе-
ки Україні.

Зазначений меморандум є юридичним актом:
набув чинності з моменту підписання відповідно до тек-

сту цього документа;
сам текст згаданого документа 1994 року не передба-

чає ратифікації;
процедура ратифікації міжнародних угод була встанов-

лена Росією  1995 року, пізніше за укладання меморандуму.
Тому вказана угода є обов’язковою до виконання від 5 

грудня 1994 р. усіма сторонами, всіма учасниками мемо-
рандуму без винятку. Згідно з Меморандумом США, РФ і 
Велика Британія зобов’язалися:

поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони 
України;

утримуватися від загрози силою, її використання про-
ти територіальної цілісності/політичної незалежності Украї-
ни; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися про-
ти неї, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином 
згідно зі Статутом ООН;

утримуватись від економічного тиску, спрямованого 
на те, щоб підкорити своїм інтересам здійснення Укра-
їною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-
які переваги;

домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з ме-
тою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою 
акту агресії чи об’єктом погрози агресією з використанням 
ядерної зброї;

не застосовувати ядерну зброю проти України, крім ви-
падку нападу на них самих, їхні та підопічні території, зброй-
ні сили, їхніх союзників;

проводити консультації у випадку виникнення ситуації, 
внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов’язань.

Пряма мова
Анатолій ГРИЦЕНКО, 
міністр оборони України (2005 – 2007), 
депутат парламенту VI кликання (голова 
Комітету ВР України з питань нацбезпеки 
і оборони (2007 – 2012), депутат парламенту 
VII скликання, голова Координаційної ради 
партії «Громадянська позиція», 
доцент Києво-Могилянської академії. 

Що сталося з Бальцеровичем?
Бальцерович назвав сильні й слабкі сторони реформ в Україні. 

Він вважає, що «головними точками прориву в українських реформах 
стали очищення банківської системи, стабілізація і недопущення еко-
номічного колапсу, створення антикорупційних органів і проведення 
реформ в енергетиці. Основними мінусами українських реформ Баль-
церович вважає відтермінування зняття мораторію на продаж землі 
й затримку в приватизації».

1) «Очищення банківської системи» — вона вже активно кредитує 
економіку, підприємництво? Їй довіряють, депутати/чиновники відне-
сли кеш до банків? А «подарунок» власникам «Привату» в 145 млрд за 
наш із вами рахунок? А борг Фонду гарантування вкладів перед бю-
джетом (перед нами) в 125 млрд? Це успішна реформа? Це дерибан.

2) «Стабілізація і недопущення економічного колапсу» — таке вза-
галі, по суті, не є реформою, це антикризові заходи. Частково успішні. 
Загалом же руйнівні — гривню опустили більш ніж утричі!!! І це — про-
рив, успіх? Це свідомий злочин.

3) «Створення антикорупційних органів» — так, це початок інсти-
туційного процесу очищення влади від корупції. Саме початок. ДБР ще 
немає. Антикорупційного суду теж немає. Початок подавати як успіх, 
як прорив? Передчасно і несерйозно.

4) «Проведення реформ в енергетиці» — тут і під мікроскопом не 
видно. Навіть річного енергетичного балансу не складено. Ревізії на-
явних ресурсів не проведено. Диверсифікація джерел, переоснащен-
ня генерації на інші види палива, енергозбереження — нічого, кінь не 
валявся. Успіхом вважати надприбутки олігархату за рахунок Роттер-
дам+, кратно збільшених тарифів, субсидії для 60% населення? Це не 
прорив — це біда, пане Бальцерович.

5) Вважати мінусом «відтермінування зняття мораторію на про-
даж землі й затримку в приватизації» в умовах повного монополіз-
му олігархату, масового збідніння населення, наявності коштів лише 
в кількох родин, відсутності не те що ринку, навіть базару — може або 
недалека людина (такого про Бальцеровича не скажеш), або лобіст 
дальшого зміцнення олігархату і дальшої монополізації в Україні.

А може, колись дійсно успішний реформатор просто «завис» у про-
сторі й часі, у своїй Польщі початку 1990-их?

13.03.2017

ДОВІДКОВО
Лешек Бальцерович — знаме-

нитий польський економіст і політик, 
якого називають «батьком польського 
економічного дива».

Народився 19 січня 1947 року в 
Ліпно (Влоцлавське воєводство ПНР). 
1970 року з відзнакою закінчив фа-
культет зовнішньої торгівлі Варшав-
ської вищої школи економіки. Працю-
вав там науковим співробітником і ви-

кладачем. У 1972 – 1974 роках навчався в університеті Св. Джонса в 
Нью-Йорку (США). Доктор наук. 

У серпні 1989 року Лех Валенса запропонував Бальцеровичу уві-
йти до складу першого уряду «Солідарності» й очолити економічні ре-
форми в Польщі. 12 вересня 1989 року Бальцерович обійняв поса-
ду віце-прем’єра й міністра фінансів в уряді Тадеуша Мазовецького. 
Бальцерович запропонував свій план якнайшвидшого переходу від 
планової державної економіки до ринкових відносин. Пропонований 
комплекс реформ дістав назву «План Бальцеровича», але часто його 
називали «шоковою терапією», хоча сам Бальцерович неодноразово 
висловлювався проти вживання такого терміну.

«План Бальцеровича» передбачав суворе обмеження інфляції, 
приведення до рівноваги протягом року державного бюджету, товар-
ного і грошового ринків, переведення всіх сфер економіки на ринко-
ві відносини. Для цього підвищувалися роздрібні ціни, скорочувалися 
бюджетні дотації, обмежувалися грошові доходи.

Незважаючи на успіх реформи, її соціальні наслідки вже в пер-
ший рік почали викликати невдоволення й суперечливі оцінки.  Баль-
церович зберіг свою посаду в кабінеті Яна-Кшиштофа Белецького, 
але в грудні 1991 року уряд Яна Ольшевського було сформовано вже 
без його участі.

У квітні 1994-ого разом із Тадеушем Мазовецьким та іншими ві-
домими політиками заснував центристську політичну партію «Союз 
свободи» і був обраний її головою. 1997 року партія посіла на ви-
борах третє місце, набравши 13% голосів, і увійшла до урядової ко-
аліції. 31 жовтня 1997 року Бальцерович обійняв посаду заступни-
ка прем’єр-міністра і міністра фінансів в уряді Єжи Бузека. 8 червня 
2000 року через швидкий розвал урядової коаліції Бальцерович пі-
шов у відставку. Однак був головою Національного банку Польщі з 10 
січня 2001 р. по 10 січня 2007 р. 

11 листопада 2005 р. Президент Польщі Олександр Кваснєв-
ський вручив Бальцеровичу найвищу нагороду країни — орден Білого 
орла — і відзначив, що без Бальцеровича шлях Польщі до Європей-
ського Союзу був би довшим, якби взагалі відбувся.

Після Революції Гідності 2014 – 2015 років Бальцерович неодно-
разово приїздив до України з виступами — інтерв’ю, лекціями, в яких 
пояснював своє бачення основ реформування української економіки. 

Від 22 квітня 2016 року Лешек Бальцерович — представник Пре-
зидента Порошенка в Кабінеті Міністрів та співголова групи підтрим-
ки реформ у Кабміні.

Будапештський меморандум: 
що він гарантував Україні? 

Є різні за формою міжнародно-пра-
вові документи: від трактатів (якщо бра-
ти історію) до договорів, угод, декла-
рацій, меморандумів, спільних заяв, 
комюніке тощо. Віденська конвенція 
про дипломатичні зносини 1961 р. дає 
точне описання міжнародних угод, які 
об’єднуються одним родовим поняттям 
— «договір». Звичайно, вони можуть 
бути різними за формою, сферою ре-
гулювання, способом набуття чинності 
тощо. Але всі вони мають один знамен-
ник — це міжнародний договір. 

Міжнародні угоди, які ратифікова-
но парламентом країни, стають час-
тиною національного законодавства, 

тобто законом. Інші, які не підлягають 
ратифікації, наче сприймаються менш 
юридично зобов’язуючими. Але чи на-
справді це є так?

На мою думку, ні. Особливо, коли 
йдеться про документ, який регулює 
надзвичайно важливе для міжнародних 
відносин питання. Згадаймо, адже пред-
метом Будапештського меморандуму є 
ядерне роззброєння, нерозповсюджен-
ня ядерної зброї. Чи не є це архіважли-
вим для міжнародної безпеки? Відпо-
відь очевидна.

Не менш суттєвим аспектом є та-
кож рівень підписантів документа. У да-
ному випадку це був найвищий політич-
ний рівень. Під текстом Будапештського 
меморандуму поставили підписи глави 
держав та урядів країн, які є постійними 
членами Ради Безпеки ООН. Вище, як 
кажуть, не буває.

Для порівняння. 8 грудня 1991 року 
С. Шушкевич, Л. Кравчук та Б. Єльцин 
від імені Республіки Білорусь, України та 
РРФСР зробили ЗАЯВУ, від якої почав-
ся відлік агонії СРСР. Цієї країни не ста-
ло менше ніж за три тижні. Заяву ніхто не 
ратифіковував. А СРСР зник. Отже, вона 

мала прямі міжнародно-правові наслідки 
і створювала відповідні міжнародно-пра-
вові зобов’язання для країн-підписантів.

Тому говорити про те, що Будапешт-
ський меморандум не був юридично 
зобов’язуючим для тих, хто його підпи-
сав, — щонайменше непрофесійно. До 
речі, саме такий підхід тепер демон-
струють ті західні партнери, на допомо-
гу яких ми розраховували якнайбільше. 
Нехай це залишиться на їхній совісті, а 
для нас буде уроком. Болісним і важким.

Висновок для України: маємо ство-
рити найпотужнішу армію в Європі, яка 
наразі стримуватиме російську агресію, 
а коли прийде час — поверне загарба-
ні українські землі. Сила держави і міць 
її збройних сил мають стати найвищою 
гарантією нашої національної безпеки.

(Коментар спеціально
 для нашої газети «Світ-інфо»)

Довідково:
Володимир Станіславович Огриз-

ко (нар. 1 квітня 1956 р., Київ) — укра-
їнський дипломат, міністр закордонних 
справ України з грудня 2007 р. до бе-
резня 2009 р. 

— Как Вы считаете, 
США и Великобритания 
предали Украину в контек-
сте Будапештских соглаше-
ний?

— Здесь есть одна ма-
ленькая неточность. Ника-
ких Будапештских согла-
шений не было. Был мемо-
рандум, декларация. Это 
разные вещи: деклариро-
вать и заключить договор. 
Например, соглашение о со-
здании СНГ, которое подпи-
сано и ратифицировано го-
сударствами. А в Будапеште 
было высказано мнение 
руководителей, что гаран-
тами целостности Украины 
являются такие-то страны. 
Но никто этого не проводил 
через законодательство 
Британии или Соединённых 
Штатов. Поэтому это прото-
кол о намерениях.

И пусть простит меня 
мой коллега, подписант 
Беловежского соглашения 

Леонид Кравчук, который 
заявляет, что наруши-
ли соглашение. Я повто-
ряю: соглашений не было. 
Был меморандум, заявле-
ние. И то, что его не дове-
ли до соглашения, — про-
кол доверчивых людей. 
Потому что это делалось 
по-советски. То же са-
мое с решениями, которые 
принимали на саммитах 
СНГ. Там была уйма хоро-
ших решений, но они, бу-
дучи не проведёнными 
через национальные за-
конодательства, не 
ратифицированными пар-
ламентами, остались про-
токолом о намерениях. 

…Я очень сожалею, 
что страны Будапештско-
го меморандума повели 
себя пассивно. Но попро-
буйте вы на Западе проти-
востоять России военным 
образом. Тех политиков, 
которые это будут предла-
гать, никто не переизберёт. 
Надо находить другие реше-
ния. Здесь же был упущен 
момент принятия такого ре-
шения.

(«Бульвар Гордона», № 47, 
22.11.2016)  

Довідково:
Станіслав Станісла-

вович Шушкевич (нар. 15 
грудня 1934) — білорусь-
кий державний діяч, пер-
ший голова Верховної 
Ради незалежної Білору-
сі. Батьки — вчителі. Бать-
ко Шушкевича — відомий 
письменник Станіслав Пе-
трович Шушкевич, якого в 
1930-ті роки репресовано, 
звільнено 1956 р.

Доктор фізико-ма-
тематичних наук (1970), 
професор (1973), член-
кореспондент Національної 
АН Білорусі (1991). Відомий 
спеціаліст у  царині радіо-
електроніки. 

1989 – 1991 — народ-
ний депутат СРСР. 1990 
– 1995 — депутат Верхо-
вної Ради Білорусі. 1990 
– 1991 — перший заступ-
ник Голови Верховної Ради 
Білорусі. У серпні 1991 р. 
виступив проти ГКЧП, під-
писав заяву з його засу-
дженням. 9 вересня 1991 
р. Шушкевича обрано на 
посаду Голови Верховної 
Ради Білорусі. 1991 – 
1994 р. — Голова Верхо-
вної Ради Білорусі.

7 – 8 грудня 1991 р. 
— учасник зустрічі в Біло-
везькій пущі з президен-
тами Росії Борисом Єль-
циним і України Леонідом 
Кравчуком, де винесе-
но ухвалу про ліквідацію 
СРСР і утворення СНД. Як 
голова білоруського пар-
ламенту поставив підпис 
під Біловезькими домов-
леностями.

26 січня 1994 р. Шушке-
вича зняли з посади Голо-
ви Верховної Ради Білору-
сі за результатами роботи 
парламентської комісії, яку 
очолював Олександр Лука-
шенко.

У червні 1994 р. брав 
участь у президентських 
виборах, отримав у першо-
му турі близько 10% і не ви-
йшов до другого туру, в яко-
му переміг Олександр Лука-
шенко.

Активний діяч білорусь-
кої опозиції. Голова пар-
тії «Беларуская сацыял-
дэмакратычная Грамада» (з 
1998 р.).

Під час гібридної війни 
Росії з Україною зайняв по-
зицію України, гостро кри-
тикує режим Путіна.

Станіслав ШУШКЕВИЧ: 
«Никаких Будапештских соглашений не было — 
был меморандум, заявление, и то, что его не довели 
до соглашения, — прокол доверчивых людей»

Володимир ОГРИЗКО:
«Будапештський меморандум треба виконувати»
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Бліц-інформ

Вісті з Білорусі

США залишать санкції 
проти Росії 
Сполучені Штати залишать у силі санкції про-

ти Росії, поки Москва не виконає умов Мінських 
угод, а також поки не поверне окупованого Крим-
ського півострова. Про це заявив державний се-
кретар США Рекс Тіллерсон 31 березня на зустрі-
чі глав МЗС країн-членів НАТО в Брюсселі.

«Санкції США залишаться, поки Москва не 
скасує дій, які спричинили наші санкції. Ми з три-
вогою відзначаємо ескалацію насильства уздовж 
лінії зіткнення й неодноразові напади на цивіль-
ну інфраструктуру підтримуваних Росією сепара-
тистських сил, що створює підвищений ризик гу-
манітарної катастрофи», — сказав Тіллерсон.

Він закликав Росію використати свій вплив на 
сепаратистів, щоб зупинити насильство, припинити 
кампанію нападів та залякування спостерігачів ОБСЄ 
і полегшити доступ для виконання їхньої роботи.

Держсекретар США також підтвердив, що санк-
ції, введені за анексію Криму, повинні залишатися 
в силі, поки Росія не поверне півострів Україні.

Кому війна, а кому… 
Ахметов за рік 
подвоїв статки
Шестеро українських бізнесменів потрапили 

до числа найбагатших людей світу за версією аме-
риканського журналу «Forbes». Це Рінат Ахметов, 
Геннадій Боголюбов, Юрій Косюк, Костянтин Же-
ваго, Ігор Коломойський і Віктор Пінчук, при цьо-
му Ахметов — у великому відриві від інших. У 2017 
році список доларових мільярдерів склав 2043 
особи. Ахметов піднявся в рейтингу із 771 на 359 
місце. За минулий рік його статки зросли після па-
діння з $2,3 мільярда до $4,6 мільярда. Боголюбов 
зайняв 1468 місце, його статки — $1,4 мільярда. 
Косюк і Жеваго ділять 1678 позицію з майном на 
$1,2 мільярда. Їхні справи за минулий рік покра-
щилися. А Коломойський і Пінчук втратили позиції 
й зрівнялися в багатстві — у них по $1,1 мільярда.

Лідирує в рейтингу найбагатших людей світу 
засновник Microsoft Білл Гейтс ($ 86,8 мільярда). 
За рік він додав до своїх статків $11 мільярдів. Ві-
домий благодійник Джордж Сорос посів 29 ща-
бель рейтингу зі статками у $25,2 мільярда.

Під час Євро-2012 
крали з розмахом 
Генеральний прокурор України Юрій Луцен-

ко розповів про подробиці відновленої справи 
щодо розкрадань під час підготовки і проведення 
в Україні чемпіонату Європи з футболу 2012 року. 

«Провели десятки одночасних обшуків у фігу-
рантів відновленої справи щодо розкрадань під 
час Євро-2012. Як доводять вилучені докумен-
ти, крали з розмахом», — заявив Генпрокурор. І 
навів такий приклад. «Крок перший — занижен-
ня вартості при оформленні митних платежів. На-
приклад: крісло, закуплене за 78 доларів у ви-
робника, оформляли за ціною в 6 доларів. У ре-
зультаті держава отримала перші мільйонні збит-
ки. Крок другий — те саме крісло проганяли по 
ланцюжку підставних фірм і продавали Націо-
нальному спорткомплексу «Олімпійський» вже за 
189 доларів. На арені — 70 050 місць».

За інформацією Генпрокуратури, завищення 
державних видатків склало близько 8 млн дол.

У начальника поліції 
вилучили нелегальну 
зброю, валюту, золото, 
ювелірні вироби
У начальника поліції міста Шостка (Сумська 

обл.) вилучили велику кількість необлікованої 
зброї в помешканні. Про це повідомила прес-
секретар Генерального прокурора Лариса Сар-
ган. Під час проведення слідчих дій у будинку ви-
явлено та вилучено вогнепальну зброю, значну 
кількість набоїв та ножів.

У кабінеті правоохоронця, який має звання 
полковник поліції, виявили й вилучили 21,5 тис. 
доларів США, 150 євро, золоті зливки, ювелірні 
вироби та колекцію монет.

Розпочато досудове розслідування щодо 
встановлення походження знайдених цінностей. 
Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за ч. 2 ст. 368-2 КК (не-
законне збагачення) та ст. 366-1 (декларування 
  недостовірної інформації).

У США в лікарні 1 квітня помер 
видатний російський поет Євген Єв-
тушенко. Останній із блискучої пле-
яди поетів-шістдесятників, чиї ви-
ступи, починаючи з другої полови-
ни 1950-их і протягом десятиліть, 
збирали переповнені зали, палаци 
спорту і стадіони. Євген Євтушен-
ко, Роберт Рождественський, Ан-
дрій Вознесенський, Белла Ахмаду-
ліна, Булат Окуджава — всі тепер у 
вічності. 

Євтушенко мав не лише укра-
їнське прізвище, а й коріння. Його 
предки, як і тисячі українців, добро-
вільно чи не дуже опинилися в без-
крайому Сибіру. Там, в Іркутській 
області, майбутній поет і народився 
18 липня 1932 року.

Він увірвався в літературу й сус-
пільне життя на свіжому вітрі гран-
діозних перемін у СРСР після сталін-
щини. Далі — десятки років у літе-
ратурі, активна громадянська по-
зиція, неприйняття тоталітаризму 
— знаменитий вірш «Наследникам 
Сталина», протест проти радянської 
агресії до Чехословаччини 1968 
року, відкриті виступи на захист ба-
гатьох письменників-дисидентів. 

Популярність поезії Євтушен-
ка десятиліттями була і є неймовір-
ною. На його вірші написано багато 
прекрасних пісень. Поет, прозаїк, 
актор, сценарист, фотомайстер — 
яка багатогранна особистість! 

З ентузіазмом поет сприйняв 
перебудову середини 1980-их. 

Саме від України, Харкова, був об-
раний у травні 1989 року народ-
ним депутатом СРСР. Видав десят-
ки книг. Вільно володів англійською 
та іспанською мовами. 

1991 року Євтушенко уклав 
контракт з університетом міста 
Талса в штаті Оклахома, куди ви-
їхав із родиною й де всі наступні 
роки працював викладачем. По-
стійно приїздив до Росії та України, 
публікувався в періодиці, виступав 
із великим успіхом в аудиторіях. 
Вважався одним із основних кан-
дидатів на Нобелівську премію з лі-
тератури. 

Поет заповів поховати його в 
підмосковному письменницькому 
селищі Передєлкіно. 

Росія: 
протести  проти 
корупції у владі

У Російській Федерації від-
булися акції протесту проти ко-
рупції у вищих ешелонах вла-
ди. Приводом стала всеросій-
ська прем’єра документально-
го фільму про прем’єра країни 
Дмитра Медвєдєва, його ко-
рупційні оборудки. Фільм ство-
рив один із лідерів російської 
опозиції Олексій Навальний. 
Розповідь про найближчого со-
ратника президента Путіна ви-
кликала обурення у простих 
росіян, яким живеться зовсім 
не так солодко, як це торочать 
пропагандисти Кремля.

Опозиція подала заявку 
на проведення мітингів у 100 
містах країни. Місцева влада 
лише незначної кількості міст 
дала дозвіл на цілком гаран-
товані конституцією акції. Але 
все одно тисячі людей вийшли 
на акції протесту.

Влада застосувала ре-
пресії. У Москві кількість за-
триманих поліцією на мітин-
гах перевищила 1000 осіб. 

Стосовно більшості затри-
маних складено адміністра-
тивні протоколи за статтею 
20.2 КоАП Росії (порушення 
встановленого порядку орга-
нізації або проведення збо-
рів, мітингу, демонстрації, 
ходи або пікетування).

18 березня в кількох міс-
тах Білорусі відбулося затри-
мання журналістів незалежних 
ЗМІ. Того дня в країні анархісти 
оголосили протестні акції проти 
«декрету про дармоїдство». Жур-
налісти за завданням редакцій 
прямували висвітлювати ці події.

Декрет №3, ухвалений у 
Білорусі 2 квітня 2015 року, 
зобов’язує громадян країни, іно-
земних громадян, які постійно 
проживають на території країни, 
а також осіб без громадянства, 
які не брали участі у фінансуван-
ні державних витрат або бра-
ли участь у такому фінансуванні 
менше 183 календарних днів у 
минулому році, сплачувати збір 
до 20 базових величин (це 23 
нові білоруські рублі або 12 до-
ларів США). 

У Борисові під час роботи в 
прямому ефірі на центральній 
площі міста були затримані два 
кореспонденти телеканалу «Бел-
сат». За словами чергового мі-
ліціонера, причина затримання 
— «перевірка документів». Жур-
налістів кілька годин тримали в 
черговій частині, а потім відпус-
тили.

У Кобрині після акції мілі-
ція затримала двох незалежних 
журналістів, які вели репортаж з 
місця подій.

На під’їзді до Мозиря, де та-

кож планувалася акція протес-
ту проти «декрету про дармо-
їдство», співробітники ДАІ за-
блокували машину ще одного 
журналіста. Він розповів, що 
«перевірка документів» трива-
ла понад 4 години, потім почали 
складати протокол.

Ще одна незалежна журна-
лістка розповіла, що її затрима-
ли в Гомелі. За словами журна-
лістки, в міліції були претензії до 
її машини, яка «може перебува-
ти в розшуку через викрадення».

У Вітебській області по доро-
зі на Новополоцьк міліція двічі 
затримувала автомобіль із дво-
ма журналістами. Спочатку їх 
звинуватили в «порушенні пра-
вил дорожнього руху» і відпусти-
ли. Удруге після затримання жур-
налістів повезли до Полоцького 
РВВС для «перевірки номерів» 
на кузові машини, після чого до-
зволили їхати.

Глава Білоруської асоціації 
журналістів Андрій Бастунець 
оцінив затримання кореспон-
дентів незалежних ЗМІ як ско-
ординовану і заздалегідь спла-
новану акцію влади. «Зрозуміло, 
що метою було не допустити ви-
світлення акцій протесту, куди за 
завданням редакцій прямували 
кореспонденти, причому затри-
мували навіть там, де акції не 
відбулися», — зазначив він.

Олігархи вчергове вчиняють 
замах на права українців, цього 
разу — в трудовій царині. У парла-
менті будуть проштовхувати про-
ект Трудового кодексу до другого 
читання.

Незалежні профспілки та екс-
перти неодноразово наголошува-
ли на неприпустимості ухвалення 
цього документа, бо він суттєво 
звужує трудові права українців і га-
рантії діяльності профспілок.

ВО «Свобода» категорично 
проти проекту Трудового кодексу, 
написаного під диктовку олігархів. 

Ось лише деякі підстави рішуче 
його відкинути:

1. Фактично скасовується 
40-годинний робочий тиждень 

(стаття 153 проекту ТК). Завдяки 
запровадженню «ненормованого 
робочого часу» роботодавці мати-
муть право примушувати праців-
ників працювати понад 40 годин 
на тиждень. Якщо роботодавець 
захоче, то і без додаткової оплати, 
оскільки її мінімального розміру в 
проекті немає!

2. Суттєво обмежуються права 
профспілок як представників та за-
хисників прав працюючих українців 
(стаття 112 проекту ТК). До прикла-
ду, відома націоналістична проф-
спілка «Свобода праці» за минулий 
рік домоглася збереження більш 
як тисячі (!) робочих місць україн-
ців на промислових підприємствах 
Придніпров’я. Якщо Трудовий ко-
декс буде ухвалено — ці працівни-
ки опиняться на вулиці через скасу-
вання гарантій, що зберегли їх від 
звільнення. Ніхто вже законним чи-
ном не зможе зупинити бездумного 
скорочення робочих місць та роз-
кручування маховика безробіття.

3. Роботодавцям надається 
право вести відеоспостережен-
ня за працівниками, здійснювати 

прослуховування робочих місць, 
контролювати працівників за до-
помогою інших технічних засобів 
(стаття 29 проекту ТК). Те, що в про-
екті не міститься обмежень щодо 
видів таких технічних засобів і спо-
собів контролю за працівниками, 
свідчить про те, що ця норма може 
стати основою для суттєвого об-
меження свободи та інструментом 
постійного психологічного тиску 
на працівників. Схоже, олігархам 
потрібно остаточне закріпачення 
українців.

4. Олігархи прагнуть змуси-
ти українців мовчати про все, що 
пов’язано з їхньою роботою. Зо-
крема, для того, щоби прихова-
ти ганебно низький рівень оплати 
праці, небезпечні, а почасти — не-
людські умови праці, свавілля адмі-
ністрації. Для цього в проекті Трудо-
вого кодексу передбачено цілу низ-
ку норм (зокрема, статті 92, 355 
проекту ТК), що передбачають ма-
теріальну відповідальність і навіть 
звільнення за розголошення ко-
мерційної таємниці роботодавця. 
Водночас визначення комерційної 

таємниці (стаття 505 Цивільного 
кодексу України) є настільки роз-
пливчастим, що під неї можна під-
вести майже все, що завгодно.

Чи є альтернатива? Безумов-
но, є. Найперше — це перерозподіл 
податкового тягаря з малого й се-
реднього бізнесу на олігархів та їхні 
бізнес-імперії. Друге, що потрібно, 
— зменшення кількості регулятор-
них вимог та перевірок для малого 
й середнього бізнесу. Але аж ніяк не 
для великих корпорацій, що мають 
надприбутки та є великими робото-
давцями, — саме в їхніх інтере сах 
владна більшість проштовхує цей 
антинародний проект Трудового ко-
дексу на друге читання.

В умовах, коли українці мають 
найнижчу в Європі заробітну пла-
ту, коли частка комунальних тари-
фів у ній є критично великою, від-
кидання українців-працівників у 
безправ’я є прямою пропозиці-
єю до виїзду за кордон. Мільйони 
українців уже шукають кращої долі 
або тимчасово працюють в інших 
країнах. 

15.03.2017

Олег ТЯГНИБОК, голова ВО «Свобода»

Проект Трудового кодексу: 
як олігархи хочуть закріпачити українців

Євген Євтушенко відійшов у вічність

Затримують журналістів День Волі — 
за ґратами

25 травня 1918 року в Мінську 
національно-демократичні сили про-
голосили незалежну державу — Бі-
лоруську Народну Республіку, що, 
як і УНР, постала на уламках колиш-
ньої Російської імперії. Відтоді патрі-
оти Білорусі (і при окупації країни ра-
дянським комуністичним режимом, і 
після розпаду СРСР) відзначають це 
свято державності. Дивно, що в на-
чебто незалежній Білорусі День Волі 
під забороною. Його відзначають 
опозиційні сили, і відзначення стає 
виявом спротиву нинішньому біло-
руському режиму. 

Так було і цього разу. Причому 
нині — своя особливість: масові ак-
ції святкування поєдналися з акція-
ми протесту проти так званого «дар-
моїдського декрету», які тривають у 
країні вже понад місяць. 

Акції викликали стурбованість 
білоруської влади. Місцева влада 
ухвалювала рішення про їх заборону. 
Але попри це тисячі людей у різних 
містах вийшли на святкування Дня 
Волі й протести проти режиму. Вла-
да відповіла репресіями. У самому 
лише Мінську міліція затримала сотні 
учасників акцій. На них складали ад-
міністративні протоколи й накладали 
штрафи. Також затримали десятки бі-
лоруських і закордонних журналістів, 
які висвітлювали День Волі в різних 
місцях країни. 

Пряма мова



№100   6 квітня 2017 року№100   6 квітня 2017 року
Світ-Світ- інфоінфо 7Україна і світ

Бліц-інформЗакордонне українство

Головна християнська 
святиня — під загрозою 
руйнування

Такий висновок зробили вчені Національно-
го технічного університету Афін, які нещодавно 
закінчили реставрацію святині в Єрусалимі. Міс-
це поховання Ісуса Христа знаходиться в спеці-
ально збудованому Храмі Гроба Господнього. 

Під час реставрації ніші, обрамленої коло-
нами, грецькі вчені з’ясували, що поховання по-
будоване на нестійкому фундаменті із залишків 
минулих будівель. При цьому храм щороку від-
відують мільйони людей, що теж не сприяє його 
збереженню. 

За твердженням археологів, причиною ста-
ла насичена історія гробниці. 2000 років тому 
на цьому місці були поховання єврейської зна-
ті. Римський храм, зведений у II столітті н. е., 
був знесений 324 року. Новий храм, який звів 
на цьому місці римський імператор Костянтин, 
зруйнували перси в VII столітті, а потім ще раз 
— 1009 року. Церкву відновили в XI столітті. Піз-
ніше її переробили хрестоносці, потім храм рес-
таврували в XVI і XIX століттях.

Нині фундамент руйнується через вологу, а 
під гробницею виявлені невідомі канали й по-
рожнечі.

Помер найстаріший 
мільярдер 
Девід Рокфеллер

Девід Рокфел-
лер, останній з онуків 
першого мільярдера 
Америки, засновни-
ка компанії Standard 
Oil Джона Рокфелле-
ра, помер 20 березня 
у власному родовому 
маєтку в штаті Нью-

Йорк. До свого 102-ого дня народження він не 
дожив близько двох з половиною місяців.

В опублікованому 20 березня 2017 року 
рейтингу мільярдерів Forbes Рокфеллер зайняв 
581-е місце зі статком 3,3 млрд доларів. Він був 
названий найстарішим з усіх мільярдерів.

Девід Рокфеллер — один із учасників ство-
реної 2010 року найбагатшими людьми США Біл-
лом Гейтсом і Уорреном Баффетом благодійної 
компанії «The Giving Pledge» («Клятва даруван-
ня»), члени якої зобов’язалися пожертвувати не 
менше 50% свого статку на благодійність.

Ще до приєднання до програми Рокфеллер не 
раз робив великі пожертви. У 2005 році він по-
дарував по 100 млн доларів Нью-Йоркському му-
зею сучасного мистецтва та Рокфеллерівському 
університету, в 2006-ому пожертвував 225 млн 
доларів благодійному фонду «Rockefeller Brothers 
Fund», у 2008 році — 100 млн доларів Гарвард-
ському університету. Загальний обсяг його по-
жертвувань оцінювався в 900 млн доларів.

Помер відомий актор 
Лембіт Ульфсак
22 березня в Естонії 

помер актор Лембіт Ульф-
сак. Йому було 69 років. 
Глядачам актор особливо 
запам’ятався ролями Ро-
берта в фільмі «Мері Поп-
пінс, до побачення», гео-
графа Жака Паганеля в 
серіалі «У пошуках капіта-
на Гранта» (на фото).

Один з останніх фільмів за участю Лембіта 
Ульфсака — «Мандарини» грузинського режи-
сера Зази Урушадзе — був номінований на кі-
нопремії «Оскар» і «Золотий глобус» у номінації 
«Кращий фільм іноземною мовою» 2015 року.

Ульфсак був також відомий як режисер. Се-
ред створених ним стрічок — «Радості середньо-
го віку» (1987) і «Таємний агнець» (1992).

Українська делегація, яка займається проце-
дурою повернення останків князя Ярослава Муд-
рого, нині перебуває в США. Адже є версії, що 
останки князя зберігаються у храмі Святої Трійці в 
Брукліні. Фахівці кажуть, що вже незабаром остан-
ки Ярослава Мудрого можуть повернутися додому. 

«Ми переконані, що ікона Миколи Мокрого, яку 
священик вивіз із Києва разом із останками кня-
зя, є автентичною. Також уже є конкретні натяки, 
що й останки князя Ярослава Мудрого також пере-
бувають тут. Нам вдалося записати кілька відео-
свідчень, а також маємо письмові твердження лю-
дей, — повідомляє зі США Неля Куковальська, ге-
неральний директор заповідника «Софія Київська». 

— Потрібно працювати ще з настоятелем храму. 
Адже зараз, коли тема заходить саме про останки, 
він мовчить — тримає інтригу». 

Наразі фахівці не можуть пояснити, чому свя-
щеник так поводиться. Однак експерти вважають, 
що це може бути вигідно багатьом, у тому числі Ро-
сії. Храм у Брукліні відвідує лише кілька десятків 
людей. Раніше вони агресивно сприймали укра-
їнську делегацію. Та цього разу пішли на контакт. 
«Треба працювати з громадою. Адже ще не всі ро-
зуміють, яку велику цінність для української нації 
зберігають у себе. До речі, у храмі вже встановили 
сигналізацію. Тож викрасти ікону чи останки тепер 
неможливо», — додає Неля Куковальська.

50-річчя Світового 
конгресу українців
У Торонто (Канада) Світовий конгрес українців 

урочисто розпочав відзначення 50-ліття своєї ді-
яльності. Учасники ознайомилися з минулим і сьо-
годенням організації, її мережею українських гро-
мад у 53-х країнах. 

Євген Чолій, президент СКУ, виступив із про-
мовою, закликав до ще більшої мобілізації у спра-
ві допомоги Україні. Серед основних заходів цьо-
горічного відзначення — серія конференцій у та-
ких містах, як Буенос-Айрес, Брюссель, Львів, 
Нью-Йорк і Торонто. Головні заходи будуть у серп-
ні в Києві та Львові, а в листопаді — в Торонто.

Річні збори 
 українок Канади

Виповнюється 66 років діяльності Ліги укра-
їнок Канади. Незмінною залишається її мета — 
гідне представлення України та її інтересів у Ка-
наді, підтримка мови, традицій і збереження куль-
турних цінностей.

19 березня в приміщенні Українського куль-
турного центру «Олд Мілл» відбулися щорічні за-
гальні збори, на яких підбили підсумки роботи ліги 
за 2016 рік.

Усі заходи ліги за минулий рік були пов’язані з 
поповненням фондів на допомогу воюючій Укра-
їні. Придбали автомобілі, точну техніку, безпілот-
ник, карету «швидкої». Надана допомога в ліку-
ванні поранених бійців, переслали необхідні речі 
для наших захисників.

Торонтський відділ підтримав проект Канад-
ського інституту українських студій — розкопки 
в гетьманському місті Батурині, також газету «Го-
мін України» в’язнів радянських таборів, видання 
«Календаря знаменних подій». До фонду «Приятелі 
Збройних сил України» відділ пожертвував $13 361.

На фестивалі 
в Австралії українці 
були найкращими
Українська громада австралійського міста 

Джилонг стала переможцем одного з найвідо-
міших мультикультурних фестивалів Австралії — 
«Пако-Фест-2017». Захоплюючий танець із коро-
ваєм виконав ансамбль «Легенда».

Міжнаціональний фестиваль «Пако-Фест» уже 
понад 30 років проводять у Джилонгу, він є одним 
із найвідоміших етнофестивалів Австралії.

У Данії відкрили п’яту 
українську школу

19 березня в 
данському місті Обен-
ро відбулися перші 
заняття в новій укра-
їнській школі вихід-
ного дня. Громадська 
організація «Лас-
тівка», яка об’єднує 
українців Данії, від-
крила нову школу. 
Окрім цього, в Данії 
нині успішно працю-
ють ще чотири україн-
ські школи «Ластівки»: 
в Копенгагені, Рандерсі, Ольборзі та Ікасті.

Навчання в школі буде проводитися для дітей 
від 4 до 9 років. До школи вже записалися 18 ді-
тей. Зі школярами працюватимуть учителі мате-
матики, хореографії, музики, інших дисциплін. 

Українська громада в пів-
денно-західній Флориді (США) 
щороку в березні відзначає 
роковини великого сина Укра-
їни Тараса Шевченка. Цього 
року в Осередку ім. св. Андрія 
в Норт-Порті громада мала 
велику приємність почути піс-
ні на слова Шевченка у ви-
конанні новоствореного гро-
мадського хору під проводом 
заслуженого діяча мистецтв 
України, композитора і дири-
гента Михайла Цапара. Хор 
почав свій виступ «Заповітом», 
потім полинули «Думи мої», 
«Садок вишневий коло хати».

Голова Громадського ко-
мітету проф. Віра Боднарук 
розповіла про величезну 
роль Шевченка у відродженні 
незалежності України. 

Вірш «Мені тринадцятий 
минало» декламував Любо-
мир Дядишин перед святочним 
словом Лариси Шпон «Жінки в 
житті Шевченка». «На рокови-
ни Шевченка» Лесі Українки 

декламувала з великим по-
чуттям Лідія Михалович. При-
ємною несподіванкою вечо-
ра був виступ тріо в складі Ва-
силя Феся, Ореста Грицика та 
Михайла Цапара.

На закінчення програми 
хор виконав молитву «Через 
поле України ішла Божа Мати», 
«Спи Тарасе, батьку рідний», 
а потім прозвучало могутнє 
«Реве та стогне Дніпр широкий» 
за участю всіх присутніх.

Щира подяка виконавцям 
свята, організаторам вечора 
та членам Громадського ко-
мітету: Ромі Гуран, Ліді Білоус, 
Лесі Попель, Галі й Вікторові 
Лісничим, Дарії та Євгенові То-
машоским, Анні Мацілинській, 
Каті Стецюк, Одарці Горбачев-
ській, Ларисі Шпон, Богданові 
Боднарукові, Ярі Літош, Окса-
ні Лев.

Віра БОДНАРУК,
професор, голова 

Громадського комітету.
Фото Віктора Лісничого

Ми, українці Австралії, згуртовані при 
журналі «Прозріння», обговорюємо причи-
ни, які привели Україну до теперішнього 
стану. 

Мала кількість русино-українців 
знає минулу й новітню історію України. 
Є причина цього: понад 300 років бру-
тального царату, 70 років московсько-
комуністичної варварської диктатури й 
25 років держави без ідейно національ-
них постулатів і при керівництві держа-
вою інородців, які дбають за свої тен-
денційні вигоди. Мало того — вони є ще 
й агентами колишнього окупанта, який 
прагне Україну повернути в лоно Мос-
ковської імперії. 

Понад 400 років брутальної деукраїні-
зації, але за 25 років жоден президент не 
подумав про українізацію. 

Хоча в останньому урядуванні відкри-
ли україномовні навчальні заклади, але 
радіо, ТБ і всякі «чорні дзеркала», «програ-
ми Шустера» й багато інших програм воро-
жо-імперською мовою продовжують руси-
фікацію. І це за теперішнього «українсько-
го» уряду. Що за науку здобудуть нинішні 
учні й студенти з цих московськомовних 
програм?

Варто згадати й про те, що Крим і До-
нецька та Луганська області поступово 
окуповувалися за урядування Януковича. 
Керівництво державою було промосков-
ське. Керівництво армією — ідейно мос-
ковського наставлення. Хто ж міг борони-
ти Крим? Росії подарували Крим. І за це я 
не знімаю відповідальності з Турчинова, 
Яценюка, Авакова. Агентурні вислужники 
Пінчук, Кучма, Табачник пропонують Путіну 
обмін Криму на Донецьк і Луганськ. Дивно, 
що Порошенко доручає зрадникові репре-
зентувати уряд України в Мінських домов-
леностях.

Пане Президенте, Ви вмієте говорити 
й переконати. Але ми не є в членстві ЄС і 
НАТО завдяки Вашій діяльності в сьогоден-
ні. Ми, українці, закликаємо: стережіться 
диктатури! 

Пропонуємо обговорити: кого ми хоче-
мо мати Президентом України? У нашому 
оточенні пропонуються такі оособи: Воло-
димир Огризко, Анатолій Гриценко, колиш-
ній прем’єр Євген Марчук, Андрій Парубій.

І от нехай наші журналісти з народом 
прозоро обговорюють цих кандидатів.

Федір ГАБЕЛКО,
Австралія

Де останки Ярослава Мудрого?

Знати нашу історію

Величавий концерт на честь 
Тараса Шевченка 
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Цікаві факти про Ісландію

ККалеййдоссккоопп Спортивна паннорамаа ННауккаа

Дивні заборони
Подекуди ці дивні заборони вже 

скасовані, але десь діють. Так що, 
збираючись у подорож, не зайве 
перевірити, що не треба робити в 
деяких країнах. 

Малайзія: жовтий одяг
Носіння жовтого одягу заборонили в 

Малайзії 2011 року через групу активіс-
тів, одяг яких був саме такого кольору, і 
саме в ньому вони протестували проти 
законів про вибори.

Північна Корея: сині джинси
Північна Корея вирішила заборонити 

сині джинси, тому що цей предмет одягу 
такого кольору асоціюється зі Сполуче-
ними Штатами. 

Північна Корея: сарказм
Північнокорейський режим заборо-

нив людям своєї країни сарказм, тому 
при відвідуванні цієї держави варто від-
мовитися від саркастичних коментарів.

Румунія: гра «Ерудит»
У 1980-ті роки лідер Румунії Ніколає 

Чаушеску заборонив гру «Ерудит» (люди 
змагаються в складанні слів із викорис-
танням дерев’яних букв на квадратній 
дошці). Він назвав гру «підривною» і «злом». 

США: кіндер-сюрприз
Кіндер-сюрприз — один із найбільш 

відомих шоколадних виробів світу. Тим не 
менше у США він був заборонений до 2013 
року, оскільки маленька іграшка всере-
дині продукту вважається небезпечною і 
може викликати удушення.

Сінгапур: жувальна гумка
Влада Сінгапуру встановила забо-

рону не на саму жувальну гумку, а на її 
продаж. Заборона набула чинності 1992 
року, бо комусь вдалося зупинити систе-
му роботи громадського транспорту з її 
допомогою. У 2004 році заборону зняли.

Китай: подорож у часі
Мається на увазі заборона в кіно, на 

телебаченні показувати фільми на цю те-
матику. Китайська влада впевнена, що 
подання подорожей у часі в цих форма-
тах може призвести до легковажного зо-
браження важливих історичних подій і 
фактів.

Франція: Red Bull
Заборона вже знята, але до 2008 

року енергетичний напій був забороне-
ний у державі через побоювання з при-
воду таурину, який входить до його скла-
ду. Нині рецепт напою змінено.

Іран: 
чоловічі хвости з волосся
2010 року влада Ірану вирішила за-

боронити всі чоловічі стрижки в західно-
му стилі. Туристу з кінським хвостом на 
голові загрожує арешт.

Данія: марміт
Марміт — коричнева солона паста з 

яскравим смаком і запахом. Узагалі це 
побічний продукт виробництва пива. Де-
яким людям він подобається, інші не ви-
тримують його. У Данії діє заборона на 
цей продукт, бо вважають, що в пасті міс-
титься багато поганих вітамінів.

Собаки за інтелектом 
— ближчі до людей, ніж мавпи

Група дослідників зі США й Німеччини 
довела, що діти й собаки демонструють 
значно більше схожості в соціальних на-
вичках, ніж діти й шимпанзе. 

Для перевірки цієї гіпотези автори 
вирішили порівняти соціальні навички ді-
тей, собак і шимпанзе за допомогою од-
накової серії тестів. У дослідженні брали 
участь 552 собаки різних порід, 105 дво-
річних дітей і 106 шимпанзе в африкан-
ських розплідниках. 

Спільна еволюція людей і собак ви-
явилася сильнішим чинником, що ви-
значає схожість соціальних навичок, 
ніж еволюційна близькість людини й 
 шимпанзе.

Ісландія — невелика острівна держава Єв-
ропи, розташована на однойменному острові в 
північній частині Атлантичного океану, між Бри-
танією та Гренландією.

Населення — 325 тисяч осіб, площа — 
103 000 км. Столиця і найбільше місто — 
Рейк’явік, де з прилеглими районами мешкає 
близько двох третин населення країни. 

Ісландія є вулканічно й геологічно актив-
ною країною. Територія переважно складаєть-
ся з плато, покритих піщаними полями, горами й 
льодовиками. Ісландія, зігріта течією Гольфстрім, 
має помірний клімат, незважаючи на близькість 
до Полярного кола. 

Заселення острова почалося 874 року, коли 
тут з’явилися перші постійні норвезькі поселен-
ці. Більшість ісландців є вихідцями з Норвегії та 
нащадками ґельських поселенців. 

Від 1262 до 1918 рр. острів був частиною 
норвезької, а згодом данської монархії. 

Це держава з вільною ринковою економі-
кою, одна з найбагатших і найрозвиненіших кра-
їн світу. 

Країна є республікою, має багатопартійну 
систему. Діє парламент. На чолі держави стоїть 
президент. Виконавчу владу здійснює уряд.

Тривалість життя в ісландців — одна з найви-
щих у світі: 81,3 року в жінок і 76,4 — в чоловіків.

Рейк’явік — найпівнічніша столиця світу.
Більшість ісландців дуже забобонні, багато з 

них досі вірять в ельфів. На деяких дорогах мож-
на навіть зустріти об’їзди навколо місць, де, згід-
но з повір’ями, мешкають ельфи або інші казко-
ві істоти.

Країна може похвалитися найщільнішою 
концентрацією гейзерів у світі. 

У ісландській кухні можна зустріти такі див-
ні страви, як варені баранячі яйця, тухле акуляче 
м’ясо, овечі стегна в молочній кислоті й овечі го-

лови. Також тут охоче харчуються китовим і тюле-
нячим м’ясом.

Ісландія — одна з небагатьох не «карлико-
вих», а відносно великих країн, де немає заліз-
ничної системи.

Завдяки тому, що ісландці не впускають у 
свою мову запозичені слова, за 1000 років іс-
ландська мова фактично не змінилася. Будь-
який ісландець може з легкістю прочитати Бі-
блію, видану на початку 1500-их років.

Природних ресурсів в Ісландії достатньо, 
щоб генерувати енергію для всієї Європи, але 
транспортувати її було б украй складно.

Держава свято впевнена у своїй безпеці. 
Ісландія є країною з найменшим населенням 
з-поміж членів НАТО та єдиним учасником бло-
ку без постійної армії, морських і військово-пові-
тряних сил, є тільки берегова охорона. 

Поліцейські в Ісландії не носять зброї.
У державі фактично не існує прізвищ — виня-

ток становить лише незначна кількість прізвищ, 
які походять із Данії. Прізвища тут замінені па-
тронімією — аналогами нашого по батькові, що 
складаються з імені батька (а іноді й матері) та 
слів «доттір» («дочка») і «сан» («син»).

Кількість імен в Ісландії також обмежена: в кра-
їні існує певний реєстр імен, з якого батькам нака-
зано вибирати імена для своїх нащадків. Якщо бать-
ки хочуть назвати дитину більш оригінально,  вони 
повинні попередньо узгодити ім’я з владою.

Вода в Ісландії настільки чиста, що до кухон-
них кранів вона потрапляє без усякого поперед-
нього очищення або фільтрації.

Ісландські будинки не потребують штучного 
опалення. Пара й гаряча вода потрапляють до бу-
динків прямо з природних гарячих джерел.

Протягом багатьох років Ісландія входить до 
десятки країн світу з найкращим рівнем життя. 

Американські вчені 
вперше вдало розморозили 

заморожені органи
Однією з головних проблем 

пересаджування людських орга-
нів є те, що призначені для пере-
садки органи дуже мало «живуть» 
поза людським організмом. І ось 
американським медикам упер-
ше вдалося успішно розморозити 
шматочки заморожених тканин і 
органів, не пошкодивши при цьо-
му саму клітинну структуру і між-
клітинний простір.

Досі в процесі заморожуван-
ня в тканинах утворювалися крис-
тали льоду, які травмували орган 
ізсередини. І якщо заморозити 
орган ще якось можна було (речо-
вини для цього створили 20 років 
тому), то при розморожуванні ви-
живало лише 80% клітин, і орган 
не міг нормально функціонувати. 

Тепер учені встановили, що 
додавання наночасток у ткани-
ни захищає їхні клітини від ушко-
джень при розморожуванні. 

Відгадка таємниці 
тисячоліття: 

курка таки з’явилася 
раніше від яйця

Що з’явилося раніше? Курка, 
яка вилупилася з яйця, чи яйце, 
адже його знесла курка? Довко-
ла цієї головоломки давно точи-
лися дискусії вчених і жарти до-
тепників. І ось британські вчені 
встановили, що раніше з’явилася 
в природі таки курка. Учені дове-
ли, що один із ключових протеї-
нів, які беруть участь у формуван-
ні яєчної шкаралупи, просто не 
здатний утворитися за межами 
організму курки. Відкриття зро-
блено за допомогою надпотужно-
го комп’ютера HECToR. 

Тепер зосталося з’ясувати, 
як же в природі з’явилася курка. 
Може, її колись хтось народив? 

1000-ий матч 
Джанлуїджі Буффона

Легенда світо-
вого футболу Джан-
луїджі Буффон, ка-
пітан і воротар 
«Ювентуса» та збір-
ної Італії, провів 
свій тисячний по-
єдинок у професій-
ній кар’єрі. Це ста-
лося у відбірному 
поєдинку до чем-
піонату світу 2018 
року Італії проти Албанії.

Буффона вважають кращим воротарем 
ХХІ століття. Йому зараз 39 років, у професій-
ному футболі він 22 роки. На клубному рівні 
починав у «Пармі», але вже 15 років грає в 
«Ювентусі». Досягнення воротаря вражають. 
Майже в півтисячі матчах він не пропустив 
жодного м’яча. З «Ювентусом» Буффон ви-
грав 9 чемпіонатів Італії, в тому числі 5 остан-
ніх підряд, і, напевно, виграє шостий! Він уже 
19 років є головним воротарем збірної Італії. 
З нею став чемпіоном світу 2006 року. А за-
галом виступив на п’яти останніх чемпіонатах 
світу і планує зіграти на наступному. І хоч після 
нього збирається завершити кар’єру в збір-
ній, але виступ на шести чемпіонатах стане 
рекордом світового футболу. Досі, крім Буф-
фона, лише два футболісти виступали на п’яти 
чемпіонатах: воротар Антоніо Карбахаль із 
Мексики (1950 – 1966 рр.) і захисник Лотар 
Маттеус із Німеччини (1982 – 1998 рр.). 

Лукаш Подольскі: 
прощальний матч 

Збірна Німеччини з мінімальним рахунком 
1:0 здолала команду Англії в товариському 
матчі в Дортмунді. Головною подією поєдинку 
стали проводи з лав збірної Німеччини Лукаша 
Подольскі. 31-річний форвард, який вивів парт-
нерів на поєдинок із капітанською пов’язкою, 
став ще й автором єдиного гола в грі.

Поляк за походженням, Лукаш Подольскі 
виступав за збірну Німеччини з 2004 року, 
зіграв 130 матчів, забив 49 м’ячів. Зі збір-
ною досяг видатних результатів: чемпіон сві-
ту 2014 року, бронзовий призер чемпіонатів 
світу 2006 і 2010 років. Також срібний при-
зер Євро-2008 і бронзовий — Євро-2012.

Футболіст іспанського «Ре-
алу», капітан збірної Португалії 
Кріштіану Роналду визнаний кра-
щим футболістом Європи 2016 
року і отримав «Золотий м’яч». До 
того ж зі збірною він виграв чем-
піонат Європи 2016 року. 

Ось уже 9 років «Золотий 
м’яч» отримують лише два ви-
датні футболісти. 5 нагород, сві-
товий рекорд, має нині 30-річ-
ний Ліонель Мессі з «Барсело-
ни», капітан збірної Аргентини, 
причому 4 підряд, за 2009 – 
2012 роки, і плюс за 2015-ий. І 
тепер 4 нагороди — в 32-річно-
го Роналду. Досі жоден футбо-
ліст не виборював більш ніж 3 
такі нагороди. 

З історії «Золотого м’яча»
Спершу це був приз кращо-

му футболісту Європи. Встано-
вив його 1956 року паризький 
журнал «Франс-футбол». Кра-
щого визначали голосуванням 
спортивних журналістів. 

До 1995 року переможців 
визначали винятково з футбо-
лістів, що мають громадянство 
європейських країн і виступа-
ють за клуби континенту. У 1995 
році правила змінили. На приз 
міг претендувати й легіонер з 
інших континентів, але той, що 
грав у Європі. 

Паралельно від 1991 року 
ФІФА визначала кращого футбо-
ліста світу, вручаючи йому «Діа-
мантовий м’яч». Іноді вибір обох 
переможців збігався, іноді — ні.

2010 року ФІФА і жур-
нал «Франс-футбол» вирішили 
об’єднати ці нагороди в одну — 
«Золотий м’яч» кращого футбо-
ліста світу. Утім, нині приз знову 
«розділився», і журнал «Франс-
футбол» продовжує присуджува-
ти «Золотий м’яч».

Назвемо володарів «Золо-
того м’яча», які були відзначені 
ним двічі й більше разів. Вказа-

но країну-лауреата і роки наго-
родження. 

Йохан Кройф, Нідерланди, 
1971, 1973, 1974.

Мішель Платіні, Франція, 
1983, 1984, 1985.

Марко ван Бастен, Нідер-
ланди, 1988, 1989, 1992.

Альфредо Ді Стефано, Іспа-
нія, 1957, 1959.

Франц Беккенбауер, ФРН, 
1972, 1976.

Кевін Кіган, Англія, 1978, 
1979.

Карл-Хайнц Румменіге, 
ФРН, 1980, 1981.

Роналдо, Бразилія, 1997, 
2002. 

Статистика по країнах: по 7 
м’ячів мають Німеччина і Нідер-
ланди, 6 — Франція, Португалія. 

Статистика по командах. 
13 «Золотих м’ячів» здобули 
гравці «Барселони», 9 — італій-
ського «Ювентуса», 9 — «Реалу», 
8 — «Мілана», 5 — «Баварії».

У почесному списку — три 
представники України. Олег 
Блохін (1975) та Ігор Бєланов 
(1986) представляли ще СРСР, 
Андрій Шевченко (2004) — не-
залежну Україну. Усі троє — з 
Київського «Динамо». Правда, 
Шевченко, який починав і за-
вершив кар’єру в «Динамо», 
отримав приз, виступаючи за 
«Мілан». 

Кріштіану Роналду: 
4-ий «Золотий м’яч»
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Сім чудес світу 

Наполеон Бонапарт
Видатний державний діяч, талановитий полко-

водець і дипломат — таким увійшов до світової істо-
рії Наполеон Бонапарт. 

Наполеон I Бонапарт (15.08.1769, Аяччо, 
Корсика – 5.05.1821, острів Святої Єлени) — фран-
цузький імператор у 1804 – 1814 роках і у 1815 
році. Народився в збіднілій корсиканській дворян-
ській родині, де було 8 дітей. 

Генерал революційної армії від 1796 року. 1799 
року повалив владу Директорії, ставши консулом, а 
згодом — імператором. 

За особистою участю Наполеона були розробле-
ні цивільний (1804 р.), цивільний процесуальний, 
торговельний (1807 р.), кримінальний процесуаль-
ний та кримінальний (1810 р.) кодекси. Встановлені 
ним закони дотепер діють у Франції. 

Від 1803 року завоював майже всю Європу, 
створивши на її території маріонеткові королівства 
для своїх братів. Зазнавши поразки в битві під Лейп-
цигом (1813 р.), після вступу армії союзників до Па-
рижа був змушений зректися престолу, після чого 
його заслали на острів Ельбу. 

У березні 1815 року знову захопив владу, але 
зазнав поразки від англійських військ біля Ватер-
лоо, після чого його заслали на острів Святої Єлени. 
Там він і помер. 1840 року прах Наполеона перевез-
ли до Парижа. 

Деякі цікаві факти з життя Наполеона. 
Свою військову кар’єру почав у 16 років, вона 

виявилася настільки вдалою і стрімкою, що став ге-
нералом у 24 роки, а імператором — у 34 роки. 

Поширена думка, що Наполеон нібито соромив-
ся свого невисокого зросту — 157 см. Але це омана, 
пов’язана з неправильним перекладом його зросту 
з французьких фунтів. При правильному перекладі 
його зріст дорівнює 168 см, що цілком нормально 
для тієї епохи. 

Природа наділила імператора багатьма таланта-
ми: наприклад, він читав із приголомшливою швид-
кістю — 2 тисячі слів за хвилину. Наполеон не про-
сто знав математику, а й зробив особистий внесок 
у її розвиток — існує навіть теорема, названа його 
іменем. За свої дослідження Наполеон став магі-
стром математики й був обраний членом академії 
наук Франції.

Сучасників вражала працездатність Наполеона, 
який витрачав на сон усього 3 – 4 години. Імпера-
тор володів залізною витримкою — він без зусиль 
засинав навіть у найважливіші й вирішальні момен-
ти свого життя. Так було напередодні битв під Вагра-
мом і Аустерліцем.

Наполеон, безсумнівно, був рішучою і мужньою 
людиною, але водночас панічно боявся кішок.

Цікаве захоплення імператора капелюхами. Він 
зносив за період свого правління 170 унікальних ка-
пелюхів. Наполеон особисто придумав модель для 
власного капелюха невеликого розміру, виготовле-
ного з фетру, прикрашеного триколірною кокардою.

Якось, обходячи військовий табір, Наполеон ви-
явив солдата, який спав на посту. Але замість того, 
щоб віддати його під суд, імператор, узявши зброю 
солдата, змінив того на посту. Такий вчинок Наполе-
она здобув йому популярність серед військових.

Існує відома версія про отруєння імператора 
миш’яком. Але дослідники сумніваються в цьому: 
Наполеон міг систематично приймати ліки, що міс-
тять миш’як. Цю речовину широко застосовували в 
той час у медицині.

Видатні особиВидатні особи  
світової історіїсвітової історії

Висячі 
сади Семіраміди

Це одне з семи чудес світу 
було розташоване у Вавилоні.

За давніми переказами, Ви-
сячі сади Семіраміди містилися на 
східному березі річки Євфрат, на 
південь від Багдада (Ірак). Вони 
були побудовані для дружини вави-
лонського царя Навуходоносора II 
Семіраміди, яка сумувала за гора-
ми й лісами своєї батьківщини.

Історія створення садів сягає 
давніх часів. Вавилонський цар 
Навуходоносор II (605 – 562 рр. 
до н. е.) для боротьби проти го-
ловного ворога — Ассирії, війська 
якої двічі руйнували столицю дер-
жави Вавилон, уклав військовий 
союз із Кнаксаром, царем Мідії. 
Перемігши, вони розділили тери-
торію Ассирії між собою. Військо-
вий союз був зміцнений одружен-
ням Навуходоносора II з дочкою 
мідійського царя.

Запорошений і галасливий 
Вавилон, розташований на пус-
тельній піщаній рівнині, не раду-
вав царицю, яка зросла в горис-
тій і зеленій Мідії. Щоб утішити її, 
Навуходоносор наказав звести 
«висячі сади».

Найточніші сучасні відомості 
про сади походять від грецьких іс-
ториків, зокрема Вероссуса й Ді-
одоруса, але опис садів досить мі-
зерний. Ось як описані сади в їхніх 
свідченнях: «Сад — чотирикутний, 
і кожна сторона його — чотири 
плетри завдовжки. Він складаєть-
ся з дугоподібних сховищ, розта-

шованих у шаховому порядку на 
зразок кубічних підстав. Сходжен-
ня до верхньої тераси можливе 
сходами…».

Манускрипти часів Навуходо-
носора не містять ніяких посилань 
на Висячі сади, хоча в них дослід-
ники виявили описи палацу міста 
Вавилона. Навіть ті історики, які 
дають докладні описи Висячих са-
дів, ніколи не бачили їх на влас-
ні очі. Сучасні історики доводять, 
що, коли солдати Олександра Ма-
кедонського дісталися до родю-
чих земель Месопотамії і побачи-
ли Вавилон, були вражені. Після 
повернення на батьківщину вони 
розповіли про дивні сади й дере-
ва в Месопотамії, про палац На-
вуходоносора, про Вавилонську 
вежу й зикурати. Зикурат — схід-
часта культова споруда (піраміда) 
в стародавньому Межиріччі. Зику-
рати також були першими в історії 

людства центрами науки, своєрід-
ними обсерваторіями.

Ці описи розбурхали уяву по-
етів і давніх істориків, які змішали 
всі ці розповіді, щоб зробити одне 
з семи чудес світу.

В архітектурному плані Вися-
чі сади були пірамідою, яка скла-
далася з чотирьох ярусів — плат-
форм, їх підтримували колони за-
ввишки до 25 м. Нижній ярус мав 
форму неправильного чотирикут-
ника, найбільша сторона якого 
становила 42 м, найменша — 34 
м. Щоб запобігти просочуванню 
поливної води, поверхню кож-
ної платформи спочатку покри-
вали шаром тростини, змішаної з 
асфальтом, потім двома шарами 
цегли, скріпленої гіпсовим роз-
чином, зверху укладали свинцеві 
плити. На них товстим шаром ле-
жала родюча земля, куди було ви-
саджене насіння всіляких трав, 

квітів, чагарників, дерев. Пірамі-
да нагадувала вічно квітучий зе-
лений пагорб.

У порожнині однієї з колон 
вміщувалися труби, через які на-
соси цілодобово подавали воду 
з Євфрата на верхній ярус садів, 
звідки вона стікала (струмочка-
ми та невеликими водоспадами) й 
зрошувала рослини нижніх ярусів. 
Дзюрчання води, тінь і прохолода 
серед дерев, завезених із далекої 
Мідії, сприймалися як диво.

331 р. до н. е. війська Олек-
сандра Македонського захопили 
Вавилон. Уславлений полково-
дець зробив місто столицею сво-
єї величезної імперії. Після смерті 
Олександра (323 р. до н. е.) Вави-
лон поступово занепав. Сади були 
занедбані. Повені зруйнували це-
гельний підмурок колон, платфор-
ми обвалилися. Так загинуло одне 
з чудес світу.

Двадцяте століття відкрило 
деякі таємниці, оповиті легенда-
ми. Археологи намагаються зібра-
ти достатньо підтверджень, щоб 
зробити остаточні висновки про 
місце розташування садів, систе-
му їх зрошування, справжні при-
чини появи.

Нині єдиний слід колись гран-
діозного пам’ятника інженерної 
думки — це відкрита завдяки роз-
копкам Роберта Кольдевея 1898 
року мережа пересічних траншей 
поблизу іракського міста Хілла (за 
90 км від Багдада), у зрізах яких 
видно сліди напівзруйнованої 
кладки.

Продовження. Поч. у № 99

Підводні дослідження 
на місці Саламінської битви
Грецькі археологи нещодавно організували підводне до-

слідження бухти Амбелакі, розташованої біля міста Саламіни. 
Знаменита Саламінська морська битва грецького і персько-
го флотів унаслідок стратегічної помилки персів завершилася 
перемогою греків. Морська баталія 480 р. до н.е. відбулася у 
вузькій протоці за участю більше 800 кораблів.

Нинішні роботи є першими масштабними дослідженнями 
з виявлення артефактів, пов’язаних зі знаменитою битвою 
греко-перських воєн.

Біля Сицилії 
знайдені скарби Атлантиди
Біля острова дослідники виявили затонулий корабель, а 

на його борту були знайдені обладунки й десятки металевих 
зливків. 

Учені припускають, що зливки могли відлити з металу орі-
халк, який часто згадувався в міфах про місто й затонулий у 
давнину материк Атлантида. Затонулий корабель потрапив у 
шторм, а під водою пролежав не менше 2,6 тисячі років. 

Філософ Платон неодноразово писав про те, що метал 
оріхалк жителі Атлантиди добували з надр Землі. Нині фахівці 
змогли встановити, що у складі цих металевих предметів є різ-
ні домішки, а також цинк і мідь.

У Мексиці знайшли стародавню 
демократичну культуру

Археологи знайшли стародавню культуру, яка існувала 
приблизно у 1250-их роках біля сучасного мексиканського 
міста Тласкала.

Стати громадянином того древнього міста було дуже 
складно. До влади обирали особливих людей, які мусили про-
йти спочатку жорстокий обряд ініціації.

Людина, що висувала себе на кандидата в «депутати», 
мала володіти світлим розумом і мати особливі таланти. Крім 
того, вона повинна була повністю роздягнутою пройти містом, 
її могла побити будь-яка людина. Потім цілий рік треба було 
жити при храмі, вчити кодекс знань, який перевіряли свяще-
ники-жерці. Також вони били потенційного кандидата палка-
ми, пускали йому кров, морили голодом.

У ті часі у стародавньому місті Тлакскаллан було 100 де-
путатів. Вони керували політичним, економічним і культурним 
життям общини.

Легендарний пароплав «Титанік», 
що затонув 1912 року, так і залишаєть-
ся на дні океану. У наші дні вчені дають 
«Титаніку» не більше 20 років.

Побудований 1912 року британ-
ський трансатлантичний пароплав «Ти-
танік» на момент його введення в екс-
плуатацію був найбільшим судном у сві-
ті. У ніч з 14 на 15 квітня 1912 року під 
час першого рейсу він зазнав катастро-
фи в північній Атлантиці, зіткнувшись з 
айсбергом. Загинуло 1496 осіб, вря-
тувалися 712, яких підібрав теплохід 
«Карпатія». 

Родичі загиблих пасажирів відразу 
запропонували ідею підняти «Титанік», 
однак у 1912 році необхідні для цього 
технології були відсутні. Крім того, точ-
но не було відоме місце катастрофи. 
Виявили його лише 1985 року.

Фрагменти пароплава лежать на 
глибині 3750 м. Крім двох основних 
фрагментів лайнера, на дні на площі 
4,8x8 км були розкидані десятки тисяч 
дрібних уламків: частини корпусу судна, 
залишки меблів та оздоблення примі-
щень, вугілля, посуд, багаж та особисті 
речі людей. Носова частина знаходилася 
за 600 м від кормової, до того ж ніс і кор-
ма при падінні сильно деформувалися.

Із дна підняли тисячі артефактів, але 

отримати великі частини лайнера ви-
явилося неможливо. 1991 року, вивча-
ючи підняті з дна фрагменти, вчені ви-
явили, що вони покриті нальотом, утво-
реним продуктами життєдіяльності мі-
кроорганізмів, і багатошаровою іржею, 
товщина якої постійно збільшується. На 
корпусі й біля нього живуть 24 види без-
хребетних тварин і 4 види риб, з них 12 
видів безхребетних активно поїдають 
металеві та дерев’яні конструкції. Але 
головним ворогом виявилася бактерія 
невідомого раніше виду. Вчені назвали 
її на честь корабля Halomonas titanicae.

Корозія «Титаніка» протікає дуже 
швидко. Учені підкреслюють, що будь-
яке дерев’яне судно XIV століття має 
набагато більше шансів зберегтися, 
оскільки бактерії, які мешкають на 
ньому, не настільки агресивні. Фахівці 
дають невтішний прогноз: у найближ-
чі 15 – 20 років від останків легендар-
ного пароплава не залишиться нічо-
го. Більше того: така сама доля загро-
жує й іншим затонулим металевим су-
дам — наприклад, підводним човнам 
часів Другої світової війни. З іншого 
боку, властивості нової бактерії мож-
на застосувати на користь людині: для 
утилізації старих кораблів і бурових 
платформ.

Через 20 років від «Титаніка» 
не залишиться й сліду



№100   6 квітня 2017 року№100   6 квітня 2017 року
Світ-Світ- інфоінфо1010 Світ історії

1 — Але, судячи з 
усього, більшовики не 

змирилися з перехопленням 
ініціативи й на межі 1918 – 1919 

років почали наступати на Украї-
ну. Наскільки відомо, вони попер-
вах наступали дуже малими сила-
ми. Причому офіційне керівництво 
в Москві запевняло, що вони тут ні 
до чого — що це не підконтрольні 
їм місцеві елементи чинять непід-
контрольні дії. Як так вийшло, що 
такі незначні більшовицькі сили 
змогли перемогти взимку 1919 
року і за короткий час захопити все 
Лівобережжя?

— У Москві знали про настрої 
в Україні під час гетьманського ре-
жиму і після закінчення Першої сві-
тової почали готуватися до просу-
вання своїх військ в Україну. Вони 
розраховували на швидкий успіх, 
оскільки всі розуміли, що українські 
селяни не підтримували гетьманату 
Скоропадського. Але Москва була 
заскочена зненацька успішним по-
встанням Директорії — повстанням 
Петлюри, як вони казали. Троцький 
писав, що це виставило Петлюру й 
інших українських діячів лідерами, 
героями повстання. І на якусь мить 
здавалося, що оці нечисленні біль-
шовицькі військові формування не 
можуть розраховувати на успіх.

Звичайно, тут не можна гово-
рити, що більшовицька інтервенція 
могла б не відбутися — вона б усе 
одно відбулася. Але все-таки доля 
подарувала Директорії певну пау-
зу. Інша річ, як вони могли нею ско-
ристатись, адже в той час, напри-
кінці 1918 року, відхід німців викли-
кав серйозні зміни на півдні Росії 
також. У той час якраз відбувалася 
громадянська війна в Росії, і сер-
йозною загрозою для більшовиків 
був донський отаман Краснов. Уза-
галі більшовицький режим був ото-
чений: Колчак — на Сході, Краснов 
— на Півдні… Збройні сили більшо-
виків на той момент були явно не-
достатніми. Ленін і його найближчі 
соратники боялися вступати в кон-
флікт в Україні, поки вони не змо-
гли дати відсіч своїм противникам у 
Росії. І тому навіть виник конфлікт із 
українськими більшовиками. Укра-
їнські більшовики переконували, що 
вони впораються, а московське ке-
рівництво намагалося їх стримати. І 
тільки тоді, коли перший наступ ра-
дянських частин углиб України пока-
зав, наскільки слабка Директорія, 
тоді було дане зелене світло на втор-
гнення. У постанові про відкриття 
українського фронту чітко сказано: 
з огляду на надзвичайну політичну 
слабкість Директорії, радянський 
уряд починає бойові дії.

— Коли була ця постанова?
— 4 січня 1919 року — на на-

ступний день після здобуття черво-
ними Харкова. Ось вам і відповідь: 
сила більшовиків полягала в слаб-
кості українського уряду.

— Тобто вони спробували, і ви-
йшло, й тільки після цього вони 
просунулися далі?

— Саме так.
— Про ці події на початку 1919 

року і про причини поразки УНР 
украй мало написано. У книжці іта-
лійського історика Андреа Граціо-
зі «Більшовики і селяни в Україні у 
1918 – 1919 роках» сказано:

«Надзвичайна легкість, з якою 
більшовикам дісталася перемо-
га, була зумовлена поведінкою по-
встанських загонів, які залишили 
Петлюру. Сформована на хвилі спро-
тиву режиму гетьмана Скоропад-
ського, націоналістична армія на-
прикінці 1918 року налічувала по-
над 100 тисяч бійців, але майже од-

разу почався її драматичний розпад. 
Уже в лютому Петлюра міг розрахо-
вувати лише на Січових стрільців та 
на деякі загони загальною чисель-
ністю не набагато більшою за 20 ти-
сяч осіб. Між тим, чисельність біль-
шовицької армії Антонова-Овсієн-
ка зросла з 8 – 9 тисяч у середині 
грудня 1918 року до 40 тисяч напри-
кінці січня 1919-го. Завдяки такому 
швидкому зростанню її командири 
поставили цілі, які йшли значно далі 
за вказані Москвою».

— Далі Граціозі каже, що трі-
умф більшовиків був наслідком ве-
ликого непорозуміння, бо україн-
ські селяни й більшовики не зрозу-
міли одне одного. Чи об’єктивне, на 
Вашу думку, таке твердження?

— У цілому картина описана 
правильно. Деякі цифри, зокрема 
щодо 20 тисяч бійців Директорії в 
лютому, взяті, вочевидь, зі спогадів 
Винниченка, а він їх трохи примен-
шував. Та це деталі.

У головному це правильно, адже 
оця націоналістична армія, про яку 
згадує Граціозі, була націоналіс-
тичною лише на словах. Поки був 
спільний ворог Скоропадський, це 
об’єднувало. Але бачення повстан-
ців стосовно того, що буде далі піс-
ля повалення Скоропадського, було 
кардинально різним, тому третина 
або половина оцих повстанських за-
гонів фактично була червоною. Цей 
антагонізм досяг такого масштабу, 
що тут треба враховувати, що під 
час першої українсько-радянської 
війни українське село не зазнало 
більшовицької влади. Від більшо-
виків переважно потерпали міста — 
це була ешелонна війна, більшовики 
надовго не затрималися. Українське 
село не знало, що це, — туди просто 
не встигли дійти, бо українська про-
вінція жила своїм життям, а міста, 
захоплені більшовиками, — своїм.

Та й більшовики на початку 1918 
року були слабкі, адміністративної 
влади в них не було. Українське село 
тільки чуло щось про більшовиків, а 
що це, власне, таке — мало хто знав.

А от якраз каральні експеди-
ції за часів гетьмана Скоропадсько-
го, коли можна говорити про масо-
ві розправи над селянами, які бра-
ли участь у розподілі поміщицьких 
маєтків, підштовхнули селян у бік до 
червоних. Тому пояснення щодо не-
порозуміння правильне. Адже, хоч 
українські селяни фактично не знали 
більшовиків, але значною мірою під-
тримували через привабливі гасла.

— У той час багато українських 
отаманів — Григор’єв, Зелений — 
перейшли на бік більшовиків. Чим 
більшовики купили їх? Адже невдо-
взі вони з більшовиками посвари-
лися і почали проти них воювати. 
Але ж саме в той момент було поро-
зуміння.

— Це те, про що йшлося, — гарні 
й привабливі гасла. Коли більшови-
кам потрібна була підтримка селян-
ства, вони не витрачали часу на те, 
щоб знайти якусь програму, — вони 
просто обіцяли й говорили те, що се-
ляни хотіли почути. А це наприкін-
ці 1918 року було одне — земельне 
питання.

— До речі, про земельне питан-
ня: в січні 1919-ого влада УНР ухва-
лила закон, у якому йшлося про те, 
що тим, хто вступав до лав Україн-
ської армії, мали надати додатково 
5 десятин землі — більше 5 гекта-
рів. Чому це не спрацювало?

— Ми всі мали змогу в цьому 
пересвідчитися: в часи революції, 
як сказав класик, день важив за 
місяць, а тиждень — за рік. У січні 
1919 року було трохи запізно, бо в 
розпалі була війна. Я додам до цьо-

го, що адміністративна слабкість Ди-
ректорії означала часто неможли-
вість донести свою точку зору. Той 
факт, що уряд у Києві робив щось хо-
роше, не виправляв ситуації, адже 
більшовики запустили колосаль-
ний потік пропаганди на українське 
село. Як часто буває: хто гучніше ви-
гукне, тому й вірять.

— І все-таки катастрофа по-
чатку 1919-ого мала не лише со-
ціально-політичний вимір, а й вій-
ськовий. На Лівобережжі були до-
волі значні сили Української армії, 
якими командував полковник Бол-
бочан. Яка була його особиста про-
вина в тому швидкому розгромі й 
втраті Лівобережжя?

— Насамперед варто сказати, 
що Лівобережжя і та його частина, 
обороною якої безпосередньо керу-
вав Болбочан (це Харківщина й Пол-
тавщина), були практично здані без 
боїв.

— Чому?
— Ми всі знаємо, чим закін-

чилась історія Болбочана: влітку 
1919-ого його розстріляли, і сам він 
не залишив свідчень з цього при-
воду. Розвиток подій дуже неприва-
бливий, адже від початку війни на 
Лівобережжі сили більшовиків були 
вдвічі менші, ніж сили українських 
військ.

— Але, попри це, Болбочан, 
який керував цими силами, весь 
час відступав?

— Відступав, і лише під Люботи-
ном була спроба затримати більшо-
виків, але там не мали системного 
підходу. Запорізький корпус просто 
відтягувався на захід. Я зараз гово-
рю не про якісь загони, які піднімали 
червоний прапор, а про запорожців, 
які, поруч із Січовими стрільцями, 
залишалися одним із найбоєздатні-
ших з’єднань армії УНР.

— Потім їм на підтримку форму-
вання Січових стрільців перекинули.

— Під Полтавою було виведено 
відносно невеликі сили січовиків. 
Адже ситуація в січні 1919 року ба-
гатьом нагадувала події річної дав-
нини. А в січні 1918-ого в Києві було 
більшовицьке повстання. І тому за-
лишити столицю повністю без січо-
виків було неможливо — побоюва-
лися, що може знову розпочатися 
повстання. Зрештою підрозділи сі-
човиків прибули в Полтаву тоді, коли 
вже нічого змінити не могли — Лі-
вобережну Україну вже практично 
втратили.

— Дії Болбочана — це некомпе-
тентність чи політичні розрахунки?

— Нам бракує якихось дослі-

джень, українська історична наука 
зараз не може нас порадувати яки-
мось вичерпним аналізом докумен-
тів. Очевидно, Петлюра не міг не вра-
ховувати того факту, що Болбочан 
усе-таки очолив і успішно керував 
антигетьманським повстанням на 
Лівобережжі. І саме через це його й 
призначили командувачем там. Але 
його дії проти більшовиків дійсно ви-
кликають багато запитань, тим біль-
ше, що, постійно відступаючи, він ре-
гулярно надсилав телеграми до Киє-
ва, в яких вимагав зміни політичного 
курсу. Тут не зрозуміло, яка обстави-
на була головною, а яка — похідною.

— Яка була політична позиція в 
Петлюри, а яка — в Болбочана?

— Петлюра тоді ще був просто 
головнокомандувачем, він не був 
верховною владою, тоді Директорі-
єю керував Винниченко, який і ви-
значав політичний курс. Винниченко 
хотів бачити Україну практично ра-
дянською.

Якраз у той час у Києві відбувався 
Трудовий конгрес — назва говорить 
сама за себе. Тенденція була така, 
яку Винниченко відстоював ще 1918 
року: якщо відбувається агресія біль-
шовиків проти України за радянську 
владу і їхні гасла підтримують селяни, 
то ми тоді проголосимо свою держа-
ву теж радянською і цим заручимося 
підтримкою селян. Це була тактика, 
спрямована на те, щоб якось перехо-
пити або ввести в оману, от тільки не-
відомо кого — когось чи себе.

— А Болбочан чого хотів?
— Болбочан займав праву пози-

цію. У нього на самому початку 1919 
року виник конфлікт із українськи-
ми есерами, які на той час були най-
впливовішою українською партією. 
Він розігнав їхній з’їзд, і цієї історії 
йому не забули.

Болбочана заарештували 9 
червня 1919 року, а стратили 28 
червня. Вирок винесли в день затри-
мання, але розрив між датами за-
тримання й смерті невипадковий: є 
багато свідчень, що Петлюра не був 
прихильником страти Болбочана. 
За іронією долі, 9 червня підписали 
угоду про коаліцію: до складу укра-
їнського уряду увійшли українські 
есери — ті самі, яких Болбочан сво-
го часу в Харкові піддав репресіям. 
Вони цього не забули й вимагали — 
оскільки вони тепер теж влада — що 
виступи проти влади потрібно кара-
ти. Один із сучасників навіть потім 
писав: мовляв, хто б міг подумати, 
що ті есери такі кровожерливі.

— Вже згаданий Андреа Граціо-
зі наводить у своїй праці слова есе-

ра Павла Христюка — урядовця тієї 
доби. Він говорив, що перші місяці 
1919 року були справжньою україн-
ською громадянською війною. Ви по-
годжуєтеся з таким визначенням?

— Це дуже складне поняття. У 
Христюка були свої резони писати 
так, він на той час уже міркував про 
те, щоб повернутися до Радянського 
Союзу. Як на мене, інакше він не на-
писав би, навіть якби захотів.

— Тобто він, як Михайло Гру-
шевський, повернувся до радян-
ського?

— Не просто, як Михайло Гру-
шевський. Він якраз був у фарвате-
рі Грушевського. Михайло Грушев-
ський, будучи лідером соціалістів-
революціонерів, 1919 року вивів із 
собою за кордон, а потім повернув 
коло молодих есерів, які його три-
малися.

— Христюка це не врятувало — 
він загинув у таборі. Але все-таки це 
була громадянська війна чи агре-
сія? Яких елементів було більше?

— Це, безумовно, агресія. Що 
стосується елементів — це був дуже 
складний конфлікт, і на різних його 
етапах переважали різні аспекти — 
соціальні чи національні. Видно, що 
на початку 1919 року російські біль-
шовики блискуче скористалися су-
перечностями, які залишилися піс-
ля режиму Скоропадського, і просто 
обіцяли селянству все, що ті хотіли, 
— землю. Зрозуміло, це позбавило 
підтримки Директорію.

— Але Директорія теж обіцяла 
землю.

— Вона спізнилася. У револю-
ційний час важливо першим перехо-
пити ініціативу, тільки так можна ке-
рувати ситуацією.

— Отже, чи можна говорити 
про елементи внутрішньоукраїн-
ського конфлікту?

— Цей конфлікт можна було б 
назвати внутрішньоукраїнським, 
аби не було втручання з Москви, яка 
роздмухувала і забезпечувала все 
необхідне, аби цей конфлікт відбу-
вався.

— Коли змінилися настрої цих 
селян та отаманів?

— На початку весни 1919 року. 
Як тільки український селянин на 
власному досвіді скуштував радян-
ської влади — не минуло й кілька 
тижнів — в Україні почалися селян-
ські повстання. Більше того: червоні 
частини, сформовані з українських 
селян, теж почали виступати проти 
більшовиків.

Спілкувався Дмитро ШУРХАЛО, 
Радіо «Свобода», 26.01.2017

Сила більшовиків полягала 
в слабкості українського уряду

Симон Петлюра (в центрі)Симон Петлюра (в центрі)
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350-річчя Андрусівської угоди:
як Україну розділили вздовж Дніпра

Три з половиною 
століття тому було укла-

дено мирну угоду між Річчю 
Посполитою та Московським 

царством, яка зафіксувала роз-
поділ України вздовж Дніпра. 
Тимчасову угоду про перемир’я 
на тринадцять із половиною ро-
ків уклали в селищі Андрусово, 
що нині у Смоленській облас-
ті. Але визначений тоді кордон, 
який розривав Україну навпіл, 
проіснував понад сто років.

Про те, чому так сталося і які 
чинники — зовнішні чи внутріш-
ні — відіграли в цьому вирішаль-
ну роль, Радіо Свобода розмов-
ляло з істориками Тарасом Чух-
лібом та Владиславом Яценком.

— Андрусівська угода створи-
ла якісь нові реалії чи просто зафік-
сувала статус-кво, який уже існу-
вав на той час? Тобто ця угода іні-
ціювала розподіл України, чи вона 
просто зафіксувала те, що він уже 
відбувся?

Тарас Чухліб: Якщо говори-
ти про історію укладення Андрусів-
ського перемир’я 1667 року між Мо-
сквою і Варшавою, то безпосередні 
переговори почалися ще 1664 року 
й тривали майже три роки — поль-
ські та московські тогочасні дипло-
мати не могли визначитися з тим, 
скільки ж їм території мусить нале-
жати в козацькій Україні. Москов-
ські посли, вочевидь, вимагали, щоб 
їм належала вся територія, яка була 
завойована ще за часів Богдана 
Хмельницького, коли влада Війська 
Запорізького поширювалася на Ки-
ївське, Брацлавське, Чернігівське 
та частину Подільського воєвод-
ства. Польські посли вимагали, щоб 
Україна належала їм, як це перед-
бачали умови Поляновського миру 
1634 року між Річчю Посполитою та 
Московською державою. Польські 
посли казали московським, що ті 
порушили Поляновський мир і мос-
ковський цар зрадив польських ко-
ролів, адже він присягав, що буде 
дотримуватися цієї угоди.

— У той час уже існувало два 
козацькі гетьманати — правобе-
режний та лівобережний. Лівобе-
режний визнавав зверхність мос-
ковського царя, а правобережний 
— короля Речі Посполитої. Тобто на 
момент Андрусівського перемир’я 
вже існував поділ. Який фактор у 
цьому поділі був визначальним — 
зовнішній чи внутрішній?

Тарас Чухліб: Історики диску-
тують щодо цього. Але я думаю, що 
внутрішній конфлікт і розкол Укра-
їни почалися в 1658 – 1659 роках 
під великим впливом, з одного боку, 
Варшави, а з іншого — Москви. Оче-
видно, що Московське царство, 
з яким уже підписав угоду Богдан 
Хмельницький, не хотіло втрачати 
територію України, на яку зайшли 
московські війська. Звісно, Польща 
теж не хотіла втрачати свою частину 
України. І вони впливали через сво-
їх агентів, через підкуп козацької 
старшини, через вплив на гетьма-
нів, полковників. Географічний фак-
тор — річка Дніпро — також відіграв 
свою роль. Саме зовнішній фактор 
призвів до того, що в 1663-ому в 
Україні вже з’явилося два гетьмана-
ти — Правобережний, який очолю-
вав Павло Тетеря, та Лівобережжя 
на чолі з Іваном Брюховецьким.

— Пане Яценко, Москва й Вар-
шава просто затвердили той поділ, 
який вже склався, чи тут усе-таки з 
їхнього боку було більше ініціативи?

Владислав Яценко: Проблема 

полягала в тому, що обидві сторони 
на той час уже були виснажені в бо-
ротьбі за Україну. На момент перего-
ворів, як сказав мій колега, існували 
два гетьманати, але, з іншого боку, 
кожна зі сторін стикалася із вкрай 
важкою ситуацією.

Москва не мала сил у військо-
вий спосіб нав’язати свою волю Речі 
Посполитій. Варшава на час перего-
ворів тільки формально панувала на 
Правобережжі. Бо фактично великі 
переговори почалися 1666 року — 
на той час гетьман Петро Дорошен-
ко контролював Правобережжя, 
а польські гарнізони були зосере-
джені в невеликій кількості міст. Для 
кожної зі сторін угода була вигідна, 
адже, з одного боку, їм потрібна була 

політична та військова перерва, а з 
іншого — чинник, який потрібно було 
нейтралізувати: правобережний 
гетьман Дорошенко і його контакти 
з кримськими татарами, а згодом — 
із турецьким султаном.

— Тобто зовнішньополітичний 
чинник був визначальним. Пане 
Чухліб, Ви навели хронологію пере-
говорів, а я би хотів навести дещо 
іншу хронологію: 1660 рік — Чуд-
нівська битва. Московські війська 
йдуть мало не Краків завойову-
вати, але в підсумку під Чудновим 
вони зазнають поразки. Причому 
вирішальним у цій поразці стало 
те, що козацькі полки на чолі з геть-
маном Юрієм Хмельницьким пере-
йшли на бік поляків і татар. Потім 
Лівобережжя все-таки залишило-
ся за Москвою, а горезвісна Чор-
на рада обрала гетьманом Брюхо-
вецького.

Потім у 1664 році вже поляки 
йдуть на Лівобережжя. Але знову- 
таки незрозуміла позиція козаць-
ких полків у складі королівського 
війська: поляки штурмують Глухів, 
а козаки імітують бойові дії, стрі-
ляючи в повітря. Плани обох сторін 
були зірвані саме через дії козаків. 
Важко зрозуміти, якою ж тоді була 
позиція тодішньої козацької вер-
хівки. Вони ламали плани Москви й 
Варшави, а чого ж хотіли досягти?

Тарас Чухліб: Я про це писав у 
своїй книзі «Секрети українського 
полівасалітету: Хмельницький, До-
рошенко, Мазепа», яка вийшла ще 
2011 року. У даному випадку вар-
то згадати польського урядовця Ан-
джея Потоцького, який 1659 року 
побачив цю політику полівасаліте-
ту й написав: «Козаки лякають царя 
королем, а короля — царем, і хочуть 
досягнути власної незалежності».

Річ Посполита була однією з 
наймогутніших держав Централь-
но-Східної Європи. Мало того, її під-
тримувало Австрійське цісарство. 
Треба зазначити важливу роль Від-
ня в Андрусівському перемир’ї і по-
тім далі вже у «Вічному мирі» москов-
ського царя та польського короля.

З іншого боку, Московське цар-
ство мало величезне військо, мос-
ковська армія була досить потуж-
ною. Під Чудновим 60-тисячне ко-
зацьке військо розділилося навпіл: 
30 тисяч козаків на чолі з Юрієм 
Хмельницьким пішли до польського 
короля, а інші 30 тисяч залишилися 
з Москвою. З одного боку, орієнта-
ція пішла на колишню батьківщину, 
а з іншого боку — на православного 

царя, який міг би захистити тогочас-
не українське населення.

— Тобто оцей термін «поліва-
салітет» — це визнання одночасно 
зверхності кількох монархів?

Тарас Чухліб: Так.
— Пане Яценко, як би Ви визна-

чили таку, на теперішній погляд, 
дивну позицію козаків, які ламали 
плани і полякам, і московитам?

Владислав Яценко: Я би не ска-
зав, що в цьому є щось дивне. Від 
часу створення козацького гетьма-
нату його керівництво намагало-
ся проводити власну політику. Але 
більш чітка й визначена політика 
існувала за Богдана Хмельницько-
го та Івана Виговського. А ось Юрій 
Хмельницький був слабким полі-
тиком, 1659 року не зміг відстояти 
Жердівські статті, з якими він при-
був на переговори в Переяслав. 
Там московський князь Трубецькой 
нав’язав йому геть інші статті, які пе-
редбачали скорочення території ко-
зацького гетьманату, припинення іс-
нування білоруського полку та усу-
нення від влади всіх старшин-дер-
жавників. Цей крок у подальшому 
відігравав негативну роль для геть-
манату.

Наступні гетьмани — Тетеря на 
Правобережжі, а Брюховецький на 
Лівобережжі — також не матимуть 
потужної політичної сили, вони бу-
дуть залежні. Це будуть гетьмани, 
які озиратимуться на своїх сюзере-
нів, намагаючись утримати булаву.

Ви згадали про події під Глухо-
вом. Пан Чухліб говорив про свою 
концепцію полівасалітету, а я хочу 
ще пригадати російського дослідни-
ка Таїрову-Яковлеву, яка наводить 
інформацію про те, що в той час дер-
жавники почали гуртуватися довко-
ла Івана Виговського — колишньо-

го гетьмана, а на той час королів-
ського воєводи. У козаків існувала 
ідея, щоб під час польського похо-
ду козацькі міста Лівобережжя під-
давалися козацькому війську, але 
не пускали б до себе поляків. Вони 
просто чекали, поки Лівобережжя 
позбудеться влади Москви, а по-
тім на Правобережжі мало відбу-
тися козацьке повстання на чолі з 
Виговським, якого згодом приве-
ли б до влади. І в підсумку — мали 
би об’єднаний гетьманат і політич-
ного лідера, якому можна було б до-
мовлятися вже і з Варшавою, і з Мо-
сквою.

— Така хитра багатоходівка.
Владислав Яценко: Але вона 

завершилася нічим.

— Вона завершилася Андру-
сівським перемир’ям, яке розді-
лило Україну. А як тодішня україн-
ська спільнота — зокрема козаць-
ка верхівка — сприйняла Андрусів-
ське перемир’я? Фактично існував 
поділ на два гетьманати, аж раптом 
Москва й Варшава домовилися це 
зафіксувати?

Тарас Чухліб: Сприйняли вкрай 
негативно, починаючи від козацької 
еліти, закінчуючи низами. Ми зна-
ємо реакцію Дорошенка, який у Чи-
гирині, як повідомляв московський 
посол, два дні хворів, а потім пішов 
і замовив молебень у церкві.

— А що значить «два дні 
хворів»?

Тарас Чухліб: Переживав через 
те, що московський цар і польський 
король «розділили Україну навпіл і 
хочуть нашу отчизну, милу Україну за-
недбати». Більше того, ми бачимо, що 
Іван Брюховецький також не сприй-
няв цю новину схвально — він був 
під московським царем, але також 
не сприйняв цієї угоди, образився на 
московського царя, що той не пові-
домив йому про підготовку такої уго-
ди. Брюховецький підняв одне з най-
більших антимосковських повстань 
на Лівобережній Україні — вигнали 
московських воєвод із Гадяча, з Пол-
тави. Брюховецького це не врятува-
ло, але дало змогу об’єднати хоча б 
на короткий термін Україну. І близько 
року Україна була об’єднана.

— Цікава реакція: Варша-
ва й Москва домовилися розді-
лити Україну, аж тут вона вирішує 
об’єднатися.

Тарас Чухліб: Треба сказати, що 
умови Андрусівського перемир’я не 
виконувалися — залишилися лише 
на папері, й свідчення цього те, що 
Андрусівське перемир’я постійно 

підтверджувалось: у грудні 1667 
року, а потім у 1669-ому.

Слухач: «Чому та команда, яку 
зібрав Богдан Хмельницький, у про-
цесі Руїни розділилася на два воро-
жі табори? І друге питання: козацька 
старшина щиро прагнула об’єднати 
Україну чи все-таки керувалася 
власними амбіціями та інтересами?»

Тарас Чухліб: Тогочасні політи-
ки не відрізнялися від сьогоднішніх. 
Хоча часи змінилися — минуло 350 
років. Очевидно, що, з одного боку, 
це були інтереси батьківщини, як 
тоді казали, «милої Матки України». 
Звісно, були ті, хто тягнув до Речі По-
сполитої як до своєї колишньої бать-
ківщини. Так само зараз у нас є полі-
тики, які ще тягнуть до Радянського 
Союзу, намагаються щось віднови-
ти. Також були ті, хто орієнтувався 
на Москву, а дехто — на Туреччину. 
Якраз Андрусівське перемир’я під-
штовхнуло Дорошенка до укладення 
союзу з турецьким султаном.

— Цікаво, що і Брюховецький 
до турецького султана тоді звер-
тався.

Тарас Чухліб: Мало того, було 
два посольства — від Петра Доро-
шенка та від Івана Брюховецько-
го в Адріанополі. Коли їх зустріча-
ли в султанському палаці, то з опи-
сів польських послів ми дізнаємося, 
що посли Дорошенка і Брюховець-
кого просили, щоб турецький султан 
прийшов до України та забезпечив 
їхнє незалежне від польського та 
московського впливу правління.

— Такий собі «Схід і Захід ра-
зом». Але ж існував поділ на два 
гетьманати, а потім ще й третій 
з’явився. Українці самі собі зроби-
ли такий поділ. Але потім вони обу-
рилися, що хтось зафіксував цю си-
туацію. Чому так?

Владислав Яценко: Політич-
ний розкол відбувався, але потрібно 
враховувати, що існування гетьма-
натів не означало, що обидві сторо-
ни дивляться на межі свого правлін-
ня як на дві окремі території. Кожен 
гетьман боровся за відновлення 
єдності цих земель. Для козаків іс-
нування єдиного гетьманату було 
закономірністю — проблема тіль-
ки полягала в тому, хто зможе його 
об’єднати.

Тарас Чухліб: Справді, універса-
ли із закликами до об’єднання поши-
рювали гетьмани з обох берегів Дні-
пра. Потім ще прийшов гетьман Пе-
тро Суховієнко, потім ще був гетьман 
Михайло Ханенко.

— І всі апелювали до єдності?
Тарас Чухліб: Але я тут наголо-

шую на тому, з чого ми починали: зо-
внішньополітичний чинник був голо-
вним у тому, що Україну розколюва-
ли. Приміром, Петро Суховієнко був 
поставлений кримським ханом, а 
Михайло Ханенко — польським ко-
ролем. А Петро Дорошенко також 
отримав булаву за сприяння крим-
ського хана.

— А навіщо кримським ханам 
потрібно було стільки гетьманів?

Тарас Чухліб: Кримські хани 
мали тоді великий вплив. Вони були 
від Османської імперії, так би мови-
ти, «смотрящими» в Україні. Зважа-
ючи на те, що мали велике військо, 
хани могли апелювати до гетьманів, 
щоби ті визнавали від них свою за-
лежність. Тоді це розумілося як бра-
терство, дружній союз. Тим не мен-
ше Петро Дорошенко мав на те зва-
жати. Там була складна політика, 
адже кримські хани хотіли за допо-
могою України стати незалежними 
від Османської імперії, використав-
ши для цього козацькі війська.

Дмитро ШУРХАЛО,
Радіо «Свобода»

Розподіл України за Андрусівською угодою. Лівобережна Україна лишалася під контролем Московії, 
Правобережна Україна (окрім Києва) та Білорусь визнавалися територією Речі Посполитої.
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Сергій Качинський
Організатор перших від-

ділів УПА. Народився 1912 
року (за іншими даними — 
1917 року) в селі Піддуб-
ці на Волині. Член ОУН від 
1931-ого. Служив у поль-
ській армії. Від 1939 року 
— в підпіллі. Член штабу 
навчального полку ОУН(б) 
імені Холодного Яру (1941). 
Окружний провідник ОУН 
(1941), військовий рефе-
рент Рівненського обласного проводу ОУН (1941 – 
1943). Очолював першу школу старшин у Рівному.

У жовтні 1942 року організував перші зброй-
ні загони на Волині, які стали зародком УПА. 

Загинув 10 березня 1943 року в бою з німцями 
в селі Оржів на Рівненщині, коли безпосередньо 
керував боєм і йшов в атаку попереду своїх бійців.

 
Сергій ГОРОБЕЦЬ,

Український інститут національної пам’яті,
м. Чернігів

75 років створення Української Повстанської Армії

Барильця і золотий 
тунель Хмельницького

Вирішивши покінчити із залеж-
ністю від Польщі, Богдан Хмель-
ницький пішов війною проти шлях-
ти, забираючи в результаті вдалих 
бойових операцій польське золото, 
яке звозили до приватної резиден-
ції гетьмана в Суботові. 

Деякі дослідники висувають 
версію, що барильця із золотими 
монетами могли бути закопані в під-
земному тунелі, який сполучав Су-
ботів і Чигирин, де знаходився коза-
чий штаб. Але на сьогодні тунель за-
валено, й дістатися до передбачува-
ного місця скарбів проблематично.

Інші дослідники стверджують, 
що частина скарбниці могла бути 
похована під суботівським пагор-
бом Вовчий Шпиль. 

Золото 
Павла Полуботка
Наказний гетьман і чернігів-

ський полковник Павло Полуботок 
був одним із найбагатших людей 
України: мав чималу колекцію ікон, 
коштовностей, зброї, великі запа-
си золота. Після сварки з гетьманом 
Іваном Мазепою Полуботок почав 
підтримувати політику російського 
царя Петра I. Проте після смерті геть-
мана Скоропадського встав на за-
хист незалежності України, що ви-
кликало гнів Петра й арешт Полубот-
ка з конфіскацією майна останнього.

Незадовго до свого арешту По-
луботок передав на зберігання бан-
ку Англії близько 200 тисяч золотих 
монет. Частково своє золото гетьман 
сховав у Сумській і Чернігівській об-
ластях — у містах Глухові й Любечі.

Таємниці запорожців
Уся Хортиця рясніє всілякими 

скарбами. Досі тут періодично зна-
ходять зброю козаків, хатнє начин-
ня, прикраси.

Козаки звозили на Запорізьку Січ 
усе добро, відбите у ворогів — татар 
і турків. Якась частина поповнювала 
військову скарбницю, решту розпо-
діляли між козаками. Щоб зберегти 
здобич, її надійно ховали. У кожного 
козака на Хортиці була схованка, не 
обов’язково в землі. Приміром, золо-
тими монетами набивали чавунні гар-
мати, які потім опускали в річку.

Після ліквідації Січі козаків си-
лою переселили на Кубань, але 
вони припускали, що це тимчасо-
во, й розраховували повернутися 
за своїми скарбами, які перед висе-
ленням надійно сховали. 

Існують різні версії долі скарб-
ниці війська Запорізького: за одни-
ми даними, вона досі в землі Хорти-
ці, за іншими — її встигли вивезти.

Згідно з однією з численних ле-
генд, біля гирла річки Скарбної, що 
впадає в Дніпро, була схована вся 
запорізька скарбниця. Тому річка й 
дістала назву Скарбна.

Місцеві мешканці стверджують, 
що найбагатше на скарби місце — 
Великий Луг, де часто знаходять мід-
ні та срібні монети, інше добро, схо-
ване козаками.

Ще одна легенда стосується 
Стрілецького острова, де перед са-
мою ліквідацією Запорізької Січі ко-
заки сховали зброю, золото і срібло. 
Чималий інтерес викликає і Кан-
церський острів поряд із Хортицею. 
У тамтешній печері, розповідають 
старожили, сховані барильця із зо-
лотом. Проте спроби розкрити зава-
лений вхід закінчувалися нічим.

Скарби 
гетьмана Мазепи

Гетьман Іван Мазепа вважав-
ся чи не найбагатшим в Україні й 
одним із найзаможніших у Європі. 
Його скарби були сховані в найріз-
номанітніших місцях. Частина була 
закопана в підземеллях резиден-
ції в Батурині, частина — в селі 
Гончарівка, в околицях Батури-
на, на крутому березі річки Сейм, 
поряд із дорогою на Конотоп. Ще 
одна частина гетьманського скар-
бу, мабуть, була схована в Києві — 
в районі підземного переходу, не-
далеко від готелю «Салют». Під час 
будівництва під землею робітники 
виявили вхід, але з якихось при-
чин не стали туди лізти, а засипа-
ли його.

Ще одне з передбачуваних 
місць скарбу — околиці Бахмача.

Скарб Вишневецького 
в Лубнах

Біля міста Лубни в Полтавській 
області розташована фортеця, яка 
свого часу була резиденцією поль-
ського князя Ієремії Вишневець-
кого. Очевидно, магнат планував 
оселитися в замку, оскільки в його 
підземеллях зберігалися незлі-
ченні багатства, які, однак, дове-
лося залишити через стрімкий на-
ступ війська Хмельницького. Узяв-
ши із собою тільки найнеобхідніше, 
Вишневецький зі своїм військом 
спішно залишив фортецю, яку не-
забаром захопили козаки і зруй-
нували її. Таким чином, золото Ви-
шневецького опинилося під руїна-
ми замку.

Наприкінці ХІХ століття стало 
відомо про існування величезного 
тунелю, який привернув увагу ба-
гатьох шукачів скарбів, але, окрім 
кількох срібних монет на підлозі, 
нічого істотного знайти не вдало-
ся. До того ж просунутися далеко 
углиб не вдавалося через нестачу 
повітря. Щоб уникнути можливих 
жертв, тунель був завалений міс-
цевою владою.

Пізніше, на початку 1920-их 
років, група археологів виявила ще 
кілька підземних тунелів з остан-
ками польських солдатів, які, ма-
буть, задихнулися, ховаючись від 
козаків. Але скарбу Вишневецько-
го так і не знайшли.

Золото 
Данила Апостола
Данило Апостол — останній 

гетьман, що спирався на запо-
розькі традиції і прагнув зберегти 
вільний козацький дух. Також він 
немало зробив для України і пря-
мо заявив російському царю Пе-
тру I, що політичні методи Росії — 
дикість.

Данило Апостол був досить ба-
гатий; крім того, гетьман Мазепа 
подарував йому землю у Великих 
Сорочинцях (Полтавщина). Апос-
тол докупив землю, побудувавши 
маєток і Спасо-Преображенський 
храм, а також цілу мережу підзе-
мель і катакомб, де сховав свої не-
зліченні багатства: посуд із золота і 
срібла, дорогу зброю, витвори мис-
тецтва і т. д. Із плином часу входи до 
підземель обвалилися, але пошуки 
скарбу не припиняються.

Сайт «Аргумент», 05.09.2015.
Закінчення. Поч. у № 99

9 березня 1908 року в селі Би-
стричі на Рівненщині народився Тарас 
Дмитрович Боровець (псевдо: «Буль-
ба», «Чуб», «Гонта») — генерал-хорун-
жий, засновник УПА «Поліська Січ».

Відбув військову службу в поль-
ській армії. Нелегально перетнувши 
кордон, деякий час мешкав у Житоми-
рі, Києві, Харкові, на власному досвіді 
переконавшись, що являє собою біль-
шовицький «рай».

Ще 1932 року разом із однодум-
цями заснував підпільну організацію 
«Українське національне відроджен-
ня». І хоча основним завданням УНВ 
було проведення культосвітньої робо-
ти з молоддю, на 9 місяців потрапив 
до польського концтабору «Береза 
Картузька».

У серпні 1940-ого перетнув кор-
дон і опинився на території УРСР для 
організації антибільшовицького пар-
тизанського руху. З початком німець-
ко-радянської війни його загін оволо-
дів містом Сарни на Рівненщині. Згід-
но з наказом 28 червня 1941 року 
формування отримало назву УПА «По-
ліська Січ».

«Під приводом боротьби з радян-
ськими оточенцями, які сконцентру-
валися в районі Прип’ятських боліт і 
жили за рахунок пограбування міс-
цевого населення, Т. Боровець дістав 
дозвіл на створення з українців гру-
пи чисельністю 1000 бійців, — зазна-
чає дослідник Іван Патриляк. — Для 
озброєння цього формування було 
видано трофейні радянські гвинтівки 
та кулемети. Т. Боровець доволі швид-
ко набрав аж близько 3000 добро-
вольців, які без особливих проблем 
зуміли розбити й виловити оточенців. 
Уже наприкінці серпня 1941 р. отама-

нові вдалося опанувати доволі велику 
територію в трикутнику між Пінськом, 
Сарнами й Олевськом». 

Запровадили українське правлін-
ня, а містечко Олевськ, де перебував 
штаб організації, до середини листо-
пада було столицею вільної україн-
ської Олевської республіки.

16 листопада 1941 року, не бажа-
ючи коритися німецькій цивільній ад-
міністрації та протестуючи проти по-
літики Німеччини в Україні, припинив 
співпрацю з Вермахтом і розпустив 
свої загони. Однак армія не зникла, 
а зазнала реорганізації і перейшла в 
підпілля. Від квітня 1942 року почав 
«першу фазу збройної боротьби про-
ти Гітлера».

У спогадах Тарас Бульба-Боро-
вець так описував цю боротьбу: «Вес-
ною 1942 р. УПА починає сміливими 
несподіваними наскоками малих груп 
безоглядно громити «героїв» Коха не 
тільки на Поліссі. УПА не дає геста-
півцям спати спокійно на заграбова-
них українських пуховиках в Пінську, 
Мозирі, Житомирі, Шепетівці, Вінниці, 
Проскурові та Києві одночасно».

Найбільш відомі антинімецькі ак-
ції — звільнення залізничного вузла 
Шепетівка 19 серпня 1942 року (від-
бито ешелон робітників, яких відправ-
ляли до Німеччини, захопили 4 еше-
лони різного майна), захоплення дру-
карні в райцентрі Тучин на Рівненщині 
3 грудня 1942-ого.

На початку 1943 року Боро-
вець вів переговори з ОУН(б) про 
об’єднання УПА «Поліська Січ» з їхніми 
військовими відділами. Розбіжності в 
питанні, хто має формувати політичну 
лінію УПА, зрештою переросли у від-
крите протистояння.

Тарас Бульба-Боровець органі-
зував Українську Народно-Демокра-
тичну партію (спільно з Іваном Мі-
трингою) і перейменував свій загін 
на Українську Народно-Революційну 
Армію (УНРА). 18 – 19 серпня 1943 
року УНРА була роззброєна частина-
ми УПА.

У жовтні 1943 року Тарас Бульба-
Боровець остаточно розпустив свою 
армію. Незабаром заарештований 
гестапо у Варшаві, перебував у табо-
рі Заксенхаузен. Звільнився у вересні 
1944-ого і в подальшому мешкав у Ні-
меччині, США, Канаді. 

Видавав журнал «Меч і воля» та 
ряд інших видань, створив Українську 
Національну Гвардію. Автор спогадів 
«Армія без держави» (1981 р.).

«Армія без держави — це те ж, що і 
держава без армії. В одному й другому 
випадку, особливо на етапі становлен-
ня, одна існуюча сама по собі структу-
ра, як і друга, приречена на неуспіх», — 
писав Тарас Бульба-Боровець. 

Помер 15 травня 1981 року в 
Нью-Йорку (США).

Тарас Бульба-Боровець

Ярослава Йосипівна Стецько (Ганна 
Музика) — дружина Ярослава Стецька, 
голова Організації Українських Націо-
налістів (бандерівської) у 1991 – 2001 
роках. Народилася 14 травня 1920 року 
в селі Романівка на Тернопільщині. За-
кінчила Теребовлянську польську гім-
назію. У 18 років долучилася до ОУН.

Два роки вчителювала в сільській 
школі. Вищу освіту здобула у Львів-

ській політехніці та Школі політичних 
наук у Мюнхені. Володіла сімома іно-
земними мовами.

Зі створенням УПА взяла активну 
участь у розгортанні медичної мере-
жі. Співорганізатор Червоного Хреста 
УПА, жіночої мережі ОУН.

«Жіноцтво відіграло велику роль в 
часі створення УПА, в часи боїв УПА, а 
дуже часто жінки брали участь в боях, 
— згадувала Ярослава Стецько. — 
Навіть тоді, коли УПА відсилала відділи 
на захід через кілька кордонів, жінки 
ішли в одностроях із зброєю в руках, 
щоби переконати захід, що Україна не 
зложила зброї, що Україна воює далі 
проти большовизму, проти російської 
окупації, щоб був розголос про ту бо-
ротьбу, бо світ тоді мовчав».

У 1943 році була ув’язнена німця-
ми у Львові. Після звільнення виїхала 
за кордон, мешкала в Мюнхені (1944 
– 1991).

Взяла участь у звільненні з лікар-
ні в чеському місті Штайнгофф голов-
ного ідеолога ОУН Ярослава Стецька 
(1945 р.), якого вперше побачила і за-
кохалася в нього у Відні за рік до того. 
У 1946-ому вони уклали шлюб і про-
жили разом чотири десятиліття.

Була вірною соратницею свого чо-
ловіка. Редагувала журнал «Україн-
ський огляд» і друкований орган Анти-
більшовицького блоку народів «АБН 
– Кореспонденція». Організовувала 
конференції АБН по всьому світу.

Голова АБН (1986 – 1996), ОУН (б) 
(1991 – 2001), Конгресу Українських 
Націоналістів (1992 – 2003).

Після здобуття Україною незалеж-
ності 1991 року повернулася на Бать-
ківщину. Депутат трьох скликань Вер-
ховної Ради України. 

Українська «залізна леді» і «вічна 
революціонерка» померла 12 берез-
ня 2003 року в лікарні Мюнхена. Похо-
вана на Байковому кладовищі в Києві.

Ярослава Стецько

Михайло Дяченко
Михайло Дяченко (псевдо: «Марко 

Боєслав», «Гомін») — член Української 
Головної Визвольної Ради, ідеолог, пу-
бліцист і пропагандист збройного під-
пілля ОУН-УПА, поет.

Народився 25 березня 1910 року в 
селі Боднарів на Івано-Франківщині. На-
вчався на правничому факультеті Львів-
ського університету. Пройшов через 
польські тюрми (1937, 1939). У 1939 – 
1941 роках проводив активну громад-
сько-просвітницьку діяльність на Холмщині. За дорученням Прово-
ду ОУН керував діяльністю «Просвіти» у рідному селі (1941 – 1944).

Від осені 1944-ого — на нелегальному становищі. Член рефе-
рентури (1944 –1947), керівник пропаганди (1950 – 1952) Кар-
патського крайового проводу ОУН. Редагував журнал «Чорний 
ліс» та інші підпільні видання. 

Автор поетичних збірок «За волю» (1945), «На столі на сіні» 
(1947), «Вітчизна кличе» (1948 р.), «Із днів боротьби» (1949 р.), 
«Напередодні» (1950 р.), «Непокірні слова» (1951 р.) та інших. 

У 1952 році поблизу села Дзвиняч на Станіславщині після 
тривалого бою з радянським загоном застрелилися сім повстан-
ців, серед них — і районний провідник Михайло Дяченко.

Б ііі й СС б

Де шукати 
скарби України
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100-річчя Української національної революції
Володимир БОЙКО
Тамара ДЕМЧЕНКО
Оксана ОНІЩЕНКО 1917 рік на Чернігівщині

Представники виконавчих ко-
мітетів дійсно рішуче перебира-
ли владу. Так, 27 березня 1917 р. 
пристав 3-го стану Чернігівського 
повіту Тарасенко при звільненні зі 
служби мав передати справи, суми 
і зброю Седнівському виконавчо-
му комітетові. Наявність таких до-
кументів засвідчує масову появу 
подібних органів самоуправління. 
На чолі багатьох із них місцеве на-
селення ставило людей, які здо-
були повагу своїми попередніми 
справами. У с. Антоновичі Чернігів-
ського повіту на посаді голови во-
лосного комітету несподівано для 
себе опинилася донька покійного 
В. Хижнякова — Олена Василів-
на. Вона писала, що «коли голова 
сходу назвав її прізвище, то пролу-
нали вигуки схвалення: «Хижняков 
постраждав за свободу», «Хижня-
ков стояв за народ». 

Активно діяв Батуринський ви-
конавчий комітет, сформований 
на всестановому сході 12 березня 
1917 р. Він складався з 12 осіб: 10 
селян і козаків, 1 дворянин і 1 єв-
рей — почесний громадянин. Ко-
мітет ухвалив рішення поширити 
свою владу на всю волость, вида-
вати власний бюлетень і утримува-
ти чотирьох озброєних холодною 
зброєю міліціонерів.

Найповніше в джерелах відо-
бражена історія губернського ви-
конавчого комітету, яка розпоча-
лася 8 березня 1917 року — дня 
заснування органу. Його по пра-
ву очолив один із найстаріших ді-
ячів краю, член Першої Державної 
Думи Ілля Шраг. На початку сво-
єї діяльності члени комітету брали 
участь у численних урочистостях, 
характерних для першого етапу 
революції. 23 березня в Черніго-
ві було утворено виконавчий ко-
мітет представників громадських 
організацій на чолі з І. Шрагом, 
його заступниками В. Селівано-
вим та О. Стрелковим, секретаря-
ми В. Курочкіним та Т. Хильченком. 
Крім них, до комітету ввійшло ще 
10 осіб. Губернський виконавчий 
комітет працював у порозумінні з 
губернським комісаром. Д. Доро-
шенко засвідчив, що «в своїй діяль-
ності губерніальний комісар був 
зв’язаний губерніальним виконав-
чим комітетом. Та Чернігівський 
комітет був зложений з таких лю-
дей, що вони тільки не заважали 
мені в роботі, але служили мені 
великою підтримкою і своїми по-
радами, опертими на добрій озна-
йомленості з місцевими справа-
ми, і самим ділом, виїздячи по моїй 
просьбі в різні місця губернії».

Першими кроками революцій-
ного органу стала ліквідація полі-
ції, початкові заходи зі створення 
народної міліції, підготовка звер-
нення до населення, яке мало дру-
куватися російською, польською, 
українською і єврейською мова-
ми. На II сесії виконавчого коміте-
ту, що відбулася в середині трав-
ня, секретар доповів про питання, 
вирішенням яких займалися комі-
тетники. Насамперед це допомога 
потерпілим від повені, бо того до-
леносного 1917 року Десна розли-
лася, «як ніколи». У квітні вони взя-
ли на себе розміщення в місті де-
легатів губернського селянського 
з’їзду. Члени комітету неодноразо-
во виїжджали в повіти, аби залаго-
дити наслідки «стихійного буйства» 
населення, яке поки що виявляло-
ся в арештах посадових осіб, ви-
гнанні священиків і агрономів, са-

мовільному вирубуванні лісу тощо. 
Треба зазначити, що цей орган 

не боявся застосовувати насилля. 
Так, 26 березня він ухвалив рішен-
ня про взяття під домашній арешт 
архієпископа Чернігівського Васи-
лія. Причиною стала його «антигро-
мадська діяльність», яка ви явилася 
в тому, що глава місцевого духо-
венства відкрито захищав повале-
ний режим. У жіночому єпархіаль-
ному училищі він виголосив промо-
ву «проти нового ладу». Водночас 
здійснювалися заходи щодо знят-
тя з посади й вислання з Чернігова 
«правої руки архієпископа ректора 
духовної семінарії Сокольського». 
У квітні в місті заарештували пра-
вого депутата IV Державної Думи 
Циганкова й також відправили до 
Петрограда. Окрім того, «викри-
вали» й секретних співробітників 
жандармського управління. Одно-
го з них, якогось Толкачникова, з 
ганьбою вигнали з комітету гро-
мадських організацій.

Але орган революційної вла-
ди прагнув уникати несанкціоно-
ваних арештів, які часто набували 
форми розправи, неконтрольова-
них виступів. Проте повністю по-
збавитися цих небажаних ексце-
сів було неможливо, тим паче, що 
й самі виконавчі комітети допус-
кали перевищення своїх повнова-
жень. Так, виступаючи на вище-
названій сесії, губернський комі-
сар М. Іскрицький докоряв членам 
Конотопського виконавчого комі-
тету за те, що вони усунули весь 
склад земських гласних і повітової 
управи. У Новозибкові відбуваєть-
ся самовільна оранка чужої землі, 
а з’їзд волосних і сільських коміте-
тів ухвалив постанову про заборо-
ну вирубування й вивезення лісу.

Ще більше занепокоєння на 
сесії викликала позиція повітово-
го комісара Мглинського повіту 
Шимановського, якого звинува-
чували в «анархізмі», «непідкорен-
ні Тимчасовому урядові» й навіть у 
«погромній» політиці. Голова бюро 
комітету І. Шраг заявив, що коли 
б усі ці звинувачення підтверди-
лися, то «п. Шимановського треба 
віддати під суд». Доречно зазначи-
ти, що Д. Дорошенко згадував цьо-
го добродія як «місцевого земле-
власника», проте пам’ять підвела і 
Дмитра Івановича, й він писав, що 
бунтівливий комісар очолював Су-

разький повіт.
У будь-якому разі комітет вба-

чав у Тимчасовому урядові гаранта 
стабільності й порядку в країні в ці-
лому і в губернії зокрема. Коли гу-
бернський комісар закликав міс-
цеві громадські організації «стати 
головною опорою для уряду у всіх 
його заходах», то учасники сесії 
ухвалили резолюцію: «Комітет всі-
ма силами повинен підтримати те-
перішнє становище Тимчасового 
уряду, всебічно прагнучи до ство-
рення на місцях міцних свідомих 
революційно-демократичних орга-
нізацій». На цій же сесії відбулися 
довибори членів комітету. До нього 
входило по два представники від 
повітів, 6 осіб репрезентували се-
лянство, по 5 — робітництво, сол-
датів місцевих гарнізонів, 2 особи 
— кооперацію.

Губернський виконавчий комі-
тет узяв на себе зобов’язання за-
безпечити населення краю і духов-
ним хлібом, створивши спеціальну 
комісію у складі п’яти осіб для ор-
ганізації політичної освіти народу.

Історія цього органу буде дале-
ко не повною, якщо бодай штри-
хами не окреслити його взаємо-
відносини з Центральною Радою. 
Хоча Є. Чикаленко і зазначив у 
своїх спогадах, що виконавчі ко-
мітети були загалом ворожі укра-
їнству, але про Чернігівський гу-
бернський таке сказати гріх. Його 
перший керівник — вже неодно-
разово згадуваний І. Шраг — один 
із впливових членів ТУПу, а потім 
партії соціалістів-федералістів, чи 
не найстаріший за віком і вже на-
віть за це вельми шанований діяч 
Центральної Ради. Усі нитки укра-
їнського громадського життя в 
місті та губернії сходилися до його 
рук. Про інших членів цього орга-
ну Д. Дорошенко писав так: «Най-
вища екзекутива в губернії — ви-
конавчий комітет — складався в 
Чернігові з людей солідних, відо-
мих українських діячів, майже ви-
ключно українців». До нього нале-
жали, окрім Іллі Шрага, Вадим Мо-
дзалевський, Іван Коновал, доктор 
Василь Базилевич. Про конкретні 
приклади співпраці з українським 
рухом і, зокрема, скликання в Чер-
нігові Першого українського з’їзду 
— мова попереду. Поки що хотіло-
ся б підкреслити, що губернський 
виконавчий комітет мав усі шанси 

на тривале існування та плідну ді-
яльність.

Але так не сталося. Досить 
швидко його спіткала доля май-
же всіх аналогічних органів: після 
«крутого піднесення весни 1917 р.» 
настав «різкий спад» у червні, а по-
тім розпочалася смуга повільного 
вмирання в липні – серпні того са-
мого року. Щоправда, процес за-
непаду комітетської влади в губер-
нії відбувався дещо повільніше. На 
нашу думку, одна з найважливіших 
його причин — брак коштів. Як і 
будь-яка влада, що себе поважає, 
постійне бюро комітету майже від-
разу по утворенні ухвалило рішен-
ня про оплату своєї праці та необ-
хідних витрат. Голова мав отри-
мувати 15 руб. добових, 14 чле-
нів — по 10 руб. кожний. Місячне 
забезпечення 42 членів комітету 
мало становити 15 350 руб. Зви-
чайно, він міг організовувати по-
жертви (і робив так), позичати гро-
ші в інших установ. У травні бюро 
попросило в земської управи кре-
дит у сумі 30 тис. руб на організа-
цію лекцій, але довго триматися на 
плаву без систематичних фінансо-
вих надходжень від держави ко-
мітет, природно, не міг. Вище вже 
йшлося, як Тимчасовий уряд «дбав» 
про матеріальне утримання сво-
їх місцевих органів. Складається 
враження, що й виконавчі коміте-
ти — ці дітища Лютневої революції 
— занепали з цієї самої причини.

Відтак 4 грудня 1917 р. по-
стійне бюро губернського вико-
навчого комітету, яке доживало 
свого віку у складі чотирьох осіб 
— голови І. Хмєлєвцева, його за-
ступника М. Шаталова, секретаря 
С. Паренка та завідувача справа-
ми В. Модзалевського — зверну-
лося до інших членів формально 
ще існуючого комітету з пропози-
цією про саморозпуск. Головними 
аргументами були посилання на 
політичну ситуацію, «яка змінила-
ся» (очевидно, на гірше), «рідкість» 
засідань Ради при губернсько-
му комісарі. Окрім того, діяльність 
органу виявилася паралізованою 
через «руйнування шляхів сполу-
чення» і «відсутність відомостей з 
місць»1. Оскільки документів, дато-
ваних пізнішим числом, виявити не 
вдалося, можна припустити, що гу-
бернський громадський виконав-

чий комітет припинив своє існу-
вання у грудні 1917 р.

На превеликий жаль, досі не 
відомі документи, на основі яких 
можна реконструювати більш-
менш повну картину діяльності 
бодай одного повітового чи місь-
кого комітету, не кажучи вже про 
волості. Фрагментарність наших 
знань про цей феномен не дає 
змоги належним чином виявити 
його роль у перебігу революцій-
них подій на Чернігівщині. Як при-
клад буденної роботи, можна на-
вести порядок денний засідання 
президії Козелецького повітово-
го комітету. 20 червня розгляда-
лися такі питання: скарга Мости-
щенського сільського виконавчо-
го комітету про «неправильність» 
виборів цього ж органу; заява 
Козелецького поштово-телеграф-
ного комітету про свої потреби; 
прохання жителя с. Чемера Анто-
на Буйка про виселення з його са-
диби Каленика Дудки; заява жите-
лів с. Стара Басань Плюха, Малуші 
й Лепеха про неправильну рекві-
зицію підвід; повідомлення й акт 
розслідування заступника голови 
Держанівського виконавчого ко-
мітету про те, що жителі с. Селище 
«розібрали хліб із хлібозапасного 
магазину, причому хліб брали пе-
реважно багатії»; повідомлення 
про те, що сільський комітет с. Піс-
ки відмовився від обліку хліба. 

Отже, навіть поверховий ана-
ліз діяльності цього органу влади 
показує, що його члени, як і їхні ко-
леги по всій Росії, «перший час піс-
ля повалення самодержавства за-
йнялися розв’язанням всіх нагаль-
них питань місцевого життя». Усві-
домлюючи тимчасовий характер 
комітету, його керівники прагнули 
налагодити якомога тісніші контак-
ти з традиційними органами місце-
вого самоврядування, насамперед 
земською управою та міською ду-
мою, а також новими і впливови-
ми — земельним і продовольчим 
комітетами. Треба зазначити, що 
напередоднi 1917 р. місцеве са-
моврядування продовжувало іс-
нувати відповідно до законiв 1892 
р. Вони передбачали цензове ви-
борче право. За даними вiдомого 
кадета, депутата Державної Думи 
Л. Велiхова, з 9 953 тисяч 
мешканцiв міст iз населенням по-
над 20 000 осіб мали виборче пра-
во лише 99 000 громадян, тоб-
то 1%. Очевидну абсурдність такої 
ситуації визнавали навіть царські 
урядовці. У березнi 1916 р. пред-
ставник Міністерства внутрішніх 
справ запевнив Державну Думу, 
що мiська реформа є черговим за-
вданням його міністерства. Саме 
того року планувалися черговi 
мiськi вибори. Проте зміни запіз-
нилися. 

Очевидно, що в нових умовах 
такі думи й земства не сприймали-
ся як виразники інтересів громад-
ськості, вони втратили свою легі-
тимність в очах переважної біль-
шості населення. За словами гла-
ви Тимчасового уряду Г. Львова, 
«не можна було залишатись при 
старому цензовому складi мiських 
дум i земських зборiв, хвиля русь-
кої демократiї, що здiйнялася, 
прагнула до якнайшвидшого пере-
творення органiв мiсцевого само-
врядування». 

Продовження. Поч. у № 97 – 99.
Далі буде

Весною  1917-ого  на Десні під Черніговом була дуже велика повінь.

1ДАЧО. – Ф. 1081. – Оп.1. – Спр. 14. – Арк. 1.
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Нас єднає Софія

«Дзвони національної пам’яті: Софія Русова і навколо неї» 
— під такою назвою торік відбувся «круглий стіл» в обласній 
державній адміністрації. Проаналізували діяльність державних 
та громадських структур області щодо відзначення 160-річчя 
від дня народження видатної просвітительки, державної діячки 
Софії Русової.

За підтримки Департаменту культури і туризму, національ-
ностей та релігій, педуніверситету ім. Т. Шевченка відтоді було 
проведено чимало змістовних заходів. Це і відзначення 25-річ-
чя повернення імені Софії Русової в с. Олешня Ріпкинського ра-
йону, заходи із вшанування видатного громадського діяча Олек-
сандра Русова з нагоди 170-річчя від дня його народження (бе-
резень 2017 р.). Ініціатором цих заходів стала обласна бібліоте-
ка для юнацтва, де на початку березня відбувся «круглий стіл» 
«Золоті ключі Олександра та Софії Русових» за участі науковців, 
студентів. У заході взяв участь і президент Благодійного фонду 
ім. Софії Русової Іван Чаус. Уперше був представлений оригінал 
картини народного художника України, уродженця Олешні Гри-
горія Денисенка «Олешнянська церква ХІХ століття», написаної 
1935 року. Народний художник України Анатолій Шкурко з Чер-
нігова представив свої картини, присвячені визначним україн-
ським діячам Левку Лук’яненку, Михайлині Коцюбинській. 

Важливою подією стали другі Русівські читання «Олександр 
Русов та його доба», організовані Інститутом історії, етнології та 
правознавства ім. О. Лазаревського національного педунівер-
ситету. Автор цих рядків — бібліотекар обласної бібліотеки для 
юнацтва, краєзнавець — представив свій історико-культурний 
проект «Дзвони національної пам’яті» («Чернігівські шляхи Софії 
Русової»). Іван Чаус від імені Благодійного фонду вручив автору 
проекту почесну грамоту та грошову премію за популяризацію 
творчості Русової. 

Значною подією стало створення громадської організації 
«Асоціація освітян імені Софії Русової», засідання якої відбулося 
в лютому в Ріпкинській гімназії. Були присутні науковці з Києва 
та Чернігова, освітяни, краєзнавці. Тут же пройшло свято «Нас 
єднає Софія». Засідання асоціації відбулося в музеї «Центр пе-
дагогічної спадщини Софії Русової». Було зазначено, що педаго-
гічна діяльність Софії Русової — це не тільки історія, а й цілком 
сучасний погляд на освіту. 

Володимир ЄРМАК, 
член Національної спілки журналістів 
та «Асоціації освітян ім. Софії Русової» 

За лексичним запасом, за зву-
чанням чернігівське наріччя укра-
їнської мови дуже близьке до біло-
руської. Це можна пояснити близь-
кістю північної Чернігівщини до кор-
дону сусідньої слов’янської держави.

Вслухайтеся в чоловічі імена, які 
звучали чи звучать у моєму Звениче-
ві на Ріпкинщині: Атрахім, Аніська, Га-
расім, Васіль, Мікалай, Мітро, Міхаль, 
Ладимир, Левуон, Прокуоп, Ригуор, 
Тімох, Хведар, Хведос, Якав, або жі-
ночі: Аксіння, Вольга, Малашка, Ма-
трона, Татяна, Пруося, Явдоха.

На білоруський лад звучать у селі 
та його окрузі родинні слова: бубуля, 
дєдуля, батька, матка, хлопец, жуон-
ка, чалавіек, нявіестка. 

А вслухайтеся в назви городніх 
культур: квасоля, перац, бурак, гу-
рок, сонєшнік, кікі (кійошнік). Кущ 
картоплі тут називають білоруським 
словом «каліва», а картоплиння — 
«калів’яшніком». Одного разу слово 
«каліво» я почув з вуст другого Прези-
дента України Леоніда Кучми під час 
його робочого візиту на Чернігівщи-
ну. Отже, це слово дійшло і до Новго-
род-Сіверщини, де він народився, де 
минуло його дитинство. 

Мені дуже близьке й рідне чер-
нігівське наріччя, яким розмовляв. 
Воно, як і рідна мова, не забуваєть-
ся. Часто згадую мамине: «Падівісь, 
синок, як красіва сходіть сонейко». 
Звучать у мені як пам’ять про бать-
ків, про рідний край слова: саша — 
шосе, зямля — земля, ліска — дра-
бина, кузік — ґудзик, могілкі — кла-
довище, віелкі — вила, сустрекать — 
зустрічати, дагаджать — догоджати, 
пєрайшов — перейшов, падиходьтє 
— підходьте, знашлісь — знайшлись, 
покрепіть — підлатати одяг, ізьзіев 
— з’їв, перекулівся — перевернув-
ся, хапіло — вистачило, хопіть — до-
сить, далєй — далі, хутчей — швидше, 
не гайся, няхай — нехай, ніколі — ні-
коли, тутакі — тут, тамакі — там, ат-
туль — звідти, пакуль — поки що, ліе-
тась — торік, калісь — колись, пєрши 
— перший, сє — це, утє — оце, дак — 
так. І, звісно ж, йуон, єна, єно — він, 
вона, воно. 

Усі ці слова були в лексиконі відо-
мого не лише на Чернігівщині, а й за 
її межами українського письменни-
ка Володимира Кезлі, автора книжок 
прози «Червень, початок літа», «Пово-

рот сонця» та інших. Мав він серед-
ню освіту, все життя жив і працював 
у рідному селі Сиберіж Ріпкинського 
району. Писав українською мовою, 
але завжди розмовляв тільки місце-
вою говіркою. 

Одного разу запросили його на 
семінар молодих літераторів до Ки-
єва. Там на талановитого сільського 
хлопця звернули увагу відомі май-
стри слова. Сам Павло Загребель-
ний, на той час голова Спілки пись-
менників України, почувши з вуст 
Володимира Кезлі сиберізьку напів-
білоруську говірку, неабияк зачару-
вався. 

Цей епізод прислужився нашо-
му земляку. Мешкав Кезля з матір’ю 
в старій хаті з солом’яним дахом, 
яка будь-якої миті могла обвалити-
ся. Мені доводилося тут бувати. На 
столі під перекошеним вікном лежа-
ли книжки, газети, які свідчили, що 
в оселі мешкає інтелігентна, творча 
людина. 

Володя бідкався: потрібна нова 
хата. Голова обласної письменниць-
кої організації Станіслав Реп’ях 
звернувся по допомогу до Павла За-
гребельного. Той одразу погодив-
ся, згадавши талановитого юнака з 
«напівбілоруською говіркою». Спіл-
ка виділила кошти на фінський буди-
нок для Кезлі. Невдовзі письменник 
з української глибинки справив ново-
сілля в новій хаті.

Майже сім років я працював у 
ріпкинській районній газеті. Мав міц-
ні творчі зв’язки з Володимиром Кез-

лею. Улітку сімдесят шостого мені за-
пропонували посаду заступника ре-
дактора бобровицької районної га-
зети. Переїхав із сім’єю на південь 
області. 

Одного разу Володимир Кезля 
надіслав мені сюди унікального лис-
та, написаного самобутнім чернігів-
ським діалектом. 

«Іван, друг, спасіба за пісьмо. 
Прачитав і ледве нє сказав сабіе: 
чорт вазьмі, віходіть, я такі персона, 
а Райпланєта там відумує!..

Хоть ти бог весьть з єкіх пуор 
по гарадах, но, думаю, помніш 
сваю рудну, весь Звінічав. Діе абу-
чалі конєй… Лавілі гуртом лоша-
ка, душ п’ять дєржало і ще стуолькі 
прів'язувалі сєдло. Затим піталі: «Ну, 
є сміелий?» І находівся герой, єкій 
кукаріекав: «Я!» Єго за рукі, за ногі і 
— на сєдло! А там пашло — паїхало! 
Лашак і дибі, і на каліена, і в галоп, і 
ти туолькі кричав: «Ай, мамачка, ай, 
новіє штани!» Покі нє лєтіев стирча-
ка в гразь.

Так і сабіе: заліез на Пегаса, за-
тим стирчака, стирчака… Наравіес-
тий йуон!

Но то всє деталі. Спасіба, що зду-
мав, бо на Райпланєті, кажу, буолєй 
графомана нє дають. Пошта даже 
тває пісьмо захутболіла в Кезі вміес-
та Сібережі… От і єно!

Передавай прівіет главному ре-
дактару атдєла літератури, як і поло-
жено па штату, і таму, хто падпісав з 
табою пісьмо; я нє разабрав, а єкбі 
разабрав, нє паняв бі, як йуон папав 
у горад Бабровіцу. Іще передай пріві-
ет ріечачци Бістрици…

Будь здаров і ні секунди без двох 
рєдкуов!

В. КЕЗЛЯ
Лєси, балата.»
У цьому листі — весь Кезля. Кміт-

ливий, дотепний, філософічний і трі-
шечки космічний. Згадує «Райплане-
ту» — райцентр, який не вельми ша-
нобливо ставився до нього. Бо Кезля 
писав гострі гуморески, в яких пихаті 
можновладці впізнавали себе. 

Це був останній лист від Володи-
мира. 

Іван КУЖІЛЬНИЙ, 
член Національної 

спілки журналістів України, 
м. Чернігів

Календар 
Чернігівщини

17 квітня 1896 р. у с. Бе-
режівка Прилуцького повіту 
народився Семен Скрипка, 
підполковник Армії УНР, гро-
мадський діяч. 

23 квітня 1878 р. у с. 
Богданівка Прилуцького по-
віту народився Григорій Ва-
щенко, відомий український 
педагог. 

24 квітня 1829 р. у с. По-
нори на Чернігівщині наро-
дився Степан Ніс, етнограф, 
письменник, історик, гро-
мадський діяч.

5 травня 1873 р. у сели-
щі Сосниця народився Юрій 
Виноградський, краєзна-
вець, діалектолог.

7 травня 1885 р. у с. Ша-
балинів Сосницького пові-
ту народився Федір Дудко, 
письменник, журналіст. 

7 травня 1891 р. у м. 
Борзна народився Микола 
Сіпко, полковник Армії УНР. 

Підготував 
Олександр ЯСЕНЧУК

Із білоруським присмаком
Продовжуємо розмову про діалекти Чернігівщини

Володимир Кезля 

Ñòàðèé ×åðí³ã³â

Державний банк (нині —  міська рада).  
П'ятницька церква до ї ї руйнування і реставрації. 

Перед нею відбувалися міські ярмарки. 
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Цікаве про українських 
письменників 
Валерій ШЕВЧУК    

 Із книги «Із вершин та низин» 

Література уукраїнської діаспорри

Володимир Са-
пон, Станіслав Сень-
ков, Олена Марчен-
ко, Петро Зуб, Петро 
Куценко. 2007 р.

Світлини 
з архіву 

Володимира 
Сапона

Михайло Коцюбинський
зблизька

У 80-их роках XIX ст. М. Ко-
цюбинський жив у Вінниці. Су-
часники змальовують молодо-
го тоді письменника так. Був він 
на зріст вище від середнього, 
худий, блідий, з матовим облич-
чям і, хоч мав тільки за двадцять, 
— лисий. Узимку носив покри-
тий синім сукном кожух із сивим 
смушковим коміром і таку саму 
сиву шапку, а літом — бриля. За-
думливий, неговіркий, на пер-
ший погляд суворий, любив біль-
ше слухати, ніж говорити. Однак 
у близькому товаристві бував 
дуже веселий, багато говорив, 
жартував, любив (також у вузь-
кому товаристві) влаштовувати 
прогулянки в ліс та поле. Часто 
в компанії читали й розбирали 
книжки, читали й нелегальну лі-
тературу. Під вікнами М. Коцю-
бинського часто з’являлися жан-
дарми, бо був він тоді під нагля-
дом поліції, — письменник нама-
гався щільно завішувати вікна. 
Церкву не відвідував, не говів, 
але в компанії заходив, причому 
старався розвеселити приятелів. 
Якось розсмішив їх тим, що кіль-
ка разів, стаючи в чергу, підхо-
див до ксьондза й цілував дари.

Нічого не виходить
Один із ревoлюціонерів-

народників М. Риклицький, про-
читавши оповідання М. Коцю-
бинського «Для загального до-
бра», був вражений твором. Зу-
стрівши якось Коцюбинського, 
він сказав:

— Ой, як шкода, що ви не на-
писали свого оповідання росій-
ською мовою. Другого дня ви 
прокинулися б великою літера-
турною силою. Читала б вас уся 
інтелігентна Росія. Були б слава 
і гроші.

З милою стримано-задо-
воленою посмішкою Коцюбин-
ський відказав:

— Ото в тім і річ, що росій-
ською мовою я не зможу так на-
писати. Як не українською, то в 
мене нічого не виходить.

Шанувальник 
«Землі»

Після надрукування рома-
ну «Земля» О. Кобилянська одер-
жала листа від якогось багатого 
землевласника, який запропо-
нував їй свою руку й серце. Він 
висловив переконання, що жін-
ка, яка так глибоко відчуває люд-
ські трагедії, зуміє глибоко лю-
бити. Кобилянська відповіла, що 
він помиляється: авторка «Землі» 
навряд чи може любити тих, хто 
загарбав собі селянську землю.

Трус у квартирі 
Кобилянської

Нелегко жилося письмен-
ниці в час окупації Буковини ру-
мунськими боярами. Хвиля ре-
пресій зачепила її брата Юліана 
(автора латинсько-українського 
словника), якого боярська влада 
вигнала зі школи, а агенти сигу-
ранци увірвались у робочий кабі-
нет письменниці, перекинули все 
догори ногами, забравши листи, 
нотатки до нових творів, одну ви-
кінчену новелу. На щастя, архів 
письменниці зберігався не тут, а 
в брата, і тому вцілів. Забрані ру-
кописи так і не повернули пись-
менниці — незважаючи на нео-
дноразові домагання, вони для 
літератури навіки пропали.

Оксана Лятуринська: 
її поховали у вишиванці

Оксана Лятуринська — укра-
їнська письменниця, поетка, ма-
лярка, скульпторка і громадська 
діячка. Писала під псевдонімами 
Оксана Вишневецька, Оксана 
Печеніг та Оксана Черленівна. 

Вона народилася 1 лютого 1902 
року на хуторі Ліски Старо-Олекси-
нецької волості Кременецького пові-
ту Волинської губернії Російської ім-
перії (тепер — у складі села Хоми Зба-
разького району Тернопільської об-
ласті). Батько Михайло Лятуринський 
служив офіцером російської прикор-
донної застави біля Старого Олексин-
ця. Мати Ганна Лятуринська походила 
з родини німецьких колоністів. Окса-
на мала шестеро сестер і братів.

Від початку 1920-их рр. дівчина 
навчалася в Крем’янецькій приват-
ній українській гімназії ім. Івана Сте-
шенка. Ймовірно, тут Оксана здійсни-
ла перші поетичні спроби, публікова-
ні в гімназійному альманасі «Юна-
цтво», що виходив за редакції Уласа 
Самчука.

Коли їй виповнилося 20 літ, бать-
ко вирішив видати дочку заміж за не-
люба, старого парубка, але багатого 
селянина з Колодного. Однак юнка не 
змирилася з деспотичним рішенням 
батька і втекла з дому до родичів Кі-
щунів, котрі жили в недалекій Катери-
нівці. Ті допомогли їй грішми, і Оксана 
виїхала до брата Івана в Німеччину.

Не маючи дозволу на проживан-
ня, 1924 року Оксана Лятуринська 
опинилася в Празі (Чехо-Словаччина). 
Активно долучилася до громадсько-
го й культурного життя української 
еміграції. Співпрацювала із Союзом 
українок. Познайомилася з поетами-
емігрантами Євгеном Маланюком, 
Олексою Стефановичем, Оленою Те-
лігою й Олегом Ольжичем. Навчалася 
на філософському факультеті Карло-
вого університету, в Українській студії 
пластичного мистецтва, Чеській висо-
кій художньо-промисловій школі.

Багато працювала, зокрема в га-
лузі скульптури. Брала участь у ряді 
виставок, організованих у Лондоні, 
Парижі, Берліні, здобула визнання 
як майстер скульптурних портретів. 
Створила пам’ятник полеглим воякам 
УНР у Пардубіце (1932 р.), погруддя 
Тараса Шевченка, Томаша Масарика, 
Симона Петлюри, Євгена Коноваль-
ця. Кілька виконаних Оксаною над-
гробків можна оглянути на празьких 
цвинтарях.

Друкувалася в часописах «Літера-
турно-науковий вісник», «Пробоєм» та 
в інших періодичних виданнях. Ранні 
поезії Оксани Лятуринської вирізня-
лися лаконізмом, стислістю форми, 

зачіпали теми української минувшини 
та міфології. У Празі з’явилися її збір-
ки «Гусла» (1938 р.) та «Княжа емаль» 
(1941 р.), присвячена пам’яті поета 
Юрія Дарагана.

Життя в еміграції було складним 
і сутужним. Дошкуляла ностальгія. 
Лише двічі Оксані Лятуринській вда-
лося вирватися на Батьківщину — 
1927 року й під час Другої світової ві-
йни, коли вона навідалася до родичів 
Кіщунів у Катеринівку. У листі до Уласа 
Самчука в Рівне Оксана просила його 
про сприяння в отриманні візи для 
поїздки додому: «Може, ви маєте ко-
гось знайомого у Крем’янці, хто міг би 
вплинути на рішення «крайсгауптма-
на» і тим допоміг мені дістати тут візу? 
Духом я вже давно не в Празі — вию 
вовчицею на згарищі Лятуринщини».

Доля родини Лятуринських скла-
лася трагічно. Після «визволення» 
брат Оксани Федір був замордований 
радянським режимом у Кременецькій 
тюрмі. Його донька Наталя також була 
там, зазнавши тортур. Репресова-
ну сестру Марію разом із трьома ма-
ленькими донечками депортували до 
Казахстану, де вона померла з голоду. 
Доньок врятували людяні казахи й по-
ляки, дали їм хліба і притулок. Тепер 
вони мешкають у Вроцлаві.

У роки Другої світової війни Окса-
на пережила втрату частини своїх 
творів. Після війни опинилася в табо-
рі для переміщених осіб в Ашаффен-
бурзі (Німеччина), від 1949 року — на 
еміграції в США. За допомогою Со-
юзу українок оселилася в Міннеапо-
лісі (штат Міннесота). Там поринула в 
громадську та творчу працю, створи-
ла ряд нових скульптурних портретів, 
писала поезії. Видала збірку новел 
«Материнки» (1946) і збірку віршів для 
дітей «Бедрик» (1956). З’явилося дру-
ге видання «Княжої емалі» (1956 р.), 
що містило також збірку «Веселка». 
Брала участь у діяльності Об’єднання 
українських письменників «Слово». 
Одна з перших підписала статут цьо-
го товариства (1957 р.). Дописувала 
до літературного збірника «Слово», що 
виходив у Канаді.

Дослідник Тарас Балда писав: «Пі-
дірване здоров’я, матеріальні трудно-
щі, важке вкорінення в емігрантський 
ґрунт, відсутність творчої атмосфери 
в місті нового поселення, розбиті мрії 
підірвали й психічний стан Оксани Ля-
туринської. В останні роки життя вона 
перебувала в стані пригнічення, в ста-
ні постійної тривоги, відмовлялася від 
лікарської допомоги. А коли погоди-
лася звернутися до медиків, було вже 
запізно: важка та задавнена хвороба 
(рак легень) здійснила свою руйнівну 
справу».

Померла  українська діячка в лі-
карні 13 червня 1970 року. Згідно з 
її побажаннями, Оксану Лятуринську 
поховали у вишиванці, яку вона сама 
вишивала впродовж багатьох років.

Урна з її прахом похована на укра-
їнському православному цвинтарі св. 
Андрія в Саут-Баунд-Бруку (штат Нью-
Джерсі). Могила Оксани Лятуринської 
— навпроти могили приятеля по літе-
ратурі й ідеях Євгена Маланюка.

1983 року на кошти, зібрані орга-
нізацією Союзу українок Канади, була 
видана книга «Зібрані твори» Оксани 
Лятуринської. 

Meest-Online

Поезія 
Оксани ЛЯТУРИНСЬКОЇ

* * *
І знову цілу ніч верзлося: 
біжу зацькований, мов звір, 
і слід кривавиться на росах, 
і піт рудий туманить зір. 

І знову бачу світ багряно. 
За мною полум’я і дим, 
гаряча заграва над станом, 
безправ’я над добром моїм. 

І знов в ганьбі стріваю ранок, 
і ліс мені, мов звірю кліть. 
Та прийде день мій невблаганно,
ще мить, ще мить!..

* * *
Давно затерся слід копит.
Давно вже коні продудніли.
А далечі очам не спать,
не похилити слів дозрілих.

Якби хоч здалеку уздріть!
Якби вітри відтіль подули!
Якби зійшла щаслива мить!..
Пішли, пішли і... не вернули.

І, може, впали вже сини.
Мій Боже! Серце — крига.
Щитом господнім заслони,
мечем Архистратига!

* * *
Один лишився сам на сам.
Нема ні кревного, ні друга.
І любкою — помститись туга,
і туга — подругою дням.

Отак натрапити зненагла
вполудне чи в досвітні роси
і бачити — о туго спрагла!—
як жах обличчя перекосить,

як все круглішатимуть очі…
Де край жорстокого надхнення?
Мов псам, відкинуть духам ночі
на потіп ворога імення.

* * *
Устами славлена
стріла стужавлена.
Хвалена, хвалена,
в отруті калена!
Стріла окрилена,
стріла доцілена.
Кров’ю гартована
стріла значкована.

* * *

На труну Ольжичеві
Був стрункий, неначе ясень,
гарний, мов царенко.
Де наш красень, де наш красень? —
Вмер, вмер молоденький!

Ой не вмер він, ой не вмер він
смертію своєю,
не зеленим вкритий дерном
дбайливо ріднею!

І китайка жалобова
очі не прикрила.
Може, галич десь у рові
сині очі пила.

Очі пила, тіло рвала
пазуром хижацьким
на поталу, на поталу…
Як натрапити зненацька,

де знайти би місце скону,
в кого б запитатись?
Щоб троянду там червону
посадила мати;

щоб юнацтво України
присягало свято
на прапори жовто-сині
за свій край вмирати.

* * *
Щастя згублені ключі.
Якби їх знайти хутчій!
Пошукати в лісі, в полі,
запитать, зустрівшись, Долі:
«Ти горою, Доле, йшла,
чи мої ключі знайшла
з золотими обідками?
Щоб пізнати, що ті самі,
там намітку під кісник
накарбовано з весни.
Чом я пояс попустила?
Не інакше — вража сила.
Чом цяцькований обруч
не тулила обіруч?»
Посміхнеться оком Доля:
«Довгі, довгі луки поля
і темніший ночі гай.
Як згубила, то й шукай!»
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ФОП Антоненко П.Я., ЄДРПОУ/ДРФО 1770703038, 
Чернігівське РУ ПАТ КБ «Приватбанк» 

МФО 353586, № 26001051412408

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 9, тел. (0462) 973-628, 973-
629, (063) 236-18-03 http://intermezzo.org.ua.  e-mail:kmc.intermezzo@
gmail.com      ІCQ: 605-110-856

Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, сувеніри, канц-
товари, а також  туризм, екскурсії, проведення презентацій, прес-
конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича діяльність, сприян-
ня вихованню дітей, відродженню духовних і національних традицій.  
Вул. Шевченка, 9. Тел.  (066) 760-86-83,  (0462) 973-628, 973-629.

Жаарртома іі всееррййоозз

СвітСвіт-- інфоінфо

У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
Використані чайні пакетики 

можуть ще послужити. 
Ними можна:

Захистити посуд від іржі. Про-
тріть металеве кухонне начиння во-
логим пакетиком чаю. Таніни, які є 
в його складі, захистять посуд від 
окислювання й не допустять утворення іржі.

Видалити жир із посуду. Опустіть використані пакетики в 
гарячу воду й замочіть у ній брудний посуд — за ніч таніни роз-
чинять весь жир. Наступного дня зможете видалити всі забруд-
нення без проблем. І без агресивних хімікатів.

Очистити дерев’яні поверхні. Повторно заварений чай 
можна використовувати для чищення й полірування меблів і 
підлоги. Він видаляє застарілий бруд, надає поверхні блиск і ро-
бить подряпини менш помітними.

Позбавити руки неприємного запаху. Із запахом риби, ци-
булі або часнику допоможуть упоратися старі чайні пакетики. 
Протріть ними руки після готування, і неприємний запах зникне.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Якщо ти щасливий до-
вше ніж один день, значить, 
від тебе щось приховують. 

 Хочеш стати портре-
том — тримай себе в рамках.

 Мудрість приходить з 
роками, а дурість залиша-
ється від народження.

 Хвіст у людини від-
пав, а необхідність вихляти 
ним залишилася.

 Хто готовий постояти 
за інших, повинен їздити в 
автобусі. 

 Телеграфний стовп 
б’є машину тільки через са-
мозахист.

Було колись...
Несподівана 
популярність
Якось у Віктора Ґюґо 

спитали:
— Чи траплялись у Ва-

шому житті прикмети, які 
провіщали Вам у майбут-
ньому славу?

— Так, — відповів пись-
менник, — було таке. Пізно 
ввечері я повертався до-
дому. Зупинив біля будин-
ку карету, подзвонив, але 
консьєрж чомусь довго не 
відчиняв дверей, а мені 
тієї миті страшенно корті-
ло до вітру. Нічого не лиша-
лось, як помочитися побли-
зу дверей. І вийшло так, що 
саме в той момент з’явився 
якийсь перехожий. По-
бачивши, що я роблю, він 
сказав: «От свиня! Треба ж 
таке робити біля дверей са-
мого Віктора Ґюґо!»

Куточок 
гумору

Такий парадокс: болга-
рин — чоловік, а болгарка 
— це пилка, китаєць — чо-
ловік, а китайка — тканина, 
поляк — чоловік, а полька 
— танець, іспанець — чоло-
вік, а іспанка — грип, коре-
єць — чоловік, а корейка — 
м’ясо, в’єтнамець — чоловік, 
а в’єтнамки — взуття, пана-
мець — чоловік, а панамка 
— капелюх, грек — чоловік, 
а гречка — рослина. 

☺ ☺ ☺
Уночі дружина будить 

чоловіка:
— Що трапилося? — 

питає він. 
— Хіба можна спокій-

но спати при такій мізерній 
зарплаті, як у тебе?

☺ ☺ ☺
— Пані, ви мене 

пам’ятаєте? Три роки тому я 
просив вашої руки. 

— Як цікаво! І я вийшла 
тоді за вас заміж? 

☺ ☺ ☺
— Ми з дружиною зу-

стрілися на дискотеці... 
— О, як це романтично! 
— Яка там романтика... 

Я ж думав, що вона з дітьми 
вдома сидить. 

☺ ☺ ☺
Оголошення по гучно-

мовцю в басейні: 
— Жінка в блакитному 

купальнику з білими квіточка-
ми, зверніться в роздягальню 
— ви забули його вдягти. 

Клуб «Ерудит»: хочу все знати

 Грецький філософ Хрісіпп помер від сміху, спостерігаю-
чи, як його п’яний віслюк намагається їсти інжир.

 У Японії для незадоволених рекламою телеглядачів 
придумали спеціальну «розумну машину». Вона автоматично 
вимикає телевізор на час трансляції реклами і так само авто-
матично вмикає його по закінченні рекламної паузи.

 У 2006 році магнат Стів Уїнн, власник казино в Лас-
Вегасі,  домовився про продаж картини Пікассо «Сон». Одра-
зу по цьому, спіткнувшись, влучив у полотно ліктем і прорвав 
у ньому дірку. Покупець від угоди відмовився.

 Жінка в спідниці привертає увагу чоловіків на 25% 
більше, ніж та, що в штанях.

 Чипси вперше приготували 24 серпня 1853 року як 
жартівливу відповідь на скаргу клієнта про те, що скибочки 
картоплі занадто товсті й непросмажені.

Є водойми, 
в яких людина не 

тоне. Насамперед це 
Мертве море в Палестині. 

Річ у тім, що в його воді 
надзвичайно велика 
концентрація солі: не 
2 – 3 відсотки, як в ін-

ших морях, а 27. У глибині — ще більше. У такій 
воді можна спокійно лежати, навіть сидіти. 

Є одна цікава спільна особливість та-
ких міст, як Рим, Париж і Одеса. Їх будува-
ли переважно з матеріалу, добутого в катаком-
бах. У результаті під цими містами утворилися 

величезні підземні лабіринти. Найдовші ката-
комби Одеси — 2500 кілометрів, Рима — 800, 
Парижа — 300. У підземеллях Рима свого часу 
переховувалися перші християни. Паризькі ка-
такомби стали великим некрополем. В одесь-
ких ховали товар контрабандисти. 

Британський фунт стерлінгів — одна зі 
світових резервних валют і одна з найміц-
ніших у Європі та світі. До 1971 року валюта 
мала не дворівневу, як зазвичай у державах, 
а трирівневу градацію. Тобто фунт поділявся на 
20 шилінгів, а шилінг — на 12 пенсів. 1971 року 
було введено десяткову систему поділу: шилін-
ги ліквідували, й фунт став поділятися на 100 
пенсів. 

☺ Народ — не розкіш, а засіб збагачення. 

☺ Чомусь серед слуг народу весь час виявляються гос-
подарі життя.

☺ Гроші — зло: прийдеш до магазину, аж зла не вистачає. 

☺ Життя сумне, зате зарплата смішна. 

☺ Щоб заробити на життя, потрібно працювати, але, щоб 
розбагатіти, потрібно придумати щось інше.

☺ Важко жити в країні, де морози міцніші від горілки.

Неправильно Правильно
Вам іде цей капелюх Вам личить цей капелюх

Гарний платок Гарна хустка

Не підходить по розміру Не підходить цей розмір

Бумажні салфетки Паперові серветки

Металічна посуда Металевий посуд

Чайний набор Чайний набір

Навесні діти ростуть утричі швидше, 
ніж восени. Англійські вчені підтвердили цей 
факт. Встановлено, що в першій половині року 
діти ростуть утричі швидше, ніж від серпня по 
грудень.

Найпершою зацвітає японська саку-
ра. Цвітіння в Японії чарівних вишень, або са-
кури, справляє величезне враження. Від кін-
ця березня (чи середини квітня — залежно 
від кліматичної зони) парки й вулиці японських 
міст наповнюються рожевими пелюстками й 
духмяним квітковим запахом. 

Зозулі повертаються з вирію в се-
редині квітня. Наші предки вважали появу 
цієї птиці символом весни.

Зозуля — пташка, «яка сама вимовляє 
своє ім’я» (грец. «куккос», лат. «кукулюс»). У ба-
гатьох народів вона вважалася птахом, що вті-
лює душу, провісницею майбутнього, вісницею 
весни.

20 березня — день весняного рів-
нодення. Цього дня на Землі настає астро-
номічна весна. День і ніч цієї доби розділя-

ються порівну. Сонце сходить точно на сході 
й заходить точно на заході. Вважалося, що 
саме від цього дня починається оновлення 
в природі: перший весняний грім, набухан-
ня бруньок на деревах, буйне проростання 
зелені.

У рослин навесні спрацьовує осо-
бливий годинник.

Якщо зрізати гілку з дерева в березні, при-
нести її додому, поставити у воду, щоб добре 
освітлювалася, гілочка дасть паростки. А от 
якщо зробити те саме з гілкою дерева в листо-
паді — нічого не станеться, листя і бруньки не 
з’являться. Навіть якщо світло й тепло будуть 
такими самими. Річ у тому, що дерева мають 
свій особливий годинник, який вимірює до-
вжину світлового дня й ночі.

Навесні частота дихання людини на 
третину вища, ніж восени. Людина робить 
понад 1000 вдихів на годину. Це пов’язано з 
тривалим кисневим голодуванням протягом 
зими. Коли рослини починають проростати і, 
відповідно, з’являється більше кисню, наші ле-
гені починають працювати інтенсивніше.

 Люди думають, що бу-
дуть щасливі, якщо переїдуть 
до іншого місця, а потім вияв-
ляється: куди б ви не поїхали, 
берете із собою себе.

 Щастя — як поцілунок: 
щоб насолодитися ним, його 
треба з кимось розділити.

 Цінуйте людей, які при-
ходять у ті моменти, коли по-
гано не їм, а вам.

 Не затуляй рота тим, хто 
відкриває тобі очі.

 Немає ніякого сенсу на-
магатися допомогти людям, 
які не допомагають собі самі. 
Людину неможливо змусити 
підніматися  сходами, якщо 
вона сама не бажає підніма-
тися. 

 Помиляється кожен. Ви-
знає помилку — гідний. По-
просить вибачення — муж-
ній. Відновлює стосунки — 
сильний. 

 Наберися сміливості, 
якщо хочеш щось змінити. На-
берися терпіння, якщо чогось 
змінити неможливо. І будь му-
дрим, аби знати, коли потріб-
на сміливість, а коли — тер-
піння.

 Ніколи не шкодуй про 
те, що зробив, якщо в той мо-
мент ти був справді щасли-
вим. 

 Вибачення не озна-
чає, що ти не правий, а інша 
людина має рацію. Це озна-
чає, що цінність ваших сто-

сунків важливіша, ніж влас-
не его. 

 Люди діляться на дві по-
ловини. Одні, увійшовши, ви-
гукують: «О, кого я бачу!» — 
інші: «А ось і я!» 

 Найскладніше в жит-
ті — зрозуміти, який міст слід 
перейти, а який — спалити. 

 Щоб дізнатися, де живе 
твоє серце, зверни увагу, де 
блукає твій розум у хвилини 
мрій. 

 Неможливо жити без 
сварок — так само, як не-
можливо їхати через усе міс-
то тільки на зелене світло. 

 Слід уміти відмовляти 
людям. У них є властивість 
нахабніти. 

Мудрiсть вiкiв

Весна: Весна: 
що ми про неї знаємо? що ми про неї знаємо? 


