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Почалася передплата 
на «Світ-інфо» на ІІ півріччя 

Поштові тарифи зросли, 
але передплатну ціну на газету не підвищено

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. 

«Українська альтернатива»: 
за ідею державності

Саме на цьому акценту-
вав Президент України Ле-
онід Кравчук на черговому 
засіданні громадської орга-
нізації «Українська альтер-
натива», що відбулося в про-
світянському інформаційно-
му центрі 21 квітня. Але кри-
тичну ситуацію в суспільстві 
бачать не лише українці. Ле-
онід Макарович розповів: 

— В останні кілька міся-
ців на запрошення неуря-
дових організацій мені до-
велося побувати в кількох 
країнах, зокрема в США, Ве-
ликобританії. Мав зустрічі 
з міжнародними експерта-
ми, журналістами, студент-
ською молоддю. І всюди під 
час дискусій опоненти диву-
валися: «У вас цікава кра-
їна. Чверть віку тому вона 
стояла в лавах найбагат-
ших не лише в Європі, а те-
пер — одна з найбідніших у 
світі. Маючи президента-мі-
льярдера, який їздить по сві-
ту з простягнутою рукою, ви 
не можете звести кінці з кін-
цями». Нещодавно просив у 
Швейцарії якихось 100 млн. 
Це, образно кажучи, козам 
на сіно. І це тоді, коли наші 
олігархи та їхні ставленики у 
владі безсоромно вивозять 
мільярди в офшори. 

Тим часом МВФ «пропо-
нує» Києву черговий бага-
томільярдний транш, однією 
з умов якого є прискорен-
ня пенсійної і земельної ре-
форм. Звичайно, країна го-
стро потребує фінансових 

інвестицій, так само, як і 
підтримки світового співто-
вариства у вирішенні запу-
щеної проблеми війни Росії 
проти України. Купившись на 
обнадійливі обіцянки Заходу 
щодо допомоги в боротьбі 
з московським агресором, 
Україна по вуха загрузла в 
так званому Мінському пе-
реговорному процесі. Тепер, 
як і три роки тому, україн-
ці щодня платять на східно-
му фронті не лише власною 
кров’ю за свою довірливість. 
Російські колабораціоністи, 
наприклад, унаслідок «мир-
ної політики» за всі роки ві-
йни безпроблемно викорис-
товували українську елек-
троенергію, за яку нам не 
платили. Влада, зіткнувшись 
з рішучістю добробатів щодо 
торговельної блокади, спо-
чатку намагалася виставити 
їх як зрадників, посібників 
Путіна. Але ж правди не при-
ховаєш…

У своєму слові під час 
дискусії співголова «Україн-
ської альтернативи» Георгій 
Філіпчук чіткіше окреслив ті 
виклики й загрози для Укра-
їни, що на сьогодні постали 
перед Україною.

По-перше — зовніш-
ня військова агресія з боку 
Росії. 

По-друге — системна 
криза влади, її олігархічно-
корупційний і компрадор-
ський характер, відсутність 
належного діалогу влади і 
громадянського суспільства 

з питань життєдіяльності 
української нації і держави. 

По-третє — демографіч-
на катастрофа як реальна 
загроза національній безпе-
ці й існуванню українського 
народу в XXI столітті. 

По-четверте — існуван-
ня згубної для розвитку дер-
жави й народу економічної 

моделі, що базується на фі-
лософії олігархічних інтере-
сів, несправедливому пере-
розподілі ВВП, відсутності 
економічних свобод і наяв-
ності системних корупційних 
явищ, повному ігноруванні 
ролі науки у становленні прі-
оритетних високотехнологіч-
них укладів економіки, неро-
зумінні владою місця люд-
ського капіталу в стратегії 
розвитку держави.

По-п’яте — постколоні-
альний синдром української 
нації та кризовий характер 
суспільної свідомості, що 
консервується денаціоналі-
зованими, імперсько-тота-
літарними чинниками, нега-
тивами інформаційно-про-
світницької політики, ігно-
руванням найважливішого 
стратегічного завдання дер-
жави — виховання україн-
ської нації. 

По-шосте — відсутність 
об’єднувальної національної 
ідеї, сформованої на осно-
ві національних цінностей 
і пріоритетів, національної 
ідентичності як визначаль-
ного чинника консолідації 
українського суспільства, 
творення політичної нації. 

По-сьоме — недостатні 
зусилля держави щодо про-
тистояння зовнішнім і вну-
трішнім гуманітарним загро-
зам; формування національ-
ного мовно-культурного про-
стору, історичної пам’яті та 
збереження духовно-куль-
турної спадщини; національ-
но-патріотичне виховання 

й утвердження української 
ідентичності; об’єднання сус-
пільства довкола ідеї віднов-
лення єдинопомісної Україн-
ської Церкви. 

Учасники «Української 
альтернативи», а це, крім 
двох Президентів — Лео-
ніда Кравчука і Віктора 
Ющенка, Павла Мовчана 

як голови Товариства «Про-
світа», представники партій 
«Патріот», «Справедливість», 
«Захисники Батьківщини», 
Української консервативної, 
УНП, Конгресу Українських 
Націоналістів, низка громад-
ських організацій, цілком по-
годилися з аналізом і оцінка-
ми, що прозвучали у висту-
пах на засіданні. У підсумку 
вони домовилися про продо-
вження зустрічей і консуль-
тацій щодо політичної ситуа-
ції в країні та шляхів виходу з 
політичної кризи. 

У зв'язку зі зростаючими 
загрозами, які постають пе-
ред нашою державою і кож-
ним з нас, українців (крім олі-
гархічної кліки та їхньої об-
слуги), вихід може бути тільки 
один, підсумував без влас-
тивої йому дипломатичності 
Президент Леонід Кравчук:

— Ми, тобто «Українська 
альтернатива», мусимо чес-
но й відверто сказати собі й 
народу: «Переломити ситуа-
цію в країні можна лише че-
рез дострокові парламент-
ські вибори на основі ново-
го виборчого закону».  До 
цього ми мусимо готуватися 
вже сьогодні. Лише голоси 
народу за ідею єдиної Укра-
їнської національної держа-
ви, а не амбіції лідерів про-
владних партій, можуть при-
нести країні перемогу й пер-
спективу майбутнього. 

Микола ЦИМБАЛЮК
(«Слово Просвіти», 

27.04.2017 р.)

Тільки факти

Крадуть мільярдами
Масштаби збитків, завданих державі, в рамках зло-

чинів, які розслідуються Національним антикорупційним 
бюро, досягають 85 млрд грн. Про це сказав глава НАБУ 
Артем Ситник.

За його словами, велика частина збитків припадає 
на державні підприємства — близько 40%. Ці збитки пе-
реважно стосуються періоду після Революції гідності. 

За словами глави НАБУ, корупційні схеми, створені 
на держпідприємствах, однотипні: «Продукція виходить 
з державного підприємства за заниженими цінами, під-
приємство отримує за неї копійки порівняно з тим, що 
могло б мати, продаючи її безпосередньо кінцевому спо-
живачеві. І є ряд компаній-посередників (прокладок), че-
рез яких різниця між ціною купівлі продукції та її прода-
жу вимивається».

Зросли прожитковий 
мінімум і мінімальна пенсія

Від 1 травня 2017 року набув чинності Закон України 
«Про прожитковий мінімум» для працездатних осіб, згід-
но з яким мінімум підвищили на 80 гривень. 

Згідно із Законом «Про Державний бюджет Украї-
ни на 2017 рік», тепер прожитковий мінімум становить 
1684 гривні. Для дітей віком до 6 років — 1426 гривень, 
для дітей від 6 до 18 років — 1777 гривень.

Прожитковий мінімум — це умовно визначена сума, 
менше від якої громадяни не повинні отримувати ні 
зарплати, ні пенсії. Але ця сума вирахувана для наймі-
зерніших потреб людей у харчуванні, інших витратах. Так 
що скоріше йдеться не про «проживання», а про «вижи-
вання». 

Утім, від прожиткового мінімуму визначаються соці-
альні допомоги. Зокрема, прожитковий мінімум для не-
працездатних осіб — це і є мінімальна пенсія, від 1 трав-
ня вона становить 1312 гривень. 

Довіра народу до нинішньої влади сягнула кри-
тичної межі. Непатріотизм, непрофесіоналізм, ко-
румпованість, відсутність дієвих реформ, цинічне 
невиконання взятих на себе зобов’язань переваж-
ної кількості владців, що прорвалися до керівництва 
країною на крові Євромайдану, стали просто вола-
ючими. Особливо це чітко проявилося за останні 
два роки на тлі жахливого зубожіння українців, 67% 
яких опинилися за межею бідності. 

Георгій ФіліпчукПавло МовчанВіктор ЮщенкоЛеонід Кравчук
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Бліц-інформ

Вісті з Прилук

За кількістю пам’яток 
Чернігівщина входить 
до першої десятки областей України
На кінець 2016 р. в області на державному 

обліку перебували 8788 пам’яток. З них п’яту 
частину занесено до Державного реєстру не-
рухомих пам’яток України за категорією наці-
онального значення.

64% об’єктів складають археологічні 
пам’ятки, 35% — історичні та 1% – монумен-
тального мистецтва. Більше половини пам’яток 
входять до складу комплексів (ансамблів) та 
заповідників. Серед них — Національний архі-
тектурно-історичний заповідник «Чернігів ста-
родавній», національні історико-культурні за-
повідники «Качанівка» та «Гетьманська столи-
ця» (Батурин).

На всі види ремонтно-реставраційних ро-
біт та інші заходи з охорони культурної спадщи-
ни у 2016 р. асигновано та освоєно 3 млн грн. 
Більшість коштів (86%) виділено з місцевого 
бюджету, решта — з інших джерел.

Головне управління статистики 
у Чернігівській області

«Шрами на серці»: 
презентація книги 
Юлія Коцюбинського
У кінолекційній залі літературно-меморі-

ального музею-заповідника М. Коцюбинсько-
го відбулася презентація книги спогадів Юлія 
Коцюбинського «Шрами на серці». Вона розпо-
відає про Юлія Романовича Коцюбинського — 
багаторічного директора музею, онука україн-
ського письменника.

Захід розпочався зі вступного слова ди-
ректора музею-заповідника Ігоря Коцюбин-
ського, сина Юлія Романовича. Книга скла-
дається з двох частин: «Шрами на серці» (роз-
повідь про своє життя самого Юлія Коцюбин-
ського) і «Завжди з нами» (спогади сучасників 
про нього). Обидві частини книги видавалися 
раніше, кожна окремою книгою. Вони досить 
швидко розійшлися, тому виникла потреба пе-
редруку. Нове видання з’явилося в Чернігові у 
видавництві «Десна Поліграф».

До слова запрошували багатьох гостей. Се-
ред них чимало тих, хто особисто був знайомий 
з Юлієм Романовичем. Це колишній заступник 
директора музею з наукової роботи Ольга Єр-
моленко, письменник Михайло Ткач, журна-
ліст, письменник, перекладач Сергій Дзюба, 
поет і прозаїк Василь Буденний та багато ін-
ших. Усі вони ділилися своїми теплими спога-
дами про чудову, добру і світлу людину — Юлія 
Коцюбинського.

Музей Коцюбинського 
отримав цінні подарунки
Фонди Чернігівського літературно-мемо-

ріального музею-заповідника поповнилися 
двома шедеврами образотворчого мистецтва 
— роботами Івана Рашевського та Михайла 
Жука.

До музею завітав відомий український 
колекціонер, знавець мистецьких шедеврів 
Олександр Брей. Він подарував музею карти-
ну Рашевського «Остерський краєвид» та ро-
боту Жука «Квіти». Михайло Коцюбинський і 
Михайло Жук були близькими друзями. Багато 
своїх робіт чудовий художник-графік Жук на-
писав із квітів, зібраних саме в саду Коцюбин-
ського.

Як зазначив Олександр Брей, він неодно-
разово бував у музеї Коцюбинського раніше. І 
тут йому дуже сподобалося. 

Зустріч колекціонера із працівниками му-
зею відбулася за сприяння відомого істори-
ка, мистецтвознавця Віктора Величка. Він 
розповів, що на подарованій картині Рашев-
ського на звороті написано автором: «Своє-
му товаришу Шрамченко». А завдяки тому, 
що музей Коцюбинського активно займаєть-
ся науковою діяльністю, видав чотиритомник 
листів до Михайла Коцюбинського, віднайти, 
хто ж цей Шрамченко, було дуже легко. Ви-
явилося, що це добрий приятель художника 
— перекладач творів М. Коцюбинського на 
  російську мову.

29 – 30 квітня в Чернігові 
відбулося урочисте відкриття 
туристичного сезону. 

Гостинно відчинили свої две-
рі чернігівські музеї на Валу. На 
центральній Красній площі міста 
пройшла концертна програма 
за участю фольклорних колекти-
вів, рок-гуртів.

Працювало містечко май-
стрів, де можна було ознайо-
митись зі стародавніми україн-
ськими ремеслами — коваль-
ством, гончарством, плетінням, 
можна було побачити й купити 
всілякі вироби: гончарні, вовня-
ні, кошики, іграшки, жіночі при-
краси.

Діяла фотовиставка біля 
П’ятницької церкви під на-
звою «Чернігів очима фото-
художників». Біля пам’ятника 
Шевченку на Валу пройшли 
«Шевченківські читання» — су-
часна поезія та проза. На Гар-
матній алеї Валу була розгор-
нута виставка молодих митців 
міста. Відбувся екскурсійний 

тур історичними місцями Чер-
нігова. 

Словом, центр міста виру-
вав — від Красної площі до Валу 
включно. 

Родзинкою свята став 
Фестиваль дерунів. Цю тради-
ційну українську страву пред-
ставили заклади харчування 
міста, а до смаження дерунів 
могли долучитися всі бажа-
ючі. Готував їх і міський голо-

ва Владислав Атрошенко (на 
фото). Було встановлено все-
український рекорд з виготов-
лення дерунів — їх зробили аж 
5041 штуку, а роздавали всім 
бажаючим. 

Свято вдалося. На ньому по-
бувало й чимало туристів із-за 
кордону. 

Також у травні в Чернігові 
пройде ще чимало цікавих захо-
дів. Ось деякі. 

Дні Одеси в Чернігові та мис-
тецький проект «Старовинна му-
зика в стародавньому місті» (6 – 
7 травня).

Зелена сцена (з 12 трав-
ня щоп’ятниці з 17.00 до 23.00): 
сучасна українська музика, ви-
ставки художників та фотогра-
фів, дискусійний майданчик, від-
критий кінопоказ, флеш-моб, 
перформанс.

Фестиваль «Street art» (13 – 
14 травня) — свято вуличної му-
зики й танців. Також цими днями 
— рок-фестиваль і ретро-фести-
валь.

День Європи. Міжнародний 
фестиваль «КіноДок» (20 – 21 
травня). 

Всеукраїнський вело-
день (21 травня), присвячений 
200-річчю винаходу велосипе-
да.

27 травня — щорічний сіль-
ськогосподарський фестиваль. 

29 травня — театральний 
фестиваль просто неба «Під мас-
кою легенд».

У Ніжині постійно проживали 
представники низки національнос-
тей, які вносили до життя міста свою 
культуру, звичаї, елементи світогля-
ду, різновиди ремесел і промислів.

З-поміж етнічних груп Ніжина ва-
гоме місце завжди займала грецька 
громада, що виникла в місті у ІІ поло-
вині XVII століття.

2017 рік є унікальним у житті 
грецької спільноти міста: 360 років 
тому (1657 р.) гетьман Б. Хмельниць-
кий видав перший універсал, яким 
задекларував привілеї грецьких куп-
ців; 330 років минає від часу затвер-
дження гетьманом І. Мазепою (1687 
р.) «Ніжинського грецького право-
славного братства»; 200-літній юві-
лей відзначає Ніжинське грецьке 
Олександрійське училище.

З нагоди ювілеїв 27 квітня на 
базі Ніжинського державного уні-
верситету відбулася міжнарод-
на наукова конференція «Грецька 

громада Ніжина: історія та сучас-
ність». 

Учасниками конференції стали 
відомі історики з Ніжина, Києва, Оде-
си, Чернігова, Херсона, Харкова, Дні-
пра та Житомира. 

Ніжинські греки також прийшли 
до університету, щоб дізнатися про 
життя їхніх предків.

З вітальним словом до присут-
ніх звернулися ректор НДУ О. Само-
йленко, голова міського товариства 
греків імені братів Зосимів Л. Зайко, 
президент Товариства грецько-серб-
сько-української дружби та співпраці 
Сотирис Коскоріс.

Доповідачі розповіли про історію 
грецької громади Ніжина. Йшлося і 
про роль вихідців із грецької грома-
ди в історії України (доповіді «Профе-
сор живопису Михайло Ерассі», «Ми-
хайло та Григорій Артинови — видат-
ні архітектори ніжинського грецького 
роду»).

Розсекречені документи 
про Чорнобильську катастрофу

У Державному архіві Чернігівської області можна по-
читати розсекречені документи періоду Чорнобильської 
катастрофи. Наприклад, доповідні записки органів влади 
весни – літа 1986 року тепер доступні всім бажаючим.

На виставці представлено 40 документів та 36 світлин 
із фондів Житомирського, Київського, Чернігівського ар-
хівів. Тоді в місті над Десною було утворено робочу групу 
з ліквідації наслідків аварії, тож збереглося чимало доку-
ментів того періоду. 

На жаль, радянське керівництво не відреагувало вчас-
но на небезпеку, оперативно не повідомило громадянам 
про загрози, що несе в собі радіація.

Говорить директор архіву Раїса Воробей: «Вже наступ-
ного дня після аварії тодішні владці знали про масштаби 
катастрофи. На атомній станції знаходилося близько 200 
людей обслуговуючого персоналу. 9 з них одразу отрима-
ли серйозні опіки, одна людина загинула, 3 були в тяжкому 
стані, одразу госпіталізували 138 осіб. 27 – 28 квітня ева-
куювали 44450 осіб із Чорнобильської зони.

Ми виходили на першотравневу демонстрацію, а мож-
на ж було цього не робити, можна було евакуювати більше 
дітей. І зберегти більше життів».

Першими з архівними документами познайомилися 
школярі.

Українсько-
угорський 

мистецький діалог
Від 17 до 30 квітня в Україні прохо-

дила Міжнародна Пасхальна асамблея 
«Духовність єднає Україну».

Уже дев’ятий рік поспіль цей мис-
тецький захід відбувається під патро-
натом Українських Православних Цер-
ков за сприяння Національної академії 
мистецтв України і творчих спілок. Цьо-
горіч підтримку організаторам надали 
посольства Угорщини, Швейцарії, Узбе-
кистану, Італії, Литви, Польщі в Україні.

На асамблеї звучала музика різних 
епох, жанрів і стилів у виконанні провід-
них колективів і солістів України, зару-
біжних гостей.

Долучилася до участі в Пасхальній 
асамблеї і Чернігівщина. 26 квітня в об-
ласному філармонійному центрі фести-
валів та концертних програм відбулася 
святкова концертна програма «Фольк-
лор єднає нас».

Почесними гостями стали Надзви-
чайний і Повноважний посол Угорщини 
в Україні Ерно Кешкень, інші посадовці 
цієї країни. 

Відкрив захід академічний камер-
ний хор ім. Д. Бортнянського, який вико-
нав Гімн Угорщини угорською мовою. У 
концерті виступили Угорський держав-
ний народний ансамбль, відомий угор-
ський музикант, композитор Бот Мі-
клош та його музичний гурт з Угорщини, 
київський ансамбль «Божичі», інші укра-
їнські колективи. 

Майстри краси
Нанести на обличчя декоративну 

косметику здатна будь-яка жінка, але 
зробити це не просто красиво, а так, 
щоб приховати недоліки і підкреслити 
переваги, може лише хороший візажист. 

На гостину до Прилуцької централь-
ної районної бібліотеки завітала віза-
жист, іміджмейкер, консультант з краси 
Анна Пуха та директор з продажу косме-
тики «Mary Kay», візажист, засновниця 
школи макіяжу «Новая Я» Олена Піпоть. 
Вони розповіли учням професійно-техніч-
ного ліцею (майбутнім перукарям) про ма-
кіяж, косметичні засоби, чим відрізняєть-
ся звичайна косметика від професійної.

Родзинкою заходу став майстер-
клас з макіяжу у виконанні гостей. Мо-
деллю стала гарна жінка й молода мама 
Аня Москаленко, на обличчі якої справ-
жні професіонали зробили дива. Також 
присутні мали змогу на своїх руках від-
чути чудодійні креми компанії «Mary Kay».

Вікторія НЕХАЙ, 
бібліотекар райбібліотеки

Відкриття туристичного сезону 
і всеукраїнський рекорд з виготовлення дерунів

Міжнародна конференція 
«Грецька громада Ніжина: історія та сучасність»

Про нашу газету, 
про Ольгу Більську

Ці два заходи в залі Прилуцької районної бібліотеки від-
булися один за одним. Присутніми були завідувачі сільських 
бібліотек району, історики, краєзнавці. 

Спершу відбулася презентація нашої газети «Світ-інфо». 
Її засновник і редактор Петро Антоненко вже не вперше 
представляв у Прилуках газету. Розповів про 5 років її ви-
ходу, запросив до співпраці, зокрема публікації матеріалів 
про багату історію Прилуцького краю. Домовилися про те, 
що бібліотеки активно інформуватимуть читачів про нашу 
газету, агітуватимуть їх до передплати на неї. 

А потім, у рамках відзначення 100-річчя Української 
революції, пройшов захід, присвячений видатній земляч-
ці Ользі Більській. Річ у тім, що дружина глави Української 
Народної Республіки Симона Петлюри народилася на При-
луччині, у славному козацькому селищі Мала Дівиця, в ро-
дині народного вчителя Панаса Більського. Ольга закінчила 
Прилуцьку жіночу гімназію, де отримала професію вчитель-
ки. Продовжувала навчання в Києві, там познайомилася із 
Симоном Петлюрою. Невдовзі вони одружилися. Ольга Біль-
ська все життя була поруч з чоловіком, розділила з ним гір-
коту поразки революції, чужину еміграції. З їхньою єдиною 
донькою Лесею пережила в Парижі трагедію вбивства 1926 
року чоловіка й батька, видатного українця Симона Петлю-
ри. Потім молодою померла донька Леся. Ольга Панасівна 
доживала віку в Парижі, мала велику повагу серед україн-
ської еміграції. Там і похована поряд з чоловіком і донькою. 

Про все це розповіла у презентації директор районної 
бібліотеки Валентина Тарасенко. Її доповнив відомий крає-
знавець, педагог з Малої Дівиці Олександр Лозовий, автор 
цікавих краєзнавчих книг про свій край, рідне селище. Ви-
ступив і редактор «Світ-інфо» Петро Антоненко, який розпо-
вів про свої цікаві пошуки в архівах матеріалів про Ольгу 
Більську, її сестру Людмилу, їхніх батьків Панаса та Олексан-
дру. Йшлося на заході і про потребу продовжувати пошук ін-
формації про видатні українські родини. 
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Бліц-інформ
У Корюківці шістьом лікарям урочис-

то вручено ключі від квартир. Отримали 
вони їх з рук очільника області Валерія 
Куліча. Для Корюківської громади це ста-
ло визначною подією, адже тут нове жит-
ло не будувалося близько двох десятиліть. 
П’ятиповерхова новобудова, в якій неза-
баром житимуть інфекціоніст Олексій Бу-
літко, радіолог Вікторія Булітко, хірург, 
ендоскопіст Сергій Милейко, педіатр Ві-
кторія Милейко, рентгенолог Тетяна Ве-
ретенник та отоларинголог Олена Мірош-
ниченко, була зведена за рік. Житло для 
лікарів виділено відповідно до розпоря-
дження голови обласної державної адмі-
ністрації від 18 листопада 2016 року. 

Оновлена Корюківська районна лі-
карня надає медичні послуги на найвищо-
му рівні. Це стало можливим завдяки капі-
тальному ремонту відділень і закупівлі су-
часного медичного обладнання. 

Стаціонарна допомога в ЦРЛ здійсню-

ється на 180 ліжках — у терапевтичному, 
неврологічному, хірургічному, травмато-
логічному, гінекологічному, пологовому, 
дитячому, інфекційному, реанімаційно-
му, лор-очному відділеннях. Поліклінічне 
відділення розраховане на 360 відвіду-
вань за день, а взагалі лікарня обслуго-

вує близько 30 тисяч осіб. І пацієнтів за-
клад приймає не лише з Корюківщини, а 
й з Менського, Сосницького, Коропського, 
Семенівського, Сновського та інших райо-
нів. Міністерство охорони здоров’я при-
своїло лікарні вищу категорію акредита-
ції. 

Говорить головний лікар райлікарні 
Сергій Пивовар: «Значну увагу приділяє-
мо залученню та заохоченню лікарів. Ра-
йонна і обласна влада роблять усе можли-
ве, а за кошти спонсорів уже придбано ба-
гато необхідного: сучасний комп’ютерний 
томограф, придбаний постійним мецена-
том — ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП», 
обладнання для гемодіалізу, лапароскоп в 
операційному відділенні. Саме тому лікарі 
до нас їдуть, і умовами вони задоволені. 
Думаю, що це найкращий аргумент, щоб 
ми стали центром північного медичного 
округу області».

Андрій НАВРОДСЬКИЙ

У 80-ті роки XX століття у 
світовій медицині з’явився но-
вий термін — паліативна меди-
цина, паліативні догляд, допо-
мога, лікування. У перекладі з 
латини слово «pallium» означає 
«покриття». Тобто йдеться про 
всебічну допомогу хворим, які 
страждають на захворювання, 
що прогресують на пізніх стаді-
ях розвитку. Основне завдан-
ня паліативної допомоги — на-
скільки можливо полегшити 
страждання пацієнтів, виріши-
ти їхні психологічні, соціальні й 
духовні проблеми.

Цей напрям став окремим 
розділом клінічної медицини. 
Водночас у багатьох країнах 
почали створювати неурядові 
організації, мета яких — спри-
яння в організації паліативно-
го лікування, з’явилися медич-
но-соціальні установи з набо-
ром відповідних послуг.

Історія закладів паліатив-
ної допомоги й хоспісів дуже 
давня. «Хоспіс» у перекладі з 
англійської — будинок для ман-
дрівників. Колись при монасти-
рях споруджували такі будинки 

для хворих пілігримів, які подо-
рожували до Святої землі.

Людство завжди піклува-
лося про вмираючих, нужден-
них, бідних. Ще в Київській Русі 
благодійність і милосердя були 
притаманні для більшості чле-
нів суспільства — князі нерід-
ко давали обіди нужденним 
людям, при князівських дво-
рах жили «божі» люди. При кож-
ному монастирі (а їх на укра-
їнських теренах було чимало) 
обов’язково існували богаділь-
ні, де знаходили притулок хво-
рі та знедолені. Монахи опіку-
валися цими людьми, лікували 
їхні тіла й душі.

1981 року Всесвітня орга-
нізація охорони здоров’я ухва-
лила Ліссабонську декларацію 
— перелік прав пацієнта, се-
ред яких окремо виділено пра-
во на смерть із гідністю. 1988 
року була створена Європей-
ська асоціація паліативного 
догляду (ЕАРС). 

Улітку 2011 року в Черні-
гівській міській лікарні відкри-
ли хоспіс. Про його роботу роз-
повідає заступник головного 

лікаря Людмила Прог:
— Хоспіс — це відділення, 

де люди гідно закінчують своє 
життя, без страждань. Напри-
клад, у нас є чимало онкохво-
рих, яким ми надаємо потрібні 
медичні препарати, щоб змен-
шити біль. Коли хоспіс відкрив-
ся, мали 15 ліжок, нині — 50, а 
перебуває у відділенні близь-
ко 60 хворих, бо в нас є віль-
ні палати, де ми їх розміщує-
мо. Головне — не відмовляти 
тим, хто потребує допомоги. Це 
свідчить про потребу існування 
нашого закладу. Дітям, батьки 
яких прикуті до ліжка, потрібен 
час на роботу, заробляти кошти 
на медичне обслуговування. 

— Який персонал у хоспісі? 
— До штату входять лікар-

терапевт і лікар-психіатр. Зви-
чайно, потрібні соціальні пра-
цівники, психологи, але зараз 
їх ввести поки неможливо.

Думаємо і про духовну опі-
ку. Перед створенням хоспісу 
в Чернігові я відвідала поді-
бний заклад у Львові, їхній до-
свід було цікаво переймати. У 
нас є окрема палата, де хворі 

можуть разом зі священиками, 
рідними здійснювати сакраль-
ні ритуали, щоб їм ніхто не за-
важав. 

Зробили хол — об’єднали 
дві палати. Донька однієї зі 
співробітниць, талановита ді-
вчинка, розмалювала стіни. 
У цьому холі хворі можуть ди-
витися телевізор, проводити 
зустрічі, виступи. Приміром, 
узимку наші працівники віта-
ли хворих святковою колядою. 
Нині хочемо придбати для хос-
пісу велику панель-телевізор. 

Ще вважаємо за потрібне 
закінчити облаштування і ре-
монт приміщень нашого відді-
лення. 

— Звідки ж кошти?
— Створення хоспісу стало 

можливим виключно завдяки 
спонсорській допомозі, яку на-
дали і продовжують надавати 
представники бізнесу, громад-
ських організацій, релігійних 
громад, родичі пацієнтів, про-
сто небайдужі до чужого горя 
люди. Нині долучається до до-
помоги міська рада.

Олександр ІЛЛЮШКО

Батурин знову отримує 
дарунки зі Львова

18 квітня в Національному історико-культурному запо-
віднику «Гетьманська столиця» стартував XІV тур акції «Пода-
руй «Гетьманській столиці» експонат».

Цьогорічний початок акції був одним із найпотужніших в 
історії її проведення завдяки львів’янину Тарасу Лозинському, 
щирому й щедрому другу «Гетьманської столиці». Від 2003 року 
Тарас допомагає заповіднику формувати фондову збірку, саме 
йому завдячуємо іконами «Богоматір» (кінець ХVІІ ст.), «Богома-
тір Одигітрія» (1677 р.), «Введення в храм» (ХVІІІ ст.), «Знамення» 
(ХІХ ст.); портретом гетьмана Івана Мазепи авторства Богдана 
Лепкого та багато чим іншим. Цього року до фондів заповідника 
Тарас Лозинський передав предмети кінця ХІХ ст. — люстру на 
12 свічок та унікальний жбан на 40 літрів.

Тарас Лозинський зацікавлює ентузіазмом і своїх друзів. 
До акції вирішив долучитися і Роман Петрук — мешканець Льво-
ва, художник та скульптор. Пан Роман до фондів передав автор-
ські керамічні вироби, декор церковного інтер’єру та іконостаса 
кінця ХІХ століття, унікальні ікони XVII – кінця ХІХ століття.

Щиро дякуємо львів’янам за щедрі дарунки! Ми підготу-
вали виставку подарованих ікон у каплиці палацу Кирила Ро-
зумовського. 

«Подаруй «Гетьманській 
столиці» експонат»

Національний історико-культурний заповідник «Гетьман-
ська столиця» проводить щорічну акцію «Подаруй «Гетьманській 
столиці» експонат». Метою є збір етнографічних матеріалів для 
формування і поповнення зібрання заповідника. Заповідник 
просить передати йому старовинні побутові речі, твори народ-
но-прикладного мистецтва, меблі, посуд, одяг, документи, фото. 

Результати акції будуть оголошені 18 травня, в Міжна-
родний день музеїв.

Контактні телефони: (04635) 4-82-43, (098) 845-20-06.
Національний заповідник «Гетьманська столиця»

Із сумом сповіщаємо, що 27 
квітня 2017 року пішов з життя Пе-
тро Мороз — заслужений артист 
України, який півстоліття пропра-
цював у Чернігівському обласному 
академічному українському музич-
но-драматичному театрі ім. Т. Шев-
ченка.

Петро Васильович Мороз на-
родився 29 січня 1931 року в 
с.Куликівка на Полтавщині. Закінчив 
Харківський театральний інститут.

У Чернігівському облмуздрам-
театрі Петро Васильович працю-
вав протягом 1964 – 2014 років. 
У театрі він зіграв більше ста різ-
нопланових ролей у різножанро-
вих виставах. Серед його кращих 
робіт такі, як Іван Піддубний («Під 
чорною маскою» Л. Лядової), Блю-
хер («Коли мертві оживають» І. Ра-
чади), Микола Задорожний («Укра-
дене щастя» І. Франка), Городни-
чий («Ревізор» М. Гоголя), Гриціян 
(«Весілля в Малинівці» О. Рябова), 
Гнат («Назар Стодоля» Т. Шевченка), 
Кум Цибуля і Солопій Черевик («Со-
рочинський ярмарок» за М. Гого-
лем), Хома Ґудзь («Фата моргана» за 
М. Коцюбинським), Голова («Майська 
ніч» за М. Гоголем), Ангел («Дикий Ан-
гел» О. Коломійця), Михеїч («Живи 
і пам’ятай» В. Распутіна), Омелько 
(«Мартин Боруля» І. Карпенка-Ка-
рого), Апраш і Лопух («Циганка Аза» 
М. Старицького), Лорд Гардінер («Ма-

рія Тюдор» В. Ґюґо), Анхіз («Енеїда» 
І. Котляревського), Капулетті («Ро-
мео і Джульєтта» В. Шекспіра), Ви-
борний («Наталка Полтавка» І. Кот-
ляревського), Головань («Грушенька» 
за М. Лєсковим), Васков («А зорі тут 
тихі…» Б. Васильєва), Степан («Без-
таланна» І. Карпенка-Карого), Мак-
сим Книш («Жіночі пристрасті» за 
І. Нечуєм-Левицьким), Герасим Ка-
литка («Сто тисяч» І. Карпенка-Ка-
рого), Очумєлов («Весілля з генера-
лом» за А. Чеховим), Дядько Лев («Лі-
сова пісня» Лесі Українки), Собаке-
вич («Мертві душі» М. Булгакова за 
М. Гоголем), Іван («Без вини винуваті» 
О. Островського) та багато інших.

Колектив театру висловлює 
співчуття рідним і близьким Петра 
Васильовича у зв’язку з трагічною 
втратою.

Світла пам’ять про талановито-
го актора Петра Мороза залишить-
ся в серцях вдячних шанувальників 
театрального мистецтва.

Колектив театру

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

підтримку діяльності Чернігівського благодійного фонду 
«Захистимо Україну!», який, у свою чергу, допомагає Укра-
їнській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна  перераховувати за такими реквізитами:
у гривнях — благодійний фонд «Захистимо Україну!», 

ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, ЄДРПОУ 39479494, раху-
нок 2600201586536.

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

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

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

Територіальний центр 
відзначив ювілей 
Своє 25-річчя відзначив територіальний центр соці-

ального обслуговування Деснянської районної в місті Чер-
нігові ради.

Центр опікується людьми похилого віку, хворими та ін-
валідами. На обліку перебуває 1681 чернігівець, більшість з 
них соціальні працівники відвідують за місцем проживання.

Говорить Світлана Носок, директор центру: «За 25 ро-
ків центр пережив досить багато різних змін, нововве-
день, реформ та значно розширився. На сьогодні штатна 
чисельність центру — 140 працівників, з них 101 — соці-
альні робітники, які допомагають удома найбільш нужден-
ним громадянам».

З нагоди ювілею співробітників територіального цен-
тру представники влади нагородили відзнаками.

Творчий звіт Чернігова 
У міському палаці культури відбувся творчий звіт Черні-

гова. У святковому концерті взяли участь колективи й вико-
навці шкіл естетичного виховання міста, колективи міського 
палацу культури й палацу художньої творчості дітей, юнацтва 
та молоді. У фойє була розгорнута виставка образотворчого 
та декоративно-прикладного мистецтва. Також працювала 
книжкова виставка централізованої бібліотечної системи.

Ліс починається 
з розсадника
У державному підприємстві «Ніжинське лісове госпо-

дарство» завершили посів у лісових розсадниках. За рік-
два з насіння лісових культур виростуть саджанці, які лі-
сівники дбайливо висадять туди, де через роки зеленітиме 
густий молодняк. Цієї весни посіяли 50 соток дуба та 60 
соток сосни.

Також весною працівники лісгоспу засадили власними 
саджанцями 113,4 гектара лісу. 

Державне підприємство «Ніжинське лісове господар-
ство» унікальне тим, що тут функціонує найбільша на Чер-
нігівщині лісонасіннєва база. Вона представлена постій-
ними ділянками (на площі 284,1 гектара), генетичними ре-
зерватами (площею 56,5 гектара). Ніжинські ліси відомі ще 
й своїми 66 заповідниками.

Саджанцями лісівники засаджують не лише власні 
площі. Цьогоріч продали 540 тисяч саджанців сосни. Голо-
вні покупці — райагролісгоспи.

Стартував
рибоохоронний патруль
В області почав роботу рибоохоронний патруль. Осно-

вне завдання — забезпечення на водоймах контролю за 
використанням і відтворенням водних біоресурсів та бо-
ротьби з браконьєрством. За результатами конкурсу віді-
брано на посади 12 державних інспекторів.

У режимі консультування громадян та фіксації звер-
нень щодо порушень рибоохоронного законодавства в 
Чернігівському рибоохоронному патрулі цілодобово, 7 днів 
на тиждень функціонує «гаряча» лінія за телефонами: 099-
112-13-44 та (0462)93-75-57.

Чернігівський рибоохоронний патруль щиро сподіваєть-
ся на співпрацю з небайдужими громадянами. Тим більше, що 
браконьєрство, в тому числі таке небезпечне, як використан-
ня електровудок, набуло загрозливих для природи масштабів.

Корюківські медики отримали квартири

Чернігівській хоспіс: 
полегшення болю фізичного й духовного 

Пішов з життя Петро Мороз
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Фонтаномаанія і таариффи

Бліц-інформ
Шахраї видурили 
в довірливої жінки 
понад півмільйона
У Чернігові 60-річна місцева мешканка 

віддала шахраям кошти, які в перерахунку на 
гривні становлять понад півмільйона, — за «по-
рятунок сина, який нібито скоїв ДТП». Про таку 
халепу із сином пенсіонерці повідомив телефо-
ном невідомий. Сказав, що ситуацію потрібно 
швидко вирішувати, поки не настали «тяжкі на-
слідки». Чоловік погодився бути посередником. 
Жінка власноруч передала шахраєві 12,2 тися-
чі євро, 6,1 тисячі доларів і 54 тисячі грн. Та вже 
після цього зрозуміла, що її ошукали.

Триває досудове розслідування. Як уточни-
ли в поліції, повідомлення про шахрайство над-
ходять майже щотижня.

Браконьєри знову 
застрелили двох лосів
Проігнорувавши заборону полювання на 

лосів, зловмисники вигнали двох тварин з те-
риторії Ічнянського національного природного 
парку і застрелили їх.

20 квітня до поліції надійшло повідомлення 
про виявлення факту незаконного полювання 
на лосів в Ічнянському районі.

Свідки розповіли, що в районі хутора Хаїха 
полем бігли два лосі, а за ними їхав автомобіль 
«Нива». З автівки пролунало 5 пострілів.

Згодом місцеві мешканці виявили туші двох 
застрелених лосів в урочищі річки Удай одразу 
за полем. Браконьєри прикрили туші травою, 
щоб пізніше забрати їх.

Зловмисники цинічно проігнорували ціл-
ковиту 25-річну заборону полювання на лосів, 
яка набула чинності з лютого цього року.

На місце події негайно прибула слідчо-опе-
ративна група поліції, представники прокура-
тури та природоохоронці. У результаті розшу-
кових заходів вже є підстави підозрювати ряд 
осіб, які можуть бути причетні до скоєного.

Відкрито кримінальне провадження за 
частиною 1 статті 248 Кримінального кодексу 
України (незаконне полювання) — карається 
штрафом від ста до двохсот неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян, або громад-
ськими роботами на строк від ста шістдесяти 
до двохсот сорока годин, або обмеженням волі 
на строк до трьох років.

Снаряди на городах
У Чернігові 27 квітня на вул. Київське шосе, 

19 господарка на власній присадибній ділянці 
під час проведення земляних робіт виявила під-
озрілий металевий предмет. Про знахідку жін-
ка одразу сповістила рятувальників о 13.30.

Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-
рятувального загону спецпризначення УДСНС 
України у Чернігівській області, що прибули за ви-
кликом, ідентифікували металевий предмет як 
підривник до артилерійського снаряду калібром 
152 мм. Під час обстеження прилеглої території 
піротехніки додатково виявили ще 1 підривник до 
артилерійського снаряду калібром 152 мм, 1 руч-
ну гранату РГД-33 та 1 артилерійський снаряд ка-
лібром 76 мм часів Другої світової війни.

Боєприпаси вивезли спецавтомобілем 
у безпечне місце за межами міста та о 16.45 
знищили у встановленому порядку.

Того ж дня було виявлено снаряд у селі 
Олешня (Ріпкинський район). Увечері в госпо-
дарстві на вулиці Партизанській під час земля-
них робіт знайшли артилерійський снаряд калі-
бру 76 мм часів Другої світової війни. Його теж 
знищили фахівці-піротехніки. 

У зв’язку з цим Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій застерігає: якщо вияв-
лено боєприпаси або схожі на них предмети, ні 
в якому разі не можна їх чіпати. Про подію слід 
негайно повідомити рятувальникам за номером 
«101» або правоохоронцям за номером «102».

На випалюванні трави 
гинуть люди
21 квітня біля села Малий Дирчин Город-

нянського району на відкритій території стало-
ся займання сухої трави.

Як повідомляє управління ДСНС в облас-
ті, на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 
1941 року народження.

На Чернігівщині останніми роками відо-
мі вже кілька випадків, коли люди похилого 
віку гинуть чи отримують сильні опіки, випа-
люючи суху рослинність, або під час пожежі на 
   відкритій території.

Процесу створення об’єднань спів-
власників багатоквартирних будин-
ків (ОСББ) серйозно заважає відсут-
ність Закону «Про ЖКП», вважає віце-
прем’єр-міністр — міністр регіональ-
ного розвитку, будівництва та ЖКГ 
Геннадій Зубко.

В інтерв’ю «Громадському радіо» він за-
значив, що згідно із Законом «Про особливос-
ті здійснення права власності» передбачено 
можливість практично всім мешканцям ба-
гатоповерхових будинків брати в управління 
свій будинок. Але цьому процесу серйозно за-
важає відсутність Закону «Про ЖКП», де визна-
чено порядок надання послуги з управління.

Також, на його думку, важливо, аби люди 
усвідомили, що можуть управляти своєю влас-
ністю. «Але для цього потрібно об’єднатися, 
переговорити із сусідами і взяти в управління 
цю власність», — підкреслив Геннадій Зубко.

Насправді ж активні дії уряду та керівних 
органів місцевого самоврядування направ-
лені на те, аби позбутися відповідальності 
за той жахливий «комунальний» стан, в яко-
му опинилися міста, села й селища. І таким 
чином усе перекинути на плечі самих людей. 
Зауважте, що пан міністр лукавить, коли го-
ворить, як громадяни управлятимуть «своїм» 
будинком, «своєю» власністю. Багатоквартир-
ний будинок аж ніяк не може бути власністю 

конкретної людини — навпаки: це спільна, ко-
лективна власність.

Можна з упевненістю говорити, що ниніш-
ня влада стрімко заганяє людей, як овець, у 
стійло або в отару. Створення ОСББ — це і є 
якраз той негативний винахід людства (наші 
урядовці перейняли російську типологію і цьо-
го явища), який, упевнений, досить довго не 
проіснує, бо він суперечить здоровому глузду і 
всім нормам людського співжиття. З подібною 
колективщиною (колгоспи, колективізація, ко-
мунальне житло і т.д.) радянська людина вже 
стикалася — нічого доброго з того не вийшло. 
Урешті-решт не може існувати така ситуація, 
коли один мешканець повинен відповідати за 
дії іншого, хоча вони й проживають в одному 
багатоквартирному будинку.

Візьмемо для прикладу сусідню Білорусь. 
Там кілька років діє державна програма, згід-
но з якою поетапно в усіх містах і селищах за-
мінюють БЕЗКОШТОВНО (!) всю мережу — те-
плову та з газо-, водопостачання. Незалежно 
від статків громадян в усіх квартирах замі-
нюють труби. Цікаво, що сантехнічна складо-
ва теж сюди належить. У нас же все намага-
ються звалити безпосередньо на споживачів 

води, тепла, газу і взагалі — навішати на них 
усю занедбану інфраструктуру.

Складається враження, що наша рідна 
влада хоче якнайшвидше закабалити люд. 
Встановлення отих горезвісних загальних лі-
чильників (газових, водних, теплових) на бу-
динки (один на всіх), непомірні комунальні та-
рифи, височенні ціни на все і плюс «забирай-
те всю недобиту сферу» та викручуйтеся потім 
самі, як знаєте, — свідчить лише про те, що 
відповідальної економічної політики в націо-
нальному сенсі не існує — ми лише копіюємо 
її окремі елементи... в сусідів.

«Ми підготували всі підзаконні акти, які 
дають можливість проводити конкурс, укла-
дати типовий договір, управляти майном. За 
2016 рік створено близько 7000 ОСББ. Але 
процес передачі та взяття в управління бу-
динку часто гальмують ЖЕКи чи управляючі 
компанії, створені, коли забудовник зводив 
будинок і залишав управляючу компанію», — 
розповів віце-прем’єр-міністр ЖКГ Геннадій 
Зубко.

На його думку, ніхто не хоче втрачати та-
кого ресурсу, адже це величезний ринок і ко-
шти, які щороку виділяють муніципалітети 
на ремонт житлового фонду. Насправді ж не 
ЖЕКи гальмують цей процес, а самі люди, що 
не хочуть одягати собі на шию ярмо, яке підго-
тували для них урядовці.

Сергій ВІТЕР

Гроші на зайві 
фонтани води є…

Фонтаноманія охопила Черні-
гів, точніше, міську владу. По місту 
будуються все нові фонтани. Це при 
тому, що чимало набагато важливі-
ших проблем, бідна соціальна сфе-
ра — медицина, освіта.

Остання затія міськради просто 
дивує. Пропонується замінити фон-
тани на Алеї Героїв. Там зараз чоти-
ри фонтани. І ось хочуть їх демонту-
вати, й на тому місці спорудити три 
нові фонтани. Замість прямокутних 
— круглі. 

Яка в цьому потреба — зрозумі-
ти важко. Діючі фонтани цілком нор-
мальні, більше того — вони якраз 
вписуються в ряд таких самих пря-
мокутних клумб з квітами. 

Це ж які треба гроші лише на 
демонтаж цих чотирьох фонтанів! А 
потім нові гроші на спорудження но-
вих. Невже ці гроші нікуди подіти? 

Виконком Чернігівської місь-
кої ради встановив нові норми 
споживання води абонентами, в 
яких нема лічильників. Тобто по-
становив, «вирахував», скільки ці 
споживачі начебто витрачають 
води. 

Зроблено це за поданням ко-
мунального підприємства міської 
ради «Чернігівводоканал», яке по-
стійно бідкається про збитковість 
постачання води чернігівцям. 

Шлях збільшення доходів у ко-
мунальних служб України відомий 
і перевірений — збільшення тари-
фів. Тариф — це плата за спожи-
вання конкретної кількості послуг, 
тобто кіловат-години електро-
енергії, калорії тепла, кубометра 
води. Тарифи ці постійно підвищу-
ються, і можна дискутувати, на-
скільки виправдано. 

Але є в комунальників ще один 
спосіб викачування грошей з на-
селення — визначення «спожито-
го продукту» тими нещасними спо-
живачами, в яких ще нема лічиль-
ників. Не проходить цей «номер» 
хіба що з електрикою: важко уяви-
ти споживача без електролічиль-
ника, таким енергетики просто не 
подадуть струму. До повного охо-
плення лічильниками йдеться в по-
стачанні газу. А поки що тут теж ту-
ман довкола того, скільки брати з 
людей без лічильників газу. Також 
цілі баталії, коли один загальний 
лічильник встановлюють на весь 
багатоповерховий будинок.

Але найбільш вразливими до 
оббирання методом «норм» вияви-
лися споживачі води. З лічильни-
ком — усе зрозуміло: скільки на-
бігло кубометрів, за стільки й пла-

ти. Дебатуй хіба що стосовно того, 
справедливий чи ні тариф за кубо-
метр. А от як бути з тими, в кого лі-
чильників води нема? От і визна-
чають самі комунальники, а з їх-
ньої подачі встановлює місцева 
влада, скільки ж води ви, мовляв, 
споживаєте, коли вона не фіксу-
ється лічильником.

Не сьогодні сказано, а давно 
з’ясовано, що комунальники й міс-
цева влада «визначають» ці нор-
ми не просто «зі стелі», а на 100 
– 200% і більше завищуючи ре-
альне споживання. Досить роди-
ні з тою самою кількістю людей, 
тим самим обсягом споживання 
встановити лічильник, як стане 
видно, що насправді вони спожи-
вають води в кілька разів (!) мен-
ше, ніж їм «малювали» досі. 

Тим не менше, мотивуючи 
чергові побори, комунальники й 
міськ виконком, без тіні сорому, 
заявили, що люди без лічильників, 
мовляв, витрачають води набага-
то більше, ніж була встановлена 
дотеперішня «норма», теж доволі 
висока. Тож давайте її підвищимо! 

І ось нова норма, нові «розмі-
ри споживання» води, встановлені 
в Чернігові міськвиконкомом від 1 
травня цього року, тобто вже діючі. 
Скільки ж, на думку комунальників 
і влади, витрачають води в оселях 
без лічильників? Не будемо на-
водити всю довжелезну таблицю 
норм, залежно від комунальних 
послуг. Візьмемо один лише при-
клад, типовий і масовий. Ось нор-
ма для «приватних та багатоквар-
тирних житлових будинків». Це те, 
що називають приватним секто-
ром і де мешкає мало не половина 

міста, цілі його райони: Лісковиця, 
Подусівка, Бобровиця і т. д. 

Беремо повний набір кому-
нальних послуг, бо від їх кількос-
ті встановлена норма. Отже, зви-
чайний чернігівський одноповер-
ховий житловий будинок на одну, 
дві чи більше сімей. У квартирах 
є водопровід, місцева каналіза-
ція (вигрібна), ванна та/або душ, 
водонагрівач. Це звичайний набір 
міських комунальних послуг, які є 
в багатоповерхівках (лише каналі-
зація там центральна) і які є, оче-
видно, в більшості таких будинків 
приватного сектора. Яка, ви ду-
маєте, встановлена тепер норма 
споживання води? 165 літрів на 
одну добу на одного споживача. 
Це 5 тонн на місяць! На одного!

Не стану далеко ходити за по-
рівняннями. У моїй родині 5 осіб, 
у домі є всі перелічені вище ко-
мунальні послуги. Ми давно вже 
встановили лічильник води. Воду 
не розхлюпуємо наліво й напра-
во, адже за кожен літр доведеться 
платити. Але водночас і не тремти-
мо над кожною краплею, йде зви-
чайне, нормальне споживання. Що 
ж фіксує лічильник? У середньому 
5 кубометрів витрати води на мі-
сяць. На всіх! Але не 25, як ствер-
джує ота «вирахувана» комуналь-
никами і проштампована міськви-
конкомом «норма споживання» — 
5-кратна, тобто 500% відсотків від 
реального споживання!

У когось цифри можуть бути 
дещо іншими, але 200 – 300% 
«навару» комунальникам є скрізь. 
Блискуча економіка, «європей-
ська»…

Текст і фото Петра АНТОНЕНКА 

Проспект Миру — на три тижні. Для капітального 
ремонту ділянки проспекту Миру з 10 до 31 травня 
від вул. Мартина Небаби до вул. Козацької цілодобо-
во буде перекрито рух автотранспорту. Таке рішення 
ухвалив міськвиконком. 

До маршрутної мережі громадського транспорту 
на час перекриття внесені зміни.

Проспект Перемоги — на два тижні. Від 27 квіт-
ня до 10 травня включно у зв’язку з виконанням бу-
дівельно-монтажних робіт з реконструкції водопро-
воду комунальним підприємством «Чернігівводо-
канал» цілодобово перекрито рух автомобільного 
та електротранспорту на перехресті проспекту Пе-
ремоги й вулиці Гонча (колишня Горького). Громад-
ському транспорту, який рухається проспектом Пе-
ремоги, встановлено об’їзд перекритої ділянки. На 
тролейбусному маршруті № 6 тимчасово змінено 
кінцеву зупинку «2-га міська лікарня» на «Залізнич-

ний вокзал». Мешканцям мікрорайону вул. Пухова, 
Бєлова, які користуються маршрутом № 6, пропо-
нують здійснювати на нього пересадку з маршру-
ту №7.

На проспекті Перемоги громадський транспорт 
не має можливості обслуговувати зупинки «Про-
грес», «вул. Гонча», «Палац дітей та юнацтва», «Ляль-
ковий театр», а також на вулиці Гончій зупинку «вул. 
Чернишевського».

Власників приватного автомобільного тран-
спорту міськвиконком просить мінімізувати користу-
вання автомобілями в районі проведення будівель-
но-монтажних робіт, особливо в години пік, а також 
утриматися від паркування на прилеглих ділянках ву-
лиць Мстиславська, П’ятницька, Гетьмана Полубот-
ка, Кирпоноса, Коцюбинського.

При якісь нові зміни в організації руху буде пові-
домлено на веб-порталі міської ради.

Ярмо ОСББ

Нащо ламати і замінювати 
ці фонтани?

Гроші за воду витрясають з населення

Знову перекриття 
центральної площі?

Мало нам кількатижневого пе-
рекриття двох основних магістралей 
Чернігова — проспектів Миру і Пере-
моги — через ремонти, так ось чер-
гове перекриття для транспорту цен-
тральної площі міста. Не один місяць 
Красна площа була перекрита взим-
ку, бо тут затяглися новорічні світа. 
Тепер площу перекривали з 27 квіт-
ня, на відкриття в місті туристичного 
сезону, потім кілька вихідних підряд, 
включно з першотравневими свята-
ми. Оскільки площа знову стала міс-
цем гуляння й торгівлі. Але з’явилася 
ідея закривати площу для проїзду 
транспорту на всі вихідні травня — 
знову для гулянок і торгівлі. Бідний 
транспорт, бідні водії та пасажири…

Ремонти перекривають головні артерії Чернігова 
— обидва проспекти міста
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Панорама Пряма мова

Від моменту їхнього створення абре-
віатури НАБУ, САП, НАЗК звучали для 
українських корупціонерів як нова і до-
сить-таки потужна страшилка. Проте, 
як показує час та гіркий досвід, нездо-
ланних страхів для ласих на легкі гроші 
просто не існує. Адже в підсумку страх 
потрапити в поле зору новоствореного 
НАБУ ніби відкриває в нечистих на руку 
чиновників друге дихання — і спонукає 
залучати всі мізки та фантазію, аби зна-
йти потрібні механізми, щоб не потрапи-
ти в антикорупційні тенета. Утім, проана-
лізувавши ці механізми, доходимо ви-
сновку, що не такі вони вже й, так би мо-
вити, інноваційні.

Зрештою, все геніальне — просте. 
Очевидно, цим постулатом і послуго-
вується більшість підозрюваних НАБУ, 
коли банально втікають за кордон або ж 
раптово тяжко захворюють чи фейсбу-
чать про політичні переслідування. 

Узагальнена ситуація, яку спостері-
гаємо з покаранням українських коруп-
ціонерів сьогодні, може бути проілю-
стрована недавньою заявою керівника 
НАБУ Артема Ситника, який на одному з 
останніх брифінгів заявив, що обвину-
вачені в корупції користуються двома 
основними способами захисту від НАБУ 
— це «раптова хвороба» або «політичне 
переслідування».

«Існує два способи захисту від 
пред’явленого обвинувачення або ого-
лошення підозри — або всі раптово хво-
ріють, або починають заявляти про полі-

тичний тиск і політичне замовлення. На 
жаль, захист замість того, щоб будувати 
позицію в рамках процесуального ко-
дексу, переходить у площину Фейсбуку і 
ЗМІ», — сказав очільник Антикорупцій-
ного бюро.

Довідково.
За словами керівника НАБУ Артема 

Ситника, наразі очолювана ним структу-
ра розслідує понад 300 справ. Найбіль-
ше фігурантів — серед керівників дер-
жавних підприємств, які повністю або 
частково належать державі. Таких при-
близно 23%. Друга за чисельністю кате-
горія — службові особи, котрі скоїли ко-
рупційний злочин, збитки від якого пе-
ревищують 500 прожиткових мінімумів, 
— таких приблизно 15%. Третя категорія 
— судді (14%).

І справді, чого тільки варта знаме-
нита на всю країну клітчаста ковдра, під 
якою «вигрівав свою болячку» відсторо-
нений керівник ДФС Роман Насіров піс-
ля оголошення йому підозри.

На фоні цього навіть витівка судді 
Миколи Чауса, який скористався сво-
їм суддівським імунітетом, аби втекти 
за кордон, після того як намагався схо-
вати хабар у банці для консервування, 
тьмяніє.

Тим більше геть неоригінальний ви-
гляд має найсвіжіша заява лідера Ради-
кальної партії Олега Ляшка про політич-
ний тиск на нього з допомогою НАБУ.

І це попри наявну у відкритому до-
ступі е-декларацію нардепа, який не 

зафіксував у ній жодного бізнесу, нато-
мість указав на придбання зі своєю ци-
вільною дружиною нерухомості майже 
на 20 мільйонів гривень. Нагадаю: лідер 
РПЛ офіційно придбав маєток у Козині 
під Києвом, який він досі нібито оренду-
вав за символічні кошти.

На цьому тлі історія про відомого ко-
штовними газовими махінаціями Олек-
сандра Онищенка, який після викриття 
антикорупційними органами втік за кор-
дон і звідти намагається провокувати 
політичний скандал в Україні, багатьма 
українцями сприймається вже як просто 
один із випадків, а не справжній нонсенс.

Найбільший парадокс, пов’язаний з 
історіями, коли корупціонери примудря-
ються втекти від відповідальності бук-
вально з-під носа, полягає в тому, що в 
Україні досі обговорюється, чи є доціль-
ним створення антикорупційних судів...

Звісно, такі суди повинні допомогти у 
проведенні антикорупційної реформи, при-
швидшивши процес законного покарання 
хабарників і крадіїв державних благ.

Проте без забезпечення того, аби 
антикорупційні справи таки були дове-
дені до судів, а самі підозрювані замість 
того, аби ховатися по закордонах чи ще 
щось подібне, реально брали участь у 
процесі, — жоден ані звичайний, ані ан-
тикорупційний суд ефективним не буде.

Олег ПЕТРОВЕЦЬ,
політичний експерт

(«Українська правда», 27.04.2017)
pravda.com.ua

30 квітня на 82-му році життя 
помер видатний український поет 
Борис Олійник. 

Біографічна довідка. Борис Іл-
ліч Олійник народився 22 жовтня 
1935 р. у с. Зачепилівка на Полтав-
щині. Поет, перекладач, академік, 
Герой України (2005).

Відомий державний діяч: обирав-
ся депутатом Верховних Рад СРСР (з 
1989 по 1991 роки — заступник Го-
лови Ради Національностей Верхов-

ної Ради СРСР). У 1980 – 1991 — депутат Верховної Ради УРСР X, XI 
скликань, голова комісії Верховної Ради з питань освіти і культури. 
Депутат Верховної Ради України 1 – 4 скликань (1992 – 2006). Член 
КПРС від 1961 року, член ЦК КПУ і ЦК КПРС у 1990 – 1991 рр. Був го-
ловою комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. 

Закінчив факультет журналістики Київського державного уні-
верситету ім. Т. Шевченка. Працював у газеті «Молодь України», 
журналах «Ранок», «Дніпро», «Вітчизна». Від 1976 по 1991 роки — 
секретар Спілки письменників України та СРСР. 

Борис Олійник зупинив будівництво промвузла в Каневі, що за-
грожувало усипальниці Т. Шевченка. Був одним із тих, хто через 
пресу заблокував будівництво АЕС у Криму й під Чигирином та кана-
лу Дунай – Дніпро, через який пішов би в Україну весь бруд Європи. 

Один із фундаторів Українського фонду культури, від 1987 року 
незмінно його очолював. 

На початку липня 1988 року на XIX конференції КПРС у Москві Бо-
рис Олійник, зупинившись на сталінському терорі 1937 року, цілком 
неочікувано для присутніх завершив цю тему так: «А оскільки в нашій 
республіці гоніння почалися задовго до 1937-го, треба з’ясувати ще й 
причини голоду 1933-го, який позбавив життя мільйони українців, на-
звати поіменно тих, із чиєї вини сталася ця трагедія». Тобто саме він 
першим на державному рівні сказав про Голодомор в Україні, запро-
понувавши створити «Білу книгу» про чорні справи 1932 – 1933 років. 

Борис Олійник — автор понад 40 книг, віршів, есе, статей,  на-
друкованих у СРСР, перекладених багатьма мовами світу.

Поліція закрила кримінальне провадження 
за фактом смерті колишнього голови Фонду дер-
жавного майна Валентини Семенюк-Самсоненко 
у зв’язку з відсутністю складу злочину.

Слідчі Головного управління Нацполіції Київ-
ської області провели розслідування і встанови-
ли, що це було самогубство.

Екс-голову Фонду держмайна В.Семенюк-

Самсоненко знайшли мертвою у своєму будинку 
ввечері 27 серпня 2014 року.

Усього через півроку, 28 лютого 2015 року, 
покінчив життя самогубством, за офіційною 
версією слідства, ще один колишній голова 
Фонду державного майна України Михайло Че-
четов. Один із провідних політиків Партії регіо-
нів, депутат парламенту кількох скликань очо-

лював ФДМУ від квітня 2003 по квітень 2005 
року. Саме за його головування Фонд держ-
майна й організував одну з найбільш скан-
дальних приватизаційних оборудок країни — 
продаж «Криворіжсталі» «потрібним людям» 
уп’ятеро дешевше ($800 млн), ніж було про-
дано це підприємство на повторному аукціоні 
($4,2 млрд). 

Роман 
БЕЗСМЕРТНИЙ,
екс-нардеп, 
український 
дипломат та 
колишній посол 
України 
в Білорусі 

«Настільки президентської 
системи влади в Україні 

ще не було ніколи»
Однозначно Конституція Укра-

їни говорить про те, що ми парла-
ментсько-президентська респу-
бліка. Але насправді урядом керує 
лише Президент. Тобто формально 
в нас парламентсько-президент-
ська республіка, а фактично — та-
кої президентської системи, як за-
раз, ще не було ніколи. 

Ніхто з колишніх президентів не 
мав такого впливу на найважливі-
ші структури держави, як нинішній 
— Петро Порошенко.

Повірте мені, що президент 
Кучма не міг запровадити подібну 
систему, коли прем’єром був Кі-
нах, Марчук чи Ющенко. Зокрема, 
рівень його виховання був такий, 
що він розумів, що цих людей по-
трібно поважати. Така сама ситуа-
ція була й по відношенню до голови 
Нацбанку. Тому, які б відносини не 
складалися між президентами та 
керівниками різних органів, усі ро-
зуміли, що так просто тими людьми 
не покеруєш.

Свого часу я дуже сподівав-
ся, що Україна, як одне з інтелек-
туальних середовищ колишнього 
СРСР, зможе виплекати еліту, яка 
буде здатна слухати і чути. Проте 
сьогодні ми настільки впали в ін-
телектуальному обслуговуванні 
людини у владі, що високі матерії, 
про які зараз треба говорити, ста-
ли недоступними. Виходячи з цьо-
го, очевидно, що ми опустилися до 
примітивних дискусій. Зокрема, 
ми говоримо не про Конституцію, 
а про «треба домовитися», я вже не 
кажу про договори та «договорня-
ки». Через це й нинішня українська 
модель влади — це модель уряду з 
«договорняками». 

Як корупціонери від правосуддя бігають Помер Борис Олійник

Одеська поліція заявляє, що істот-
но просунулася в розслідуванні подій 
2 травня 2014 року, під час яких заги-
нули 48 осіб і більше 200 отримали по-
ранення.

Діє нова слідча група, вже третя за 
рахунком. Для розслідування призначи-
ли дві нові експертизи — хімічну й судо-
во-балістичну. Повідомили про підозру 3 
учасникам подій, після чого вони були ого-
лошені в розшук.

За інформацією Одеської поліції, в ці-
лому підозрюваними у справах проходять 
14 осіб, вони перебувають у розшуку.

«Також у слідства є інтерес до дій 27 
осіб — учасників подій на Грецькій площі 
й 50 осіб — учасників подій на Куликово-
му полі. Однак питання про кваліфікацію 
їхніх дій і оголошення їм підозр поки не ви-
рішене», — заявили в поліції.

Пожежно-технічна експертиза під-
твердила, що причиною такої великої 
кількості загиблих у Будинку профспілок 

на Куликовому полі стала бездіяльність 
пожежників.

Стосовно трьох співробітників Голов-
ного управління Держслужби з надзви-
чайних ситуацій в Одеській області справу 
вже передали до Приморського районно-
го суду Одеси, а ще двоє фігурантів — екс-
глава ГУ ДСНС в області Володимир Боде-
лан і його перший заступник Руслан Вели-
кий — знаходяться в розшуку.

2 травня 2014 року в Одесі під час ма-
сових заворушень загинуло 48 осіб і біль-
ше 200 були поранені. Більшість жертв 
трагедії загинули в Будинку профспілок. 
Слідство встановило, що масові заво-
рушення в Одесі були організовані й на-
вмисне сплановані.

За фактом подій різні правоохоронні 
органи України почали близько десятка 
кримінальних проваджень, що стосують-
ся різних фактів. Деякі з них нині розгля-
даються в судах.

Після трагедії минуло 3 роки…

Економіка від Мінекономіки: 
вчергове підвищити 

ціни на алкоголь
Міністерство економічного розвитку і торгівлі пропонує під-

вищити мінімальні ціни на алкоголь.
28 квітня  оприлюднено проект постанови Кабінету Міні-

стрів, яка встановлює нові мінімальні оптово-відпускні та роз-
дрібні ціни на деякі з алкогольних напоїв. Зокрема, роздрібні 
ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби пропонується збільши-
ти на 7,64 – 11,3%.

Розмір мінімальних цін на алкоголь, який діє сьогодні, запро-
ваджено недавно — в листопаді 2016 року. Водночас у 2017 році 
зросли ставки акцизного податку на переважну більшість алкоголь-
них напоїв (горілку, лікеро-горілчані вироби, коньяк, вина тощо).

«Унаслідок цього, на думку асоціацій виробників алкоголь-
ної продукції, послаблюється конкуренція з боку легальних ви-
робників і збільшується частка недобросовісних виробників», — 
йдеться в повідомленні міністерства.

Мотивація підвищення цін стара, давно відома: мовляв, за-
хистити споживачів від контрафактної та сурогатної продукції, 
зменшити частку тіньової економіки.

Зростають тарифи на газ 
для населення і зарплата в головного 

«газівника», в нього — більш як у 17 разів
Заробітна плата голови НАК «Нафтогаз України» Андрія Кобо-

лєва  2016 року зросла в 17,5 разу — до 19,323 млн гривень за 
рік. Відповідні дані містяться в декларації Коболєва за 2016 рік.

«Нафтогаз України» об’єднує найбільші нафтогазовидобувні 
підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту та збері-
гання природного газу в підземних сховищах, а також із транспор-
тування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

Останнім часом зарплата Коболєва перевищує 2 мільйони 
гривень на місяць. Умови трудового контракту голови «Нафтога-
зу» і колективний договір держкомпанії дозволяють істотно варі-
ювати кінцевою сумою заробітної плати. Так, у додатковій угоді до 
трудового договору вказується, що, крім посадового окладу (1,041 
млн гривень), керівництво отримує щомісячну солідну премію.

Андрій Коболєв неодноразово заявляв, що підвищення зар-
плат топ-менеджерам держкомпаній є стимулом у боротьбі з ко-
рупцією. Тобто без двомільйонних зарплат крастимуть і брати-
муть хабарі…

Закрито справу про загибель  Cеменюк-Самсоненко, як і  про Чечетова

Трагедія в Одесі: поліція заявляє 
про «істотний прогрес» 

після трьох років (!) розслідування
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Бліц-інформ
1,7 мільйона 
українців 
потребують психіатричної 
та наркологічної допомоги
Відповідно до офіційних 

даних Міністерства охорони 
здоров’я України, на початок 
2016 року було зареєстровано 
1,7 млн жителів, які потребують 
психіатричної та наркологічної 
допомоги. Це майже 4% від усьо-
го населення країни.

У структурі психічних розладів 
2015 року найпоширенішими були 
розлади психіки й поведінки вна-
слідок вживання психоактивних 
речовин (алкоголь, наркотичні ре-
човини), що становило 58,41% усіх 
зареєстрованих випадків.

Порушення здоров’я, пов’язані 
зі стресом, невротичні та сомато-
формні розлади становили 8,9%, 
розлади настрою — 1,8%.

За даними ВООЗ, у країнах 
Східної Європи, куди належить і 
Україна, рівень споживання ал-
коголю є надвисоким і продо-
вжує зростати.

Негода 
знеструмила 
сотні населених 
пунктів
Коли у  третій декаді квітня 

до деяких областей України по-
вернулася зима,  виявилося, що 
багато комунікацій, мереж про-
сто не витримують негоди. 

Як повідомила Держслужба з 
надзвичайних ситуацій, «внаслі-
док несприятливих погодних умов 
(дощ з мокрим снігом, налипання 
мокрого снігу, шквалисті пориви 
вітру 15 – 20 м/с), через обриви 
ліній електропередач і спрацю-
вання систем захисту» виявилися 
знеструмленими 505 населених 
пунктів у п’яти областях, а саме: 
Дніпропетровська — 287, Харків-
ська — 127, Полтавська — 53, За-
порізька — 24, Херсонська — 14.

Крім того, через налипання 
мокрого снігу та вітру в Харків-
ській, Запорізькій і Дніпропе-
тровській областях упали близь-
ко 2,5 тисяч дерев.

Французька 
прокуратура 
розслідує 
законність обрання 
Росії господарем 
чемпіонату світу з 
футболу 2018 року
Розслідуються можливі по-

рушення під час ухвалення рі-
шення про проведення чемпіо-
нату світу з футболу 2018 року в 
Росії та 2022 року в Катарі.

Прокурори вивчають можли-
ві злочини, в тому числі приватну 
корупцію, змови і вплив. Колиш-
ній президент Міжнародної феде-
рації футболу (ФІФА) Зепп Блаттер 
був допитаний як свідок 20 квітня 
у Швейцарії швейцарською проку-
ратурою за присутності двох фран-
цузьких офіційних представників.

Швейцарська влада 2015 
року порушила кримінальну 
справу щодо призначення чем-
піонатів світу в Росії та Катарі. 
У Швейцарії цю справу розслі-
дують щодо конкретних осіб за 
підо зрою в безгосподарності й 
відмиванні грошей.

Рішення про надання Росії та 
Катару прав на проведення чем-
піонатів світу 2018 і 2022 років 
відповідно було ухвалене на ви-
конкомі ФІФА в Цюріху в грудні 
  2010 року. 

Панорама

У Перемишлі в Польщі під час 
пам’ятних заходів з нагоди 70-х 
роковин операції «Вісла» відомі 
польські діячі культури та політи-
ки 29 квітня підписали заяву, в 
якій закликали спільно з україн-
цями протистояти актам агресії і 
провокаціям, які б загрожували 
нормальним добросусідським від-
носинам.

Заяву підписали, зокрема, 
Збігнєв Буяк, Гражина Станішев-
ська, Генрик Вуєц, Адам Міхнік, 
Агнешка Голланд, Кристина Янда, 
політики Томаш Сємоняк, Адам 
Шлапка та багато інших відомих 
поляків.

«Упродовж останніх кількох 
десятків років поляки й україн-
ці завдяки зусиллям обох сто-
рін записали багато нових, пре-
красних сторінок спільної іс-
торії... Ми не дозволимо, щоб 
провокації й агресивні дії, які 
посилюються і служать чужим 
інтересам, поставили під загро-
зу добросусідські відносини по-
ляків та українців», — йдеться в 
заяві.

Зазначається, що депорта-
ція українців та їхнє розпоро-
шення по північних і західних ре-

гіонах Польщі було одним з ба-
гатьох елементів у трагічному 
ланцюгу польсько-українських 
конфліктів.

* * * 
26 квітня на кладовищі 

села Грушовичі поблизу Пе-
ремишля представники поль-
ських націоналістичних орга-
нізацій розібрали надгробний 
пам’ятник бійцям Української 
Повстанської Армії. Як заяви-
ло українське МЗС, в Україні 
обурені демонстративними й 
зухвалими діями, пов’язаними 
з руйнуванням українського 
пам’ятника.

Згодом українська сторона 
заявила про призупинення про-
цесу легалізації польських ме-
моріальних об’єктів на терито-
рії України, а також призупинен-
ня надання дозволів на прове-
дення робіт з пошуку поховань та 
впорядкування польських місць 
пам’яті в Україні.

У свою чергу, Інститут націо-
нальної пам’яті Польщі заявив, що 
могила вояків УПА може бути впо-
рядкована на кладовищі у Грушо-
вичах після проведення археоло-
гічних досліджень.

Аварія на Чорнобильській атом-
ній електростанції на Київщині 26 квіт-
ня 1986 року стала найбільшою техно-
генною катастрофою в історії людства. 
Вона показала, що люди ще далекі від 
приборкання й використання «мирно-
го атома», і це може призводити до ка-
тастроф. Викид радіації при аварії на 
ЧАЕС був у сотні разів більшим, ніж при 
вибуху атомних бомб над Хіросімою та 
Нагасакі 1945 року. Просто ця радіація 
поширилася на величезних територіях, 
не була так сконцентрована, як над зга-
даними містами, де знищила, одразу чи 
з часом, практично все населення. 

Між тим, наслідки Чорнобильської 
катастрофи могли бути ще тяжчими. 
Про це свідчать дослідження зарубіж-
них учених. 

Річ у тому, що через кілька днів піс-
ля аварії, першого вибуху, радянські фа-
хівці з’ясували, що станції загрожують 
нові вибухи й набагато потужніші. Уна-
слідок вибуху й пожежі на 4-му реакторі 
його активна зона продовжувала пла-
витися. Там залишалося 185 тонн ядер-
ного палива, і ядерна реакція тривала. 

Під цією палаючою масою знаходи-
лося приблизно 12 тисяч тонн води. Вона 
в роботі енергоблока використовувала-
ся як теплоносій. Тепер від ядра розплав-
леного реактора воду відділяла лише бе-
тонна плита, яку пропалювала розплав-
лена маса. Якби ця маса впала на воду, 
це викликало б новий, але вже величез-
ний паровий вибух. Він міг зруйнувати 
три інші реактори станції. Радіація цілком 
могла б знищити Київ і більш як на сто-
ліття зробила б непридатною для прожи-
вання всю північ України (публікація The 
Scotsman від 16.03.2011 р.).

За ще більш песимістичним прогно-
зом, така аварія могла б зробити Украї-
ну, частину Росії та Європу непридатни-
ми для проживання на тисячі років.

Порятунком від цього могло бути 
лише швидке скидання води з-під ре-
актора. Треба було через затоплені ка-
мери реактора дістатися до клапанів, 
що тримають воду, відкрити їх і негайно 
злити воду з-під розпеченого реактора. 

На цю операцію добровільно пішли 
два інженери й начальник зміни стан-
ції. Вони в аквалангах виконали цю 
смертельно небезпечну роботу. Цим 
запобігли новому вибуху. 

Отримавши велетенську дозу раді-
ації, через кілька тижнів герої помер-
ли. Їхні імена — Олексій Ананенко, Ва-
лерій Беспалов, Борис Баранов. 

Люди й далі 
«заграють» з атомом

У багатьох країнах, особливо піс-
ля Чорнобиля, відмовляються від ви-
користання атомної енергії. В інших 
— атомні станції продовжують діяти. У 
тому числі в Україні, де й трапилася тра-
гедія. Більше того: через війну на Дон-
басі і втрату поки що для держави його 
частини (а значить — донецького ву-
гілля) нині навантаження на українські 
атомні станції збільшено. Ще недавно 
доля електрики, виробленої в нас на 
АЕС, складала 47% від загальної, але 
останніми тижнями наближається до 
60 відсотків. 

В Україні експлуатуються 15 енер-
гоблоків на 4-х атомних станціях: 6 — 
на Запорізькій, 4 — на Рівненській, 3 
— на Південноукраїнській (Миколаїв-
ська область), 2 — на Хмельницькій. 

За 2016 рік на АЕС відбулося 11 
позапланових, тобто аварійних, ре-
монтів. Це не випадково: термін екс-
плуатації багатьох енергоблоків за-
вершується. 12 з них були споруджені 
в часи СРСР, а термін їх експлуатації 
— 30 років. Однак в Україні планують 
термін роботи 12 блоків, які вже від-
працювали чи незабаром відпрацю-
ють свій ресурс, продовжити ще на 15 
років. 

Проблема ще й у тому, що всі наші 
АЕС проектували й будували в часи 
СРСР за участю Росії. Там же нині й 
більшість запчастин, які потрібні для 
продовження терміну функціонування 
станцій.

Збірник секретних 
документів про 

Чорнобильську аварію
До 31-х роковин аварії на ЧАЕС 

побачило світ унікальне видання до-
кументів «Чорнобиль. Документи 
Оперативної групи ЦК КПУ (1986 – 
1988)», які раніше не публікувалися.

Тут містяться матеріали, що роз-
кривають оперативну роботу владних 
структур з евакуації населення з не-
безпечних зон, його розміщення, на-
дання медичної допомоги, прогноз-
ні оцінки й роздуми представників 
вищої управлінської гілки, профіль-
них відомств і наукових установ щодо 
подолання техногенної катастрофи. 
Вони відтворюють не офіційну та за-
гальноприйняту позицію, а розкрива-
ють механізм прийняття рішень у над-
звичайних умовах.

Видання охоплює 130 докумен-
тів за період від 3 травня 1986 р. до 
9 листопада 1988 р., що зберігають-
ся у фонді «Центральний комітет Ко-
муністичної партії України» Централь-
ного державного архіву громадських 
об’єднань України. Це протоколи Опе-
ративної групи Політбюро ЦК КПУ, 
стенограми засідань, інші документи. 
Усі вони мали високий рівень таєм-
ності, а тому зберігалися в «окремій 
папці» ЦК КПУ.

Видання стало результатом спіль-
ної роботи ЦДАГО та Інституту історії 
України НАН України. З повною вер-
сією збірника «Чорнобиль. Докумен-
ти Оперативної групи ЦК КПУ (1986 

– 1988)» можна ознайомитись у віль-
ному доступі на офіційних сайтах цих 
установ. 

Європа шукає 
альтернативну енергетику, 
а ми «підсіли» на  атом, газ і вугілля 

Три країни збудують Три країни збудують 
у Північному морі острів у Північному морі острів 

із вітровими електріз вітровими електростанціямиостанціями
Нідерланди, Данія та Німеччина до-

сягли угоди про будівництво великого 
хабу вітрової енергії в Північному морі.

Новий штучний острів площею 6 
квадратних кілометрів створять на 
найбільшій піщаній мілині в Північному 
морі, яка називається Доггер-банка. 
Острів буде оточений вітряними фер-
мами, матиме злітно-посадкову смугу 
для повітряних суден і порт, виробля-
тиме електрику для 80 мільйонів єв-
ропейців.

Потужний хаб буде базою для пе-
редачі виробленої енергії вітру до Ні-
дерландів, Данії, Німеччини, Вели-
кої Британії, Норвегії та Бельгії. Пла-
нується, що енергію вироблятимуть 
більше десяти тисяч вітряних турбін.

Перша у світі плавуча сонячна 
гідроелектростанція

Перший у світі гібридний проект 
потужністю 220 кВт запущений на во-
досховищі на річці Альто-Рабагао в 
Монталегре (Португалія). Це водосхо-
вище було обрано через його «екстре-
мальний рівень складності» — пере-
пади рівня води тут бувають у діапа-
зоні 30 метрів.

Об’єкт являє собою 840 фото-
електричних панелей сумарною по-
тужністю 220 кВт, що, як очікується, 
вироблятимуть 332 МВт-год. на рік. 
Потужність гідроелектростанції ста-
новить 68 МВт.

Проект здійснюється французь-
кими фахівцями у співпраці з найбіль-
шою енергетичною компанією Порту-
галії. 

Серед основних переваг плаву-
чої гідрофотоелектричної установки 
— відсутність необхідності виділяти 
землю під сонячну станцію або буду-
вати греблі на річках, що дуже знижує 
капітальні витрати на будівництво 
об’єкта. Також гібридна складова під-
вищує ефективність об’єкта: соняч-
на електростанція виробляє енергію 
вдень, а ГЕС працює в періоди вечір-
нього пікового споживання.

У Польщі створено 
Центр протидії 

російській пропаганді
Фундація «Центр аналізу пропаганди 

і дезінформації» є першою такого роду ін-
ституцією в Польщі, діяльність якої спря-
мовуватиметься на протидію російській 
дезінформації в польському інформа-
ційному просторі. Адже інформаційна та 
психологічна війна проникає в різні сфе-
ри функціювання суспільства й держави.

«Ми розуміємо характер ворожих дій 
з боку Росії щодо Польщі та її союзників», 
— констатував директор центру Адам 
Лельонек. За його словами, центр спів-
працюватиме з різними організаціями. 

У Перемишлі 
вшанували 

жертв акції «Вісла»
У цьому місті Польщі пройшли чоти-

риденні пам’ятні заходи з нагоди 70-річ-
чя акції «Вісла» — примусового висе-
лення 140 тис. українців зі своїх ет-
нічних земель на північ і захід Польщі. 
Конференції, виставки, презентації та 
пам’ятні богослужіння були організовані 
Об’єднанням українців у Польщі та поль-
ськими неурядовими організаціями.

Наукова конференція, присвячена 
цій даті, відбулася і в столиці країни — 
Варшаві. 

За провокаціями 
в Польщі 

стоїть Москва
Волонтери InformNapalm встано-

вили, що за акціями з осквернення 
українського пам’ятника в польсько-
му селі Грушовичі стоїть Москва. Про 
це вони дізналися з листування гро-
мадянина Білорусі Олександра Усов-
ського, який займався організацією 
антиукраїнських акцій у Польщі та ін-
ших країнах Східної Європи.

Попереднє осквернення цього 
монумента в серпні 2014 року також 
було частиною російських провокацій 
у Польщі, на які Кремль виділив близь-
ко 100 тисяч євро.

Завдяки зламу листування Усов-
ського вдалося встановити, що на по-
чатку 2017 року він знову планував зу-
стріч зі своїми польськими «партнера-
ми» для організації нових провокацій. 
Активісти UCA і волонтери міжнародної 
розвідувальної спільноти InformNapalm 
виклали у відкритий доступ листуван-
ня Усовського з польськими націо-
налістами з обговоренням акцій біля 
пам’ятника в Грушовичах. 

InformNapalm зазначає, що про-
вокації в Польщі планувалися людьми 
з оточення помічника президента РФ 
Владислава Суркова і керівника Ін-
ституту країн СНД, депутата Держду-
ми РФ Костянтина Затуліна.

Відомі громадські й культурні діячі Польщі 
закликали спільно з Україною протистояти провокаціям

Чорнобиль міг знищити Україну та Європу
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Всеукраїнський 
поетичний вернісаж 

«Троянди 
й виноград»

«…Бо дивна річ: людина кож-
на якоюсь мірою поет». Цей вислів 
Максима Рильського став гаслом 
поетичного аматорського конкур-
су його імені — Всеукраїнського 
поетичного вернісажу «Троянди й 
виноград», презентація якого від-
булася нещодавно в агенції УНІАН 
у Києві. 

Конкурс триватиме по вере-
сень включно, після чого журі, у 
складі якого — Іван Драч, Микола 
Луків, Петро Засенко, Володимир 
Бутко, Станіслав Шевченко, Вікто-
рія Колесник і Максим Рильський 
(онук поета), визначать до 12 ла-
уреатів конкурсу. Їх запросять у 
Київ на літературно-мистецький 
вечір, церемонію вшанування, де 
гості читатимуть свої вірші, отри-
мають дипломи та почесні відзна-
ки — кришталеві троянди.

Це вже четвертий конкурс іме-
ні Максима Рильського для пое-
тів-аматорів країни. Перші три від-
бувалися в 2006, 2008 та в 2012 
роках. Як і попередніми роками, 
організатори вернісажу-2017 — 
родинний фонд Максима Риль-
ського, Український фонд культу-
ри та Київський літературно-ме-
моріальний музей М.Т. Рильського 
за підтримки корпорації «Еталон».

За висловом Бориса Олійни-
ка, «Троянди й виноград» — най-
більший в Україні аматорський по-
етичний конкурс, оскільки виклю-
чає будь-які обмеження, аби жила 
в людині поетична іскра Божа. А 
на думку Івана Драча, вернісаж 
продовжує благородну справу 
Максима Рильського — відкриває 
нові імена. 

У кожному з трьох попередніх 
конкурсів брали участь від 200 до 
250 учасників. Географія — всі без 
винятку регіони країни. Наймолод-
ші учасники мали 10 – 12 років, 
найстарші — 70 – 80. Серед най-
активніших — школярі, студенти, 
вчителі, журналісти, хоча були й 
медики, бухгалтери, архітектори.

Положенням конкурсу перед-
бачено чотири номінації: патріо-
тична лірика, філософська ліри-
ка, інтимна лірика, пейзажна ліри-
ка. Від кожного учасника чекають 
один або кілька віршів (бажано, 
щоб один з них — сонет) у друко-
ваному вигляді загальним обся-
гом до 150 рядків. 

Твори необхідно надсила-
ти на адресу музею М. Рильсько-
го: 03039, м. Київ-39, вул. Мак-
сима Рильського, 7 — з поміткою 
«Поетичний вернісаж»). Остання 
дата відправлення на поштовому 
штемпелі — 25 вересня. 

Учасники конкурсу мають на-
звати номінацію власного твору, 
а також надати основні дані про 
себе: ПІБ, повна адреса, телефон, 
вік, освіта, місце роботи, посада.

Благодійна організація 
«Фонд Максима Рильського «Тро-
янди й виноград». Адреса: 03150, 
Київ, а/с №18. Тел.: 050-330-
77-42, 067-503-15-85. Дирек-
тор фонду — Максим Георгійович 
Рильський, онук поета. 

На «Дні Землі» в Oscar 
Scherer State Park україн-
ська громада південно-за-
хідної Флориди мала нагоду 
розказати про Чорнобиль-
ську аварію, яка сталася 31 
рік тому. Тут була нагода роз-
казати також про Україну та 
війну на Донбасі, про росій-
ську загарбницьку політику 
та дезінформацію, яка йде з 
Росії. На столі були вистав-
лені книжки про Чорнобиль 
англійською та українською 
мовами, мапа України, де 
зазначено Чорнобиль.

Виставка книжок і летюч-
ки-інформації про Чорнобиль 
та Україну були приготовлені 
Нелею Лехман та Вірою Бод-
нарук із поміччю др. Богдана 
Боднарука, які вже більше 10 
років беруть участь у «Днях 
Землі» у Флориді. До розпо-
відей про Чорнобиль та Укра-
їну були долучені члени 56-го 
відділу Союзу українок Аме-
рики Леся Попель, Христина 
Шелдон, Арета Барановська, 
Анна Мацілинська та Ліда Га-

узмен, Остап Мацілин-
ський і Том Гаузмен. 

Члени Громадсько-
го комітету в Норт-Порті 
щороку вшановують 
пам’ять жертв Чорно-
бильської аварії собор-
ною панахидою в церкві 
Входу в Храм Пресвятої 
Богородиці, яку відправ-
ляють спільно греко-ка-
толицькі і православ-
ні священики за участю 
представників україн-
ських організацій на те-
рені Норт-Порта.

Також родини з ді-
тьми мали нагоду по-
бачити красу природи в 
парку та почути амери-
канську фольклорну му-
зику. Діти могли купати-
ся та їздити на каяках.

Віра БОДНАРУК,
професор, голова Гро-

мадського комітету 
Норт-Порта,

Флорида, США. 
Фото Богдана Боднарука

Перемишль — чарівне старовин-
не місто на сході Польщі, всього за 
кілька кілометрів від кордону з Укра-
їною, з Львівською областю. Тут ве-
лика українська громада, діє кіль-
ка українських навчальних закладів, 
церков. 

Вже понад 10 років у місті пра-
цює  університет — Державна Вища  
Східноєвропейська Школа.

Найбільш східний  університет 
Польщі  охоче запрошує на навчан-
ня українських юнаків і дівчат. Цей 
заклад має тісні зв’язки з Україною, 
зокрема угоди про співпрацю з кіль-
кома українськими університетами. 
Нині в університеті  навчається понад 
300 студентів з України. 

В університеті можна отрима-
ти диплом, який визнається в усьо-
му Європейському Союзі, Америці та 
Канаді.

Навчання триває 3 роки на гума-
нітарних і суспільних напрямках і 3,5 
– 4 роки — на технічних. Студенти, які 
працюють, можуть навчатися за ін-
дивідуальним графіком. У Польщі не-
має вступних іспитів на навчання, від 
вступника потрібен лише атестат про 
середню освіту.

В університеті є, зокрема,  такі 
факультети: англійська філологія, 
польська філологія, прикладна лінг-
вістика, історія, політологія, соціоло-
гія, міжнародні відносини, архітекту-
ра інтер’єрів, графічне проектуван-
ня, виробництво і безпека продуктів 

харчування, інженерія середовища, 
інженерія транспорту і логістики, ме-
хатроніка. 

У вільний від навчання час на сту-
дентів чекає захоплююче дозвілля.

Студенти, що мають карту поляка 
або дозвіл на постійне проживання 
в Польщі, навчаються безкоштовно, 
з правом отримання соціальних і на-
укових стипендій. Студенти, котрі на-
вчаються на платній основі, на інди-
відуальне прохання можуть отримати 
знижку до 50%. Оплату можна здій-
снювати частинами. 

Докладну інформацію про вступ 
і загалом про університет можна 
отримати українською чи російською 
мовою, написавши на електронні 
адреси: studiujwpolsce@pwsw.pl  чи  
w.koziar@pwsw.eu. Або зателефону-
вати в офіс на польські телефони — 
стаціонарний: 48-16-73-55-204, мо-
більний — 48-50-56-16-818 (Василь 
Козяр, керівник відділу організації 
і промоції університету). Говорити 
можна українською мовою.

Адреса: Державний Східноєвро-
пейський університет у Перемишлі, 
вул. Князів Любомирських, 6, 37-
700, Перемишль, Польща. 

Польською мовою: Panstwowa 
Wyzsza Szkola Wschodnioeuropejska 
w Przemyslu,  ul. Ksiazat Lubomirskich, 
6, 37-700, Przemysl, Polska.

Інтернет-сторінка університету: 
www.pwsw.ue 

Європейський диплом — у Польщі
Університет Перемишля запрошує  студентів з України

Головний корпус університету знаходиться 
в красивому старовинному палаці XVIII століття.

Закордонне українство

Святослав Караванський, книга 
«Ідіотизми сталінської ярижки у дер-
жавній мові України», Львів, БаК, 2016.

Остання (одинадцята) книга відо-
мого правозахисника, політв’язня та 
філолога Святослава Караванського 
присвячена мовним покручам, які ви-

никли й набули поширення у спробах 
Москви зробити українську мову до-
датком до російської. 

Автор простежує послідовний на-
ступ на мову, що передбачав фізичне 
знищення знавців української мови, 
правопису та заміну його 1933 року 
штучним витвором псевдофілологів на 
службі Кремля, навчання цього право-
писові нових поколінь учителів, літера-
торів, усієї громади.

Видати книгу допомогли своїми по-
жертвами 29 добродіїв зі США. 

На мою думку, сучасному читаче-
ві, особливо середнього віку, читати 
книгу буде нелегко. Стереотипи міцно 
увійшли в наше життя. Але необхідно, 
якщо хочемо відновити мову Тараса 
Шевченка, Лесі Українки, інших україн-
ських класиків. Водночас у книзі є ба-

гато назв і частин мови, які використо-
вують закордонні українці, але значно 
менше — громадяни самої України. Це 
назви міст: Лубні, Броварі, Ромен, Бе-
рестя, Баришпіль, Прилука, Путивель, 
Атени; річка Дін. У додатку «Свої — не 
гірші від заморян» подано словник ін-
шомовних слів та їхніх українських від-
повідників. Уся книжка сповнена таких 
практичних порад, тому її варто зроби-
ти настільною для редакторів, журна-
лістів, письменників і мовників. 

Сум і жаль викликає ще один до-
даток — «Доля учасників правописної 
конференції 1927 року». Поряд із біо-
графічними даними багатьох учених 
значиться: страчений, розстріляний, 
репресований. Таких у списку — 42 
особи.

С. Караванський пропонує відкри-

ти у вищих навчальних закладах ре-
дакторські факультети, атестувати на 
державному рівні редакторів, прово-
дити наукові конференції щодо стану 
української мови, створити курси під-
вищення кваліфікації редакторів, за-
провадити заохочення для найкращих 
і стягнення для недбайливих, закріпи-
ти необхідні заходи у законодавстві.

Ларіон КОСТЕНКО

Від редакції «Світ-інфо». Свято-
слав Караванський був читачем і авто-
ром нашої газети. Незадовго до своєї 
смерті він надіслав у «Світ-інфо» руко-
пис своєї книги «Ідіотизми сталінської 
ярижки у державній мові України» для 
друку. Газета вмістила кілька розділів 
із цієї книги. Можете прочитати їх на 
сайті «Світ-інфо». 

Допомога Україні
Злучений українсько-американський допомо-

говий комітет (ЗУАДК) відправив в Україну перший 
цього року гуманітарний контейнер. Основний його 
вміст складає терапевтичне обладнання. Це й інше 
нове медичне устаткування, вартість якого понад 
$100 000, було придбане завдяки щедрому спадку 
Григорія Малиновського. Названий інвентар розподі-
лять між трьома об’єктами в Харкові, Дніпрі та Полта-
ві в пам’ять про цього великодушного мецената. Ба-
гато українських воїнів і цивільних людей потерпають 
від важких травм, і маємо надію, що це обладнання 
дасть можливість швидшого їхнього одужання.

Також у контейнері — два польові електричні ве-
лосипеди (для антитерористичної операції), два чоти-
римісні візки з дашком (для Тульчинського та Хмель-
ницького регіональних спеціалізованих інтернатів 
для дітей до семи років з особливими вадами від на-
родження; діти-сироти цих закладів отримають шанс 
для частих прогулянок на свіжому повітрі); 40 коро-
бок із медичним спорядженням, інваліднi крісла, 
милицi, ходунки, переносні туалети, дитячі пампер-
си, одяг, взуття, білизна; кілька коробок зі шкільним 
приладдям і речами персональної гігієни (для дітей в 
Авдіївці).

Від імені всіх, хто задіяний у цій благодійній спра-
ві, висловлюємо найщирішу подяку нашим волон-
терам і жертводавцям. Завдяки вам, наші добродії, 
ЗУАДК має змогу організувати відправку такої необ-
хідної допомоги Україні.

Канцелярія ЗУАДК

«День Землі» у Флориді

Святослав Караванський 
пояснив радянські мовні «ідіотизми»

Том Гаузмен, Ліда Гаузмен, Анна Мацілинська, 
Арета Барановська, Віра Боднарук, Остап 

Мацілинський, Леся Попель та Богдан Боднарук.

Книжки про Чорнобиль.
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Цікаві факти про Мексику

Історія: таємниці, відкриття, гіпотезиДивні 
заборони

Подекуди ці дивні заборони 
вже скасовані, але десь діють. 
Так що, збираючись у подорож, 
не зайве перевірити, чого не 
треба робити в деяких країнах. 

Бурунді: біг групою
У Бурунді заборонили біг у 2014 

році. Тоді президент П’єр Нкурунзиза 
зрозумів, що група людей, яка займа-
лася пробіжкою, була використана як 
прикриття підривної діяльності. За-
кон настільки суворий, що його недо-
тримання може призвести до довіч-
ного ув’язнення, проте це стосується 
тільки груп, а не одиночних бігунів.

Німеччина: 
паливо не повинно 
кінчатися
Водії не повинні допускати, 

щоб в їхніх автомобілях закінчи-
лося паливо, якщо вони їдуть по 
німецькому автобану. Річ у тім, що 
ходьба по автобану заборонена 
законом, тому водій не може вийти 
з автомобіля для дозаправки.

Італія: шльопанці
Носіння цього виду взуття на 

італійському острові Капрі є неза-
конним через шум, який створю-
ють шльопанці. 

Канада: 
дитячі ходунки
У 2004 році канадські вчені ви-

явили, що використання дитячих 
ходунків може призвести до че-
репно-мозкових травм, переломів 
кісток і навіть до смерті через те, 
що вони надають дитині більшу за 
фізіо логічну мобільність.

Австралія: пилосос
У Мельбурні заборонено пило-

сосити з 22.00 до 07.00 у будні та з 
22.00 до 09.00 у вихідні дні. 

Франція: кетчуп
У Франції заборонили викорис-

товувати кетчуп у кафетеріях шкіл 
і коледжів, оскільки, як було заяв-
лено, надмірне застосування цього 
продукту губить смак французької 
кухні, а також у кетчупі міститься 
дуже велика кількість цукру.

Південна Корея: 
відеоігри після опівночі
У 2011 році в Південній Кореї 

ухвалили закон, який забороняє ді-
тям грати в онлайн відеоігри з опів-
ночі до шостої ранку. Цей крок був 
зроблений для боротьби з ігровою 
залежністю. Тим не менше 2013 
року уряд вніс поправку до закону. 
Тепер заборона може бути знята 
за батьківським запитом.

Туркменістан: 
спів під фонограму
Заборона співу під фонограму 

набула чинності 2005 року, щоб збе-
регти справжню культуру країни. Це 
не єдина заборона подібного штибу. 
У державі заборонені навіть опера 
й балет, які визнані непотрібними.

Австралія:
заміна лампочки 
розжарювання
У Вікторії, одному з найбільш 

густонаселених штатів Австралії, 
поміняти лампочку самостійно є 
незаконним, якщо ви не кваліфіко-
ваний електрик.

Великобританія: 
смерть у парламенті
Людям не дозволяється вми-

рати в будівлі парламенту, оскіль-
ки таким чином їх можуть поховати 
за рахунок держави. Під час опиту-
вання, проведеного  2008 року, за-
кон був визнаний найабсурднішим 
за всю історію Великобританії.

Японія: танці 
в столичних клубах
Столиця Японії Токіо славить-

ся своїм нічним життям, однак піс-
ля опівночі людям не можна танцю-
вати в нічних клубах. Закон був за-
проваджений 1948 року й діє досі.

Мексика (офіційно — Мексиканські Сполучені 
Штати) — країна в Північній Америці, яка межує на 
півночі зі Сполученими Штатами Америки, на півдні 
— з Гватемалою, Белізом. Омивається на заході Ти-
хим океаном, на південному сході — Карибським мо-
рем, на сході — Мексиканською затокою. 

Мексиканські Сполучені Штати — федеративна 
конституційна республіка, яка складається з 31-го 
штату та одного федерального округу навколо столи-
ці Мехіко.

Мексика — п’ята за величиною країна на аме-
риканському континенті й 14-та у світі, її площа — 
1972550 квадратних кілометрів. 

Столиця країни Мехіко налічує майже 9 мільйо-
нів людей, а столична агломерація — понад 19 міль-
йонів. 

Населення — 118 мільйонів осіб (11 місце у світі).
Офіційною мовою країни є іспанська. Мексика 

— найбільша іспаномовна країна світу. Іспаномов-

ного населення тут майже удвічі більше, ніж у самій 
Іспанії. 

Майже один мільйон індіанців розмовляє більш як 
50 мовами та діалектами. До мов індіанців належать 
науатль (мова ацтеків, різні діалекти якої представля-
ють найбільший лінгвістичний масив), майя та інші.

Від часів навернення у християнство іспанськи-
ми конкістадорами переважна більшість мексикан-

ців сповідує християнство. 89% віруючих мексикан-
ців — католики, 6% — протестанти, 5% — прихильни-
ки інших релігій. У глибині країни серед місцевих інді-
анських племен досі широко поширене язичництво.

Однією з найбільш важливих доіспанських ци-
вілізацій Мексики були ольмеки, які жили на цих 
землях від 1400-х рр. до н.е. до 300-х рр. н.е. Відо-
мі вони переважно завдяки величезним виготовле-
ним з каменю головам, які доступні для огляду в му-
зеях країни.

Метеорит, що став причиною вимирання дино-
заврів 65 млн років тому, впав у місці, де нині роз-
ташоване місто Чиксулуб — на узбережжі півост-
рова Юкатан. Від удару сформувався кратер діаме-
тром 180 км. Нині метеорит знаходиться на глибині 
600 м. 

Коли іспанський конкістадор Ернан Кортес при-
був до мексиканських берегів, його сприйняли як 
бога, піднесли  священний напій какао.

Державний прапор Мексики складається з трьох 
вертикальних смуг: зелена означає надію, біла — єд-
ність і чистоту, червона — кров національних героїв. 
У середині, на білій смузі, зображений золотий орел, 
який клює змію.

Мексика посідає четверте місце у світі з біо-
логічного розмаїття. На її території можна виявити 
більше 200 тисяч різних видів, що  становить від 10 
до 12% живих істот, відомих світу. Тут представлені 
п’ять видів клімату й 9 з 11 типів екосистем. Мекси-
ка тримає першість за кількістю рептилій, що меш-
кають на її території, — 707 видів; займає друге міс-
це за кількістю ссавців (491 вид) і четверте — за 
кількістю земноводних (282 види) та рослин (26 тис. 
видів).

Трохи більше 77% видів кактусів, що ростуть у 

Мексиці, є ендеміками, тобто їх не можна знайти ніде 
більше у світі.

У Мексиці існує щонайменше 50 усіляких видів 
агави для виробництва мескалю. Мескаль — стар-
ший брат знаменитої текіли, мексиканської горілки. 
Його стали виготовляти на цих землях задовго до на-
пою, що тепер є символом Мексики.

Мексика має другий за довжиною кораловий 
риф, що знаходиться за 200 м від острова Косумель, 
у штаті Кінтана Роо.

Столиця Мексики, місто Мехіко, розташоване в 
котловані, оточеному вулканами. Два найвідоміших 
з них — Попокатепетль та Істаксіуатль.

У Мексиці є найменший у світі вулкан. Розташо-
ваний він у місті Пуебла, має назву Куескомате. Його 
висота — близько 13 м, на сьогодні він не активний.

Мехіко — місто з найбільшою кількістю музеїв у 
світі. Замок Чапультепек, який знаходиться тут і був 
колись резиденцією губернаторів, — єдиний побудо-
ваний замок на всьому Американському континенті.

Федеральний округ Мехіко — це друга за густо-

тою населення зона світу, він поступається тільки 
японському Токіо. 

Країна — найбільший виробник срібла.
Найбільш споживаний напій мексиканцями — 

не текіла, а кока-кола.
У країні курсують близько 60 тисяч таксі. Це сві-

товий рекорд.
У Мексиці налічується 26 місць, визнаних 

ЮНЕСКО Світовою спадщиною. Це більше, ніж у Єгип-
ті, Греції, Перу, Сполучених Штатах.

Мексиканська кухня також визнана Світовою 
спадщиною. Мексика подарувала світові шоколад, 
перець чилі й кукурудзу.

На південному сході країни розташоване місто 
Катемако — світова столиця чаклунів і відьом. Один 
раз на рік тут відзначають Ніч відьом, і на свято, крім 
чаклунів, з’їжджаються туристи з усього світу.

У Великобританії виявлено 
копію Декларації 

незалежності США
Учені Гарвардського університету виявили в 

південній частині Великобританії копію Декларації 
незалежності США. Виконана вона на пергаменті.

У світі досі існувала тільки одна копія докумен-
та, яка зберігається в Національних архівах Ва-
шингтона.

Попередній аналіз знайденого документа по-
казав, що його могли створити в 1780-х роках у Фі-
ладельфії або Нью-Йорку. Копія належала третьо-
му герцогу Ричмонду Чарльзу Ленноксу.

Декларацію незалежності, згідно з якою Спо-
лучені Штати Америки стали незалежними від Ве-
ликобританії, підписали 4 липня 1776 року пред-
ставники 13 штатів. Її оригінал визнаний народ-
ним на дбанням США і зберігається в контейнері 
з куленепробивного скла, заповненому інертним 
газом, у Національному архіві. Удень Декларацію 
демонструють у залі архіву, а вночі забирають до 
спеціального підвального приміщення.

Велетенську статую Рамзеса II 
відновили з 57 уламків

У єгипетському Луксорі відкрили відновлену 
статую фараона Рамзеса II. Монумент заввишки 
11 м висічений з чорного граніту. Має вагу 75 т. 
Скульптуру розташували біля входу до храму поряд 
з іншими аналогічними монументами.

Так званий колос Рамзеса ІІ археологи вияви-
ли 1958 року. Він був розколотий на 57 шматків. 
Пошук частин тривав до 1960 року.

Рамзес II, або Рамзес Великий, є одним із най-
відоміших фараонів Стародавнього Єгипту. Пра-
вив у XIII ст. до н. е. протягом 66 років. Завоював 
Палестину й Ліван. За період його правління мо-
гутність Єгипту досягла вершини.

У Єгипті знайшли мумії та 
скарбницю артефактів у 

3500-річній гробниці
Вісім мумій і скарбниця артефактів виявлені 

недалеко від стародавнього міста Луксор у Єгипті. 
Дослідники також виявили дерев’яні труни й понад 
1000 поховальних статуй.

Могила була знайдена в некрополі поблизу 
Долини царів. Вона, як вважають, належала дво-
рянину, який працював міським суддею. Розкопки 
тривають.

Шукачі скарбів 
натрапили на маєток 

римського імператора
У Туреччині мисливці за скарбами виявили ма-

єток римського імператора Марка Аврелія. Усе-
редині одного з будинків археологи знайшли гли-
няні вироби та пристосування для виробництва 
вина. Про те, що в цьому районі існували спору-
ди, вчені знали давно зі стародавніх записів. До-
кументи вказують, що чотири будівлі належали 
дворянам.

Марк Аврелій правив Римом у 161 – 180 ро-
ках нашої ери.

Жінки полювали 
краще за чоловіків

Антропологи США вивчають походження ви-
дів полювання у давнину. Як заявляють учені, 
стародавні люди були рівноправні у своїх занят-
тях, жінки поряд з чоловіками також полювали 
на диких звірів. У доісторичні часи вони пере-
вершували чоловіків у метанні списа і стрільбі 
з лука.

Скарб золотих монет 
у піаніно 

Мег і Грем Хеммінгси зі Шропшира володі-
ли старовинним піаніно 33 роки. Інструмент при-
дбали для занять своїх чотирьох дітей. Коли діти 
виросли, подружжя подарувало піаніно місцевій 
школі.

У вересні минулого року директор школи по-
просив фахівця Мартіна Бекхауса настроїти ін-
струмент. Під клавішами майстер виявив цінний 
скарб — 913 золотих соверенів 1847 – 1915 ро-
ків. Вартість знахідки експерти оцінили в 500 
тис. фунтів (понад 17 млн грн.).

Оголосили розшуки власника скарбу. Зна-
йшлися 40 претендентів. Проте жоден не зміг до-
вести своїх прав. Отже, скарб оголосили власніс-
тю британської корони.

Половину вартості знахідки, 250 тис. фунтів, 
виплатять 61-річному Бекхаусу. Частку отримає 
і школа, яка прийняла в дар антикварний інстру-
мент. Самі старовинні монети виставлять у Бри-
танському музеї. 

Колишні власники піаніно не можуть претен-
дувати на скарб, адже подарували свою влас-
ність.

Унікальні мечі 
передано на дослідження 

Скандинавський «Меч вікінга», вилуче-
ний у чорних археологів на кордоні з Естоні-
єю, та скіфський меч, знайдений нещодавно під 
Слов’янськом, передано на дослідження до сто-
личного Інституту електрозварювання імені Євге-
на Патона з метою здійснення радіоскопічного та 
радіографічного зображення знахідки. Результати 
рентгенографії дозволять точно класифікувати уні-
кальні знахідки.

Знамениті піраміди  цивілізації майя

Сліди древньої цивілізації ольмеків
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100-річчя Української революціїр р р ц

19 (6) квітня 1917 року в Києві роз-
почав свою роботу Всеукраїнський на-
ціональний конгрес — перший пред-
ставницький форум українського руху та 
одна з переломних подій Української ре-
волюції. Конгрес підтримав національ-
но-територіальну автономію України та 
легітимізував Центральну Раду як все-
український парламент.

Ідея Українського національного з’їзду, як 
його тоді називали, вдало вписалася в тодішні 
політичні реалії, які характеризувалися стрім-
ким розгортанням українського визвольного 
руху, потребою заміни культурно-просвітниць-
ких гасел гаслами державної автономії та не-
обхідністю перетворення Центральної Ради на 
загальноукраїнський парламент.

У спогадах Михайло Грушевський так по-
яснював особливості моменту: «Тимчасовий 
уряд мав тенденцію відкладати усе до Уста-
новчих зборів і туди пакував українську спра-
ву в комплексі національного питання взага-
лі. Але справи Фінляндії, Польщі, Полудневого 
Кавказу він признавав настільки ясними самі 
собою, що уважав можливим негайно, своєю 
властю декретувати їм політичні права, не че-
каючи Установчих зборів. Нам, значить, треба 
було продемонструвати загальнонародний ім-
перативний характер українських домагань, 
можливо яскраво і недвозначно… показати 
що наші домагання — се домагання загальні, 
народні, і народ чекає їх сповнення нетерпели-
во, бере до серця кожну проволоку, і жартува-
ти таким відкладанням «до Установчих зборів», 
котрі невідомо коли відбудуться, се річ не зо-
всім безпечна».

Всеукраїнський національний конгрес мав 
відбутися у великодні дні (четвер –субота). По-
при побоювання організаторів, до Києва на 
пароплавах і конях, по залізниці й пішки при-
були понад 1000 делегатів з різних куточків 
України, а також представники Галичини, Бу-
ковини, Холмщини, Кубані, Москви, Петрогра-
да. А всього зареєструвалося близько 1500 
учасників і гостей з’їзду, що представляли різ-
номанітні політичні партії і течії, громадські ор-
ганізації та товариства. 900 із них мали пра-
во вирішального й дорадчого голосу. Прибули 
на форум відомі культурні та громадські діячі: 
Володимир Винниченко, Сергій Єфремов, Дми-
тро Дорошенко, Ілля Шраг, Петро Стебницький, 
Людмила Старицька-Черняхівська й багато ін-
ших.

Засідання конгресу проходили в залі Ку-
пецького зібрання (нині Національна філар-
монія України). О 14-й годині з вітальною про-
мовою виступив голова Центральної Ради Ми-
хайло Грушевський.

Першого дня було виголошено рефера-
ти Дмитра Дорошенка, Олександра Шульгина, 

Федора Матушевського, які сприйняли «голос-
ними оплесками та вигуком «Славно!». 

Вечірнє засідання почалося о 20-й годині й 
«було заповнено промовами з приводу прочи-
таних удень рефератів». На трибуні виступили 
23 делегати, хоча бажаючих було куди більше. 
Від Селянської спілки до зали внесли прапор 
із портретом Тараса Шевченка. У матеріалах 
з’їзду записано: «Збори враз встали та проспі-
вали «Як умру, то поховайте».

Гучні оплески і шквал захоплення зірва-
ла позачергова заява голови товариства іме-
ні Павла Полуботка Миколи Міхновського «про 
згоду п. Головнокомандуючого на заснування 
у Києві одної бригади українського війська, а 
п. військового міністра Гучкова — про згоду на 
заснування 2-х бригад, а при можності і біль-
шої військової частини». Свій виступ Микола 
Міхновський завершив словами: «Це військо 
захистить свободу України і забезпечить її 
щастя в майбутньому».

Делегати конгресу рішуче підтримали гас-
ло української автономії в ухваленій наприкін-
ці дня резолюції.

Другого дня роботу конгресу розпочали 
з прочитання рефератів. Потім секретаріат 
з’їзду оголосив деякі з привітань, яких зібра-
лося понад 350.

Вечірнє засідання почалося з виступу 
представника Київської ради робітничих депу-
татів К. Незлобіна, «котрого збори чекали осо-
бливо чути після необережних погроз україн-
ству «штыками» напередодні з’їзду». 

Володимир Вінниченко писав у споми-
нах із цього приводу: «Руські мали підстави 

турбуватись з приводу цього конгресу… Але 
трохи незрозуміло те, що запальним вираз-
ником тої тривоги виступила руська демо-
кратія, що голова ради робітничих депутатів 
«соціаліст» К. Нєзлобін загрозив розгоном 
Конгресу салдатськими штиками». Цілком у 
дусі класичного «російська демократія закін-
чується там, де починається українське пи-
тання».

Однак промовець виступав якщо не лояль-
но, то цілком толерантно: «Ви з’їхалися, щоб 
обробити і частково створити той матеріал, з 
якого відтепер почне будуватися життя. Київ-
ська рада робітничих депутатів палко вітає вас 
і бажає успіху у вашій творчій праці».

Далі були ще дві доповіді та кількагодинні 
дебати. Одним із перших слово взяв поручник 
Микола Міхновський, який намагався переко-
нати присутніх, що серед нагальних завдань 
моменту — гуртування солдатів і утворення 
власного війська. Запам’яталися присутнім 
і слова уманського єпископа Дмитра: «Ніхто 
мене на цеє не збирав, ніхто сюди не приси-
лав, а послало теє серце, що дала мені матір-
Україна». А Олександр Шульгин проголосив 
про відновлення Української радикально-де-
мократичної партії.

В ухваленій наприкінці резолюції пер-
шим пунктом значилося: «Український На-
ціональний з’їзд, признаючи за Російськи-
ми Установчими зборами право санкції 
нового державного ладу Росії, в тім і ав-
тономії України, і федеративного устрою 
Російської Республіки, вважає, одначе, що 
до скликання Російських Установчих збо-

рів прихильники нового ладу України не 
можуть зостатися пасивними, але в поро-
зумінні з меншими народностями України 
мають негайно творити підстави її авто-
номного життя».

А другий пункт закріплював провідну роль 
Центральної Ради в національно-визвольно-
му русі: «Український з’їзд, йдучи назустріч ба-
жанням Тимчасового правительства щодо ор-
ганізації і об’єднання громадських сил, при-
знає негайною потребою організацію Крайо-
вої ради (Обласного совета) з представників 
українських країв і міст, народностей і громад-
ських верств, до чого ініціативу повинна взяти 
Українська Центральна рада».

Третього дня робота Всеукраїнського наці-
онального конгресу була присвячена виборам 
до Центральної Ради.

На трибуну вийшов Михайло Грушев-
ський, який «говорить, що хоча ЦР мала при-
знання з усіх сторін, але вона була зложена 
спочатку тільки з представників київських 
організацій. Делегатами з місць поповню-
валася несистематично, тому тепер повинна 
бути реорганізована. Нова Центральна Рада 
повинна бути центром українського політич-
ного життя…».

Почали з виборів голови, на що загал реа-
гував вигуками: «Маємо голову», «Батько Гру-
шевський наш голова», «В нас голова є і буде 
— Грушевський». Утім, Михайло Грушевській 
наполіг на формальній процедурі й за підсум-
ками таємного голосування був обраний май-
же одностайно — 588 голосів із 593-х, що взя-
ли участь у виборах. 

Заступниками голови обрали Володими-
ра Винниченка та Сергія Єфремова. Загалом 
до складу Центральної Ради конгрес обрав 
115 депутатів, більше половини яких (60) де-
легували вісім українських губерній і великі 
міста.

Форум завершився ухваленням кількох 
важливих резолюцій. У першій з них «Україн-
ський Національний з’їзд протестує проти пре-
тензій на землі непольські, заявлені тимчасо-
вою Польською державою в декларації…».

Всеукраїнський національний конгрес ціл-
ком виконав завдання, що покладалися на 
нього в той історичний момент. Він став важ-
ливим кроком у розвитку Української револю-
ції та засвідчив якісно новий рівень консоліда-
ції українських сил. 

Для українців починався період активної 
боротьби за автономію. А перед російським 
Тимчасовим урядом з усією серйозністю і не-
відкладністю постало українське питання.

Того ж вечора о 22.30 Центральна Рада 
провела перше засідання в новому складі, 
яке тривало до першої години ночі. На ньому 
було сформовано виконавчий орган — Комітет 
Центральної Ради з 20 осіб (пізніше дістав на-
зву Мала Рада).

Микола Володимирович 
Порш, активний член Централь-
ної Ради, народився 19 жовтня 
1879 року в місті Лубни на Пол-
тавщині. Походив із дрібної ні-
мецько-єврейської дворянської 
родини. Навчався на юридично-
му факультеті Київського універ-
ситету святого Володимира.

Провідний теоретик україн-
ського соціал-демократичного 
руху. Пройшов шлях від марксис-
та-ортодокса до націонал-демо-
крата. Один із лідерів Революцій-
ної української партії, Української 
соціал-демократичної робітничої 
партії, співзасновник Товариства 
українських поступовців (1908).

1917 року входив до Цен-
тральної Ради, в уряді обіймав 
посади генерального секретаря 
праці, а від грудня 1917-го — вій-
ськових справ. 

На думку дослідника Ігоря Ло-
сєва, з перебуванням Миколи Пор-
ша на посаді військового міністра 
«пов’язані найтрагічніші сторінки з 
історії українського війська. У ко-
лах ЦР панував суто політичний під-
хід  у кадрових питаннях… Микола 
Порш був поза всяким сумнівом 

чесною патріотичною людиною, 
відданою Україні. На посаді вій-
ськового міністра це обов’язкова, 
але недостатня умова. Потрібна 
ще елементарна обізнаність у вій-
ськовій справі, вміння залучати 
професіоналів і співпрацювати з 
ними… Ідеологічна обмеженість, 
посилена дилетантством у військо-
вій справі, змушувала військово-
го міністра відкидати розумні про-
позиції військових професіоналів 
найвищого ґатунку, таких як гене-

рали Греков, Омелянович-Павлен-
ко, Сальський, Юнаков, Удовичен-
ко та багатьох інших». 

За поданням Миколи Порша 
16 січня 1918 року Мала Рада 
ухвалила закон «Про народну ар-
мію», яку створювали на основі 
народної міліції. За тих умов то 
був помилковий шлях, що озна-
чав загибель регулярної армії і 
призвів до розгортання отаман-
ського руху.

При всьому цьому Микола 
Порш залишався щирим прихиль-
ником незалежної України, тоді як 
більшість Центральної Ради перебу-
вала на автономістських позиціях.

За часів Української держа-
ви був в опозиції до гетьмана. У 
липні 1918 року Миколу Порша 
заарештували разом із Симоном 
Петлюрою за звинуваченням у 
підготовці повстання. З приходом 
до влади Директорії в січні 1919 
року був призначений послом 
УНР до Берліна.

1920 року відійшов від справ, 
оселився в Німеччині, займався 
науково-дослідницькою роботою.

Помер 14 квітня 1944 року в 
Берліні.

10 квітня 1889 року в 
селі Зеленьків на Черка-
щині народився Олександр 
Олександрович Загрод-
ський — військовий діяч, 
генерал-полковник УНР.

Походив із багатодіт-
ної родини сільського свя-
щеника. Закінчив три кла-
си Київської духовної семі-
нарії.

1912 року був при-
званий до армії. Учасник 
Першої світової війни. 
Завдяки природному ро-
зуму, постійному само-
вдосконаленню та винятковій праце-
здатності пройшов шлях від рядового 
до штабс-капітана. Тричі поранений, 
нагороджений Георгіївською зброєю. 

Брав участь в українізації військо-
вих частин Південно-Західного фрон-
ту. З осені 1917-го — в українській ар-
мії. Очолював Київський вартовий полк 
військ Центральної Ради (1917), 1-ий пі-
хотний Запорізький курінь (1918), Запо-
різьку дивізію (1919). Командував Во-
линською збірною групою Армії УНР під 

час Першого зимового по-
ходу (1919 – 1920), заступ-
ник головнокомандувача 
Армії УНР (1920).

У грудні 1920 року інтер-
нований до Польщі. 

1921 року очолив Укра-
їнську спілку інвалідів Ар-
мії УНР. Входив до Головної 
ради Хреста Симона Петлю-
ри (1936 – 1946), розбудо-
вував Український коопера-
тивний союз у Холмі. 

Після Другої світової ві-
йни мешкав в Австрії та 
США. Член ради Україн-
ського конгресового комі-

тету Америки. Входив до Військового мі-
ністерства уряду УНР в екзилі. Почесний 
член «Об’єднання бувших вояків українців 
в Америці», невтомний громадсько-полі-
тичний діяч.

Помер 4 серпня 1968 року в Нью-Йорку.
Матеріали сторінки підготував 

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів

Делегати Всеукраїнського національного конгресу 
вишикувалися біля входу до будівлі Купецького зібрання. 

Всеукраїнський національний конгрес

Посол УНР у Німеччині Микола Порш Олександр Загродський, 
генерал-полковник УНР 
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75 років від часу створення 
Української Повстанської Армії

12 квітня 1906 року в Тер-
нополі народився Юрій Лопатин-
ський — підполковник Україн-
ської Повстанської Армії, голова 
Об’єднання колишніх вояків УПА 
у США, член закордонного пред-
ставництва Української Головної 
Визвольної Ради (УГВР). 

Народився в сім’ї священи-
ка. У 1926 році закінчив Львів-
ську академічну гімназію, а та-
кож школу підхорунжих поль-
ської армії. Навчався у Львів-
ському університеті, вивчав 
медицину у Великій Британії та 
Франції. 

З юних літ був членом Укра-
їнської Військової організації та 
Організації Українських Націо-
налістів. Коли 1938 року поча-
лася боротьба за незалежність 
Закарпатської України, Юрій 
Лопатинський був членом шта-
бу Карпатської Січі, став керів-
ником підстаршинської школи в 
м. Хуст. Як член ОУН, під час пер-
шої радянської окупації західно-
українських земель перебував 
на еміграції. 

У червні 1941 року Юрій Ло-
патинський був старшиною легі-
ону «Нахтігаль» під керівництвом 
його товариша ще зі шкільних 
років Романа Шухевича. З боя-
ми проти радянських військ легі-
он дійшов до Жмеринки, де був 
розформований. Юрій Лопатин-
ський перейшов у підпілля під 
керівництвом провідного члена 
ОУН Миколи Лебедя. Одержав-
ши завдання з організаційної 
роботи ОУН, він виїхав до Бер-
ліна нібито продовжувати студії 
медицини. 23 квітня 1943 року 
в Берліні нацисти заарештували 
Ю. Лопатинського й ув’язнили в 
концтабір Заксенгаузен (Німеч-
чина), звідки його звільнили 20 
жовтня 1944 року.

Як кур’єр Закордонного пред-
ставництва УГВР отримав дору-
чення повертатися в Україну, щоб 
допомагати у створенні УПА. Юрій 
Лопатинський, Василь Чижев-
ський та Сильвестр Скоробогатий 
дісталися до Головнокомандува-
ча УПА Романа Шухевича й пере-
дали йому листи від Степана Бан-
дери, Ярослава Стецька і Миколи 
Лебедя. 

1946 року Юрій Лопатин-
ський від імені головного коман-
дування УПА очолював перего-
вори з головним командуванням 
польської Армії Крайової у спра-
ві перемир’я та демаркаційної 
лінії, які закінчилися договором 
18 травня 1946 року.

Як згадував Євген Штен-
дера, переговори відбувалися 
з представниками полковника 
Мар’яна Ґолембієвського, ко-
мандира Інспекторату АК, який 
охоплював чотири повіти — 
Холмський, Грубешівський, То-
машівський і Замойський. У той 
час більшовики вже арештували 
провід АК у Польщі, й почалася 
реорганізація Армії крайової на 
«Волю і незалежність». 

«Були виготовлені листівки 
до українців, у яких говорилося, 
що наші народи вічно житимуть 
поруч. І тому замість боротьби 
потрібно шукати порозуміння. 
І простягаємо тепер українцям 
руку. Забудемо про те, що було, 
і борімося спільно за незалеж-
ність проти російського окупан-
та. Я, тоді командувач Армії Кра-
йової на Грубешівщині, взявся 
організувати зустріч українців і 

поляків, — розповів 1995 року в 
інтерв’ю історику Роману Ковалю 
Мар’ян Ґолембієвський. — Нас 
захищали чота УПА і чота АК. Зго-
дилися говорити по-польськи, бо 
українську я розумів погано. Ло-
патинський виголосив деклара-
цію, що українці визнають єди-
ним ворогом українського і поль-
ського народів совєтську Росію і 
Росію взагалі. Ми погодилися з 
цим. Ми постановили розпочати 
співпрацю. Ствердили, що оби-
два народи перебували під ні-
мецькою окупацією, а тепер під 
російською. Постановили спіль-
но організувати самооборону, 
спільно інформувати українську 
і польську громадськість, разом 
боротися проти спільного ворога 
— росіян. Якщо буде потреба, то 
і взаємно допомагати. Якщо буде 
українець битися — поляк допо-
може. Якщо поляк буде бити ро-
сійського окупанта, українець 
має прийти на поміч. Якщо укра-
їнець буде поранений або не ма-
тиме їжі, то поляки повинні йому 
допомогти. Так само мусили чи-
нити й українці… Ми взаємно ін-
формували одне одного. Ствер-
джую напевне: від околиць Брес-
та і аж до Перемишля наша спів-
праця засіяла. Так було до 1948 
року, доки не довідався поль-
ський еміграційний уряд у Лондо-
ні й різко засудив цю співпрацю, 
а мене передали під слідство».

Юрій Лопатинський від 1945 
року проживав у США. Очолював 
військовий центр при Закор-
донному представництві УГВР, 
керував кур’єрською службою 
УГВР. На початку 1949 року від-
бувалася інтенсивна підготовка 
кур’єрів для зв’язку з Проводом 
ОУН за кордоном і УПА: переваж-
но вишкіл стрибків з парашута-
ми й різною зброєю, навчання 
для налагодження радіозв’язку. 
Юрій Лопатинський був керів-
ником таких навчань, а допома-
гав йому поручник Ярослав Фе-
дик. Вони в 1949 – 1952 роках 
відправили в Україну 4 десанти з 
поштою для керівництва УПА та 
допоміжними матеріалами.

1975 року Юрій Лопатин-
ський став співзасновником і 
членом видавничого комітету 
«Літопис УПА» (Торонто, Кана-
да). Він очолював Об’єднання ко-
лишніх вояків УПА. Працював у 
дирекції видавництва «Пролог» 
(Нью-Йорк).

Помер Ю. Лопатинський 16 
листопада 1982 року в м. Хан-
тер (штат Нью-Йорк, США). Похо-
ваний 20 листопада на цвинтарі 
Саут-Баунд-Брук.

Леся БОНДАРУК, 
Український інститут 
національної пам’яті

«Козак» і «казах» — можливо, спіль-
нокореневі слова. Вони походять від 
тюркського «казак» — віддалена, віль-
на, незалежна людина.

Коріння козацтва сягає епохи Золо-
тої Орди.

Уперше слово «козак» зустрічається 
1303 року в значенні «варта».

У козаків існували свої «держави»: 
Військо Запорозьке (пізніше — Геть-
манщина), Військо Донське, Уральське 
військо, Червлений Яр. Одне з таких 
військ дало початок сучасній Україні. 
До слова, україн (околиць) з козацьки-
ми поселеннями існувало багато. На-
приклад, Рязанська Україна.

Дивовижна гра слів сталася з на-
звами «козаки» і «касоги». Касогами на 
Русі називали адигів або споріднених з 
ними черкесів. Черкасами назвали за-
порізьких і кубанських козаків. Дійсно, 
в Приазов’ї жили черкеси, які тісно вза-
ємодіяли з козаками-донцями і навіть 
могли входити до козацького війська.

У козаків були свої міста на Дону, 
Дінці, Дніпрі та Уралі. Найстаріші та най-
відоміші з них — Черкаси (XIV століття), 
Старочеркаськ (XVI століття, на місці 

міста Орна або Ахас), Урюпінськ (мож-
ливо, літописний Урюпеськ).

Козаки часто відособлювали себе. У 
складі козацьких формувань перебували 
черкеси й тюрки. У багатьох переписах «ко-
зак» досі згадується як окрема народність.

Козаки як особливий стан існували 
не тільки на Русі. Козаки були також на 
службі Речі Посполитої. Прообраз коза-
ків в Угорщині — секеї.

Нацистські ідеологи вважали коза-
ків нащадками остготів, а тому істинни-
ми арійцями.

У житті козаків існувало чимало по-
нять культури тюрків: станиця (стан), 
кіш, караул, осавул, саман, отаман, юрт, 
майдан.

Козаки брали участь у війнах на боці 
турків, поляків, росіян; у період грома-
дянської війни — на боці білих, червоних.

Освоєння і завоювання Сибіру здій-
снювалося переважно завдяки ко-
зацьким загонам. Тому більшу частину 
Росії можна було назвати «козацькою 
Україною».

Козаки — традиційно православні 
християни. Однак у ранні століття коза-
цтва серед «тубільних» загонів можна було 
зустріти представників різних релігій.

Найстарішу козацьку «державу» 
— Червлений Яр — поглинуло Військо 
Донське, а єдину верф на Хопрі знищив 
Петро I, хоча пізніше її відновили.

Одне з найкрасивіших козацьких 
міст — Новочеркаськ. Воно спланова-
не за зразком кращих європейських 
міст: з широкими проспектами, площа-
ми, бульварами.

Кількість козаків Російської імпе-
рії за переписом 1897 року становила 
близько 3 мільйонів осіб.

Одне із семи чудес світу — храм 
грецької богині Артеміди в місті Ефес 
(Мала Азія). Руїни храму розташовані по-
близу курорту Кушадаси, що на південний 
захід від Ізміра (Туреччина).

Будівництво. Заснування храму Арте-
міди належить до VII сторіччя до н. е., сама 
споруда була зведена у 450 році до н. е. 
Будівництво фінансував лідійський цар 
Крез, проект розробив грецький архітек-
тор Персіфон із Кносса, який почав зве-
дення храму, а після його смерті справу 
продовжували син Персіфона Метаген, а 
потім архітектори Пеоніт та Деметрій. Бу-
дівлю прикрашали бронзові статуї, ство-
рені такими скульпторами, як Фідій, Полі-
клет, Кресилус і Фрадмон.

Храм являв собою прямокутну будів-
лю з мармуру й дерева завдовжки 105 
метрів і завширшки 51 метр, обнесену з 
усіх боків подвійною колонадою із 127 ко-
лон заввишки 18 метрів. Відомостей про 
оздоблення храму не збереглося, але ві-
домо, що всередині знаходилась облицьо-
вана золотом статуя Артеміди понад 2 м 
заввишки.

Унікальним був сам спосіб побудови 
храму. Його звели на болотистому ґрунті. 
Незвичність вибору місця пояснювалася 
прагненням будівельників уникнути руйну-
вання храму внаслідок частих землетрусів 
і пожеж. М’який болотистий ґрунт слугував 
амортизатором під час землетрусів, а щоб 
запобігти осіданню величезної кам’яної 
будівлі, вирішили заповнити котлован су-
мішшю деревного вугілля й вовни.

Функції. Храм виконував подвійну 
функцію — ринку та релігійного закладу. 
Тривалий час святилище відвідували тор-
говці, туристи, ремісники й королі, які при-
носили дари богині. 

Злодії, які тікали від правосуддя, хова-
лися в стінах храму, бо ніхто не мав права 
заарештувати їх у цих стінах. 

Слава храму була настільки велика, 
що в ньому зберігали свої заощаджен-
ня люди з усіх усюд Греції. Учень Сократа, 
знаменитий історик Ксенофонт, який пе-
редав на зберігання богині велику суму 
грошей перед походом до Персії, після по-

вернення збудував за них на ознаку вдяч-
ності Артеміді маленький храм — точну 
копію ефеського — в містечку Скіллунті 
в Еліді.

Пожежа. 21 липня 356 року до н. е. 
головна святиня малоазійських греків — 
храм Артеміди Ефеської — була спалена. 
Храм підпалив честолюбний житель Ефе-
са Герострат, який мріяв прославитися за 
будь-яку ціну. Він сподівався, що, знищив-
ши один із найчудовіших витворів того 
часу, назавжди увійде в історію. Але за рі-
шенням іонійських міст його ім’я піддали 

забуттю, воно збереглося лише в записках 
давньогрецького історика Феопомна (IV 
століття до н. е.). Дерев’яні частини храму, 
просушені сонцем, запаси зерна, звалені в 
його підвалах, підношення, картини та одяг 
жерців виявилися відмінним паливом. Із 
тріском лопалися балки перекриття, пада-
ли колони — храм перестав існувати.

Згодом виник переказ, що храм зго-
рів того дня, коли народився майбутній 
завойовник Азії Олександр Македон-
ський. Римський історик Плутарх пізніше 
писав із цього приводу: «Богиня була дуже 
зайнята турботою про народження Олек-
сандра, щоб урятувати храм».

Після пожежі ефесці під уламками 
храму знайшли майже не пошкоджену 
статую Артеміди, що було для них дивом і 
знаком до відновлення будівлі.

Відбудування. Коли через 25 років 
Олександр Македонський підійшов до 
міста, він виявив бажання відновити храм 
у всій його пишності. Але полководець за-
бажав, щоб на відновленому храмі поряд 
з ім’ям Артеміди було увіковічене також і 
його ім’я, на що мешканці Ефеса йому ди-
пломатично відмовили.

Щоб не образити Олександра Маке-
донського своєю відмовою, ефесці замо-
вили художнику Апеллесу для храму пор-
трет полководця, який зобразив заво-
йовника подібно Зевсу — з блискавкою 
в руці. 

Другий храм будував архітектор Хей-
рократ, якому приписують планування 
Александрії, зразкового міста елліністич-
ного світу. Храм був відновлений на ко-
шти мешканців Ефеса, які продали свої 
коштовності, та на кошти від продажу ко-
лон старого храму.

Новий храм в усьому був схожим на 
колишній, але перевершував попередни-
ка розмірами. Його довжина дорівнювала 
109 м, ширина — 50 м. Багато прославле-
них тогочасних майстрів прикрашали но-
вий храм Артеміди. Чимало багатих рим-
лян дарували храму золоті й срібні скульп-
тури.

Подальша доля. У 263 році н.е. готи, 
які чули про незліченні багатства міста й 
храму, вдерлися до Малої Азії та розграбу-
вали святилище. Наступним ударом стала 
заборона язичницьких культів у Римській 
імперії 391 року при Феодосії I Велико-
му. Відомо, однак, що культ Артеміди про-
довжували відправляти тут ще протягом 
двох сторіч, поки це місце остаточно не 
покинули після землетрусу.

Уряд Османської імперії зневажливо 
ставився до археологічних пам’яток Дав-
ньої Греції, і тому велику частину залиш-
ків храму використали на побудову Софій-
ського собору в Стамбулі, а іншу значну 
частину англійські археологи вивезли до 
Великої Британії.

31 жовтня 1869 року внаслідок роз-
копок, проведених англійським археоло-
гом Дж. Т. Вудом, у болоті, на передбачу-
ваному місці знаходження святилища, 
була знайдена опорна плита споруди й 
численні підношення в храм. Знамениті 
рельєфи колон храму нині знаходяться у 
Британському музеї в Лондоні.

1903 року інший дослідник — Девід 
Хогарт — знайшов на розкопках храму 
скарби Артеміди: перлини, жіночі прикра-
си, монети.

У середині ХХ століття були знайдені 
залишки майстерні Фідія, серед них — три 
зменшені копії статуї Артеміди. Вони збе-
рігаються в музеях Туреччини.

Нині від храму Артеміди залишилася 
тільки одна із 127-ми колон, на якій вже 
довгий час гніздиться лелека. Існує навіть 
легенда, що лелека — це сама Артеміда, 
яка перетворилася на птаха й оберігає 
залишки своєї величі.

Юрій Лопатинський: 
готував парашутистів УПА 

й мирився з поляками

Козаки

Новий просвітницький проект газети

Сім чудес світу 
Храм Артеміди в Ефесі

Залишки храму 
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Інформаційні матеріали Українського інституту національної пам’яті до 70-річчя 
від часу проведення польською владою акції «Вісла» (28 квітня – 12 серпня 1947 року)

Акція «Вісла»: трагедія депортації 
«За 20 років сліду 
вашого не буде»

Чотири хвилі масових пересе-
лень пережили українці Західної 
України та південно-східних регіо-
нів Польщі в повоєнні роки:

І. 1944 – 1946 роки: вивезен-
ня за угодою між УРСР і Польським 
комітетом національного визво-
лення про «обмін населенням» 482 
тисяч українців з території сучас-
ної Польщі до західних і південно-
східних областей України на місця, 
звільнені після депортацій німець-
ких, татарських, грецьких, болгар-
ських і єврейських родин.

ІІ. Операція «Вісла». 
ІІІ. Операція «Захід» (жовтень 

1947 року) — масова депортація 
населення Західної України до Си-
біру. Постраждало 26 332 родини 
(77 291 особа). 

IV. Примусове переміщення 
9125 українців із Польщі вглиб 
УРСР унаслідок «вирівнювання» 
1951 року державного кордону між 
СРСР і РП. Усього з батьківщиною 
(Дрогобицька область) попроща-
лися всі мешканці 42 сіл і містечка 
Нижні Устрики. 

Понад 700 тисяч українців ста-
ли жертвами цих переселенсько-
депортаційних акцій.

Спогади потерпілих
Йосифа Зарічна-Жаркіх, уро-

дженка села Ляхаве Сяніцького 
повіту:

«Ляхаву виселяли першу на всю 
околицю. Завезли нас на польське 
село Ліщавка, де тримали цілий 
тиждень під сторожею війська… А 
поляки мали час арештувати підо-
зрілих, між іншим і мене. У папе-
рах вписали нам співпрацю з УПА, 
щоб знали ті, що нас везуть, що з 
нами далі робити. Заладували нас 
усіх по п’ять родин на одну військо-
ву машину й завезли на станцію до 
Залужа… Вранці 2 травня заладу-
вали нас у худоб’ячі вагони… До ва-
гонів підбігали поляки, кричали до 
жовнірів, щоб вивезли нас у якусь 
пропасть раз назавжди, кидали ка-
міння…

Доїхали до Освєнцима, де тран-
спорт мав перевірку. Наш поручник 
був настільки людський, що якось 
не дав нас на перевірку, з якої за-
бирали людей до табору в Явож-
ні. На заході, у Свідвіні, були ми 8 
травня…

Тільки трохи мужчин з нашого 
села отримало господарства, але 
в таких місцях, звідки далеко було 
до людей і до поїзда. Я з родиною 
попала до села Б’ялий Здруй, до так 
званої земельної нерухомости… 
Крім нас, були там ще три наші ро-
дини, а решта — німці, яких поляки 
примушували до невільничої пра-
ці. Ми пішли до такої самої праці по 
двох днях…

По моїм селі Ляхаві залишив-
ся тільки спомин. Минуло кілька літ 
від виселення, й поляки засадили 
на наших полях ліс, щоб не залиши-
лося ні сліду від «бандеровской сто-
ліци». Наші люди їздять до свого се-
ла-лісу й шукають старих стежок та 
каменів по рідних хатах». 

* * * 
Євгенія Іваник, уродженка села 

Гонятина Грубешівського повіту:
«17 червня злощасного 1947 

року до нас приїхало польське вій-

сько. І наказали, щоб у кілька годин 
усі були спаковані й покинули село…

Ніхто не знав, куди і назустріч 
якій долі. Батько усе робив мовчки. 
Він був білий, як стіна. По маминім 
обличчі весь час текли сльози…

Наш збірний пункт був у гміні 
Довгобичів. Звідти нас забрали во-
зами та військовими автами до за-
лізничної станції Вербковичі. Біля 
цієї станції було десь півморга за-
городженого дротом поля. І туди 
нас скидали. Плач стояв над полем 
під небеса…

Після кількох важких та довгих 
днів побуту під голим небом нас по-
чали вантажити до товарних бруд-
них вагонів. Наше невеличке село 
поділено на два воєводства — Оль-
штинське і Щецінське. Дорога була 
довга й неймовірно важка — без 
їжі, без води, у спеці й тривозі, що 
нас там жде... І так у брудних ваго-
нах, разом з худобою, їхали нещас-
ні жінки, старці і діти. Бо чоловіків 
у середньому віці майже не було. 
Ними були забиті тюрми Люблі-
на і Ряшева, Явожно, сибірські ла-
ґри...». 

* * * 
Олександр Колянчук, депор-

тований з батьками в 15-річно-
му віці з Перемишля до Ольштин-
ського воєводства:

«Наприкінці червня або в пер-
ших днях липня 1947 року село від-
відав представник Центрально-
го комітету Польської робітничої 
партії, холмщак, бувший член Пре-
зидії Союзу польських патріотів у 
Радянському Союзі Іван Труш. На 
сільських зборах він поінформу-
вав, що всі українці з Холмщини 
та півдня Польщі будуть переселе-
ні на відзискані західні землі. Ак-
ція ця охопить, на жаль, також усіх 

тих, які були активно заангажова-
ні в процесі будівництва Народної 
Польщі, служили в Червоній армії 
або чиї діти є працівниками різних 
державних установ. З огляду на ло-
яльне ставлення до Народної Поль-
щі, запропонував вибрати воєвід-
ство майбутнього поселення і до-
бровільно виїхати. Пропозиції не 
прийнято, і по кількох виїздах сіль-
ського активу до Холма, Люблина 
та Варшави все закінчилось 7 лип-
ня 1947 року, коли в село приїхали 
представники органів безпеки та 
Польського війська.

...Протягом трьох годин одно-
сельці зібрали вдруге у своєму 
житті необхідне майно. Під військо-
вим конвоєм мешканці села з бать-
ками працівників міліції, поверну-
тими з фронту червоноармійцями, 
також з родин, які вже жили в Укра-
їні (за винятком в’язня концтаборів 
у Німеччині Йосипа Вереми), коло 
20-ї години опинились на станції 
у Холмі, який привітав їх дощем. 

За згодою командира військової 
частини мій дід Іван Колянчук за-
лишився у своїй хаті. Його опіку-
ном став братанок Юзеф Колян-
чук — римо-католик, який повер-
нувся з примусових робіт у Німеч-
чині і з відсутності власної хати 
охоче прийняв цю пропозицію. 
Односельці, залишаючи село і до-
зрілі лани збіжжя, годі оцінити, 
скільки сліз вилили на 25-кіломе-
тровому відтинку піщаної дороги, 
якою майже 30 років виносили й 
вивозили свої продукти на ринок 
до Холма, щоб привернути життя 
селу, спаленому в 1915 році. А все 
це треба було залишити, не знати 
за які провини... По дводенному 
кочуванні у Холмі разом із селяна-
ми з недалекого Березова заван-
тажено нас у товарні вагони разом 
з худобою, і розпочали ми 5-денну 
подорож у напрямку Ольштина з 
рядом непередбачених пережи-
вань: голод, брак води, корму для 
тварин, обсипування порошком 
ДДТ від вшавиці. У пам’яті зали-
шився епізод з-під Малкині, де з 
дозволу і за зібрану суму грошей 
конвой дозволив зупинити поїзд, 
щоб протягом кільканадцяти хви-
лин зникло кількасот копиць сіна 
тамтешніх рільників, які озброєні 
косами, вилами не встигли про-
тидіяти. Так 15 липня 1947-го зна-
йшлись ми на рампі станції повіто-
вого міста Пасленк. Ще деякі сім’ї 
кочували на привокзальних пасо-
виськах, як прибуло наступних 8 
родин. Після перших поселень до 
зруйнованих будинків у майже 30 
селах почалась мандрівка на вла-
штування життя. 

Моя родина, після тижневого 
життя під голим небом у селі Лє-
сіска, заходами батька переїхала 
до гмінного села Домброва (зго-

дом Добри), де солтис Юзеф Ока-
па за дрібний сувенір і аргумент, 
що є нас дві сім’ї (ми і Петро Шим-
чук із сином, вояком Червоної ар-
мії), маємо по два коні та дві коро-
ви і поможемо йому у веденні десь 
близько 20-гектарного господар-
ства, ...поселив нас у маленькій 
дерев’яній двокімнатній хатині з 
ХІХ століття… Порятунком у житті 
стали корови, за продане молоко 
від яких у місцевій молочарні мож-
на було придбати інші продукти». 

* * * 
Антон Стець, якого разом із 

родиною у 8 років вивезено із 
села Бережного Холмського пові-
ту до Доброго:

«У травні – червні 1947 року до 
нас доходили чутки, що виселяють 
українців і кудись вивозять. У Бе-
резному залишилось близько 50 
українських сімей. Багато старших 
віком пам’ятали евакуацію вглиб 
Росії... Був липень, люди почали го-

туватися до жнив. Озимина вже до-
зрівала, а в сусідньому селі стояли 
копиці жита. Другий вівторок міся-
ця видався торговим днем, і мама 
поїхала до Холма, батько займав-
ся господарством, а я доглядав мо-
лодшого брата. Десь о 12-ій годині 
в селі знявся галас. Приїхало вій-
сько, оточило село, розставило ку-
лемети, солдати брутально пово-
дилися з людьми. Староста Костюк 
разом з капітаном ходили від бу-
динку до будинку, наказуючи зали-
шити їх протягом двох годин і зібра-
тися на сільському майдані… Люди 
почали збиратися, адже список був 
готовий ще з 1945 року, з часу ви-
селення українців до УРСР... 

Уранці подали підводи, і люди 
почали вантажити їх тим, що взя-
ли із собою. Не вивозили тих, хто 
служив у польській або в Черво-
ній армії, польські та змішані ро-
дини. Частину своїх речей ми ли-
шили родичам. З живого інвента-
рю забрали дві курки, свиню, ко-
рову і коня. Коли всі вирушили до 
Холма, тато останній раз дивився 
в сторону села: в його очах були 
сльози. У Холмі нас зібрали на пло-
щі, оточеній колючим дротом. Не 
пам’ятаю, скільки днів ми ночува-
ли просто неба, тато зробив нам 
схованки, де я спав разом із бра-
том. Якось зранку подали потяг, ми 
почали вантажитися до товарних 
вагонів...

У нашому вагоні їхало чотири 
родини: Чернецьких — дві особи, 
дядька Олексія — троє, тітки Ган-
ни — троє, Йосипа Зорука — чо-
тири особи, усього — 12 осіб. Було 
досить тісно, бо кожен віз свій 
скромний скарб. Довго стояли на 
станціях, нас затримували… Че-
рез кілька годин доїхали до Лю-
блина. Тут теж тримали, бо кон-
воїри щось з’ясовували. Пізніше 
проїхали Любартів, Парчів, Ост-
роленку, Сєдльце, в’їхали на тере-
ни Пруссії. Пасажири цього незви-
чайного потяга обрали комітет, 
завданням якого було домовля-
тися з машиністами, щоб зупиня-
лися у відповідних місцях, аби на-
косити трави для худоби. Оскіль-
ки машиністи часто мінялися, чле-
ни комітету для них часто збирали 
«податки». Пригадую такий випа-
док. Недалеко Нарви біля колії 
стояли копиці сіна. Потяг затри-
мався, люди хотіли взяти трохи 
сіна. Місцеві побачили і почали 
кричати, але паровоз дав сигнал і 
потяг рушив... Почалися крадіжки, 
в яких замішані були залізнични-
ки. Переважно крали дрібну пти-

цю, а якось хотіли вкрасти свиню. 
Відтоді худобу охороняли почерго-
во до кінця дороги. У Щецині по-
тяг зупинився надовго. Перший 
раз за тиждень дали людям поїс-
ти теплого супу. Нарешті доїхали 
до Пасленка. Хтось з речами по-
їхав автомобілем, а хтось — під-
водами. Ми також сіли на підводи. 
Весь час нас охороняло озброєне 
військо. Люди не знали, куди їх ве-
зуть, …один офіцер з конвоюючих 
сказав: «За 20 років сліду вашого 
не буде». 

Розвезли нас по всьому пові-
ту до таких місцевостей, як Єльон-
ки, Рихлики, Сковронки, Воля Мли-
нарська, Вільчати, а також Добрий. 
Найбільше «березенців» осіли в До-
брому... 

Дали нам маленьку кімнату (3 
на 4 м) для чотирьох родин. Страви 
дружини готували на подвір’ї, чоло-
віки ходили спати на сіно. Говорили 
про нас якнайгірше: мовляв, при-
були злодії і бандити, які мордува-
ли поляків (на наших землях було 
якраз навпаки)». 

* * * 
Ярослав Війтів («Корчак»):
«Поїзд поїхав у невідомому на-

прямку. Я думав, що везуть нас на 
західні землі, бо знав про пересе-
лення. А нас везли до Явожна.

Було нас 75 людей. Після роз-
пізнання декого взяли набік, а ре-
шту — до лазні. Там ми мліли, бо 
раз давали холодну, а потім гарячу 
воду. Яке там було биття, коли ми з 
неї виходили, — страх!.. По дорозі 
до бараку також били… В Явожні 
просто мстилися над нами. Прини-
жували національну гідність…

Наприклад, о четвертій вранці 
робили вставання. А підлога була 
чорна від вугілля. Як наказали зно-
ву лягти, підходили і питали, чому 
підошви чорні. Тоді був наказ лягти 
на черево, а вони били по 20 разів 
нагаями по ногах…

Були ми порозділювані. Учите-
лі, священики, лікарі, взагалі інте-
лігенція — окремо, а прості люди — 
окремо. Контактувати з бараками, 
де сиділи інтелігенти, не можна.

Утекти з табору ніхто не пробу-
вав. Це, зрештою, було неможливе. 
Утекти, не торкнувшись електрич-
них дротів, не можна. За дротами 
був ще високий мур. Залишалася 
втеча до неба… Нічого за муром ми 
не бачили. Табір був віддалений від 
самого Явожна».

Закінчення. Поч. у № 101.
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Володимир БОЙКО
Тамара ДЕМЧЕНКО
Оксана ОНІЩЕНКО 1917 рік на Чернігівщині

Принагідно зауважимо, що 
лише після обговорення цієї про-
блеми та ухвали вищенаведених 
резолюцій представники північ-
них повітів заявили, що й вони 
хочуть приєднатися до автоно-
мії України й навіть образилися, 
чому їм не надіслали запрошен-
ня на з’їзд. 

Отже, попри всі відмінності, 
які існували в землекористуван-
ні між північними та південними 
повітами, чернігівські селяни ви-
явилися єдиними у своїх вимогах 
щодо принаймні перших пунктів 
вищевикладеної програми. Тому 
земельна реформа, окрім усьо-
го іншого, могла стати потужним 
консолідуючим стимулом. Але не 
стала, бо її вчасно не реалізува-
ли. Губернські земельні комітети, 
не кажучи вже про сільські, во-
лосні й повітові, навіть спираю-
чись на яскраво виражену волю 
мас, виявилися неспроможни-
ми провести її. Це — справа дер-
жави, а якраз біда Тимчасового 
уряду — відсутність чіткої лінії в 
аграрній політиці.

Розповідь про владні орга-
ни, що постали в губернії навес-
ні – раннього літа 1917 р., зали-
шиться неповною, якщо не згада-
ти таке дітище революції, як ради 
робітничих і солдатських депута-
тів. Конкретна дата формуван-
ня Чернігівської ради невідома: 
вважають, що це сталося у дру-
гій половині березня. Називають 
і загальну кількість членів у цій 
раді — близько 70 осіб. На з’їзді 
рад робітничих і солдатських де-
путатів, який проходив у Черніго-
ві 24 травня, 50 делегатів репре-
зентували 11 рад, що утворили-
ся на той час: Клинцівську (тепер 
Росія), Хутір Михайлівську, Глухів-
ську, Кролевецьку, Шосткинську 
(всі — Сумська область), Старо-
дубську (Росія), Сновську, Корю-
ківську, Чернігівську та Ніжин-
ську. За партійною приналежніс-
тю делегати розподілялися таким 
чином: більшовики — 2; меншо-
вики — 23; Бунд — 1; есери (оче-
видно, російські) — 7; народні со-
ціалісти — 1; трудовики — 1; со-
ціалісти — 4; безпартійні — 8; 
приналежність інших не встанов-
лена. 

На з’їзді делегати заслуха-
ли вісім доповідей. Дві з них зро-
бив Р. Ганжа — російський есер, 
у майбутньому один із двох за-
ступників чернігівського губерн-
ського комісара — «Революцій-
на демократія і урядова влада» 
та «Контроль над виробництвом, 
споживанням і транспортом». 
Решта присвячувалась актуаль-
ним питанням: «про війну», наці-
ональному, фінансовому, аграр-
ному, робітничому, продоволь-
чому. Привертає увагу та об-
ставина, що, попри звичну для 
соціалістів різних напрямів ри-
торику, «зовнішню» мету своєї ді-
яльності вони сформулювали так: 
«Боротьба за знищення всесвіт-
нього імперіалізму і створення 
союзу народів на основі вільно-
го їх самовизначення», в цілому 
їхні вимоги досить зважені. Вони 
охоплювали встановлення демо-
кратичної республіки, перехід усі-
єї землі до рук трудового селян-

ства, законодавче оформлення 
8-годинного робочого дня і дер-
жавний захист від «нестримної 
експлуатації». Окрім того, з’їзд 
ухвалив рішення про створення 
загальноросійської ради робіт-
ничих, солдатських і селянських 
депутатів, яка б змінила Раду ро-
бітничих і солдатських депутатів. 
З’їзд, безумовно, підтримав Тим-
часовий уряд, хоча й зауважив, 
що до нього мають увійти пред-
ставники революційної демокра-
тії. Як і всі тогочасні партійні, гро-
мадсько-політичні партії і при-
ватні особи, з’їзд пов’язав надії 
на виконання своїх резолюцій 
з Установчими Зборами: навіть 
«аграрне питання може бути ви-
рішене тільки в Установчих Збо-
рах». Нічого специфічно більшо-
вицького, аж надто радикально-
го, непримиренного в резолюці-
ях цього з’їзду не містилося. 

Отже, реорганізація вико-
навчої влади в губернії супро-
воджувалася доволі частою змі-
ною перших осіб, що на її діяль-
ність завжди впливає негативно. 
Не додавало впевненості й став-
лення Тимчасового уряду до фі-
нансування місцевої влади. Така 
політика через деякий час мала 
б загасити бажання працювати 
навіть в ентузіастів. Суттєву під-
тримку новій владі надали комі-
тети представників громадських 
організацій, які певною мірою 
легітимізували її в очах народу. 
Саме за активної участі коміте-
тів навесні 1917 р. відбулася ре-
організація дум та земств. Та-
кий, вочевидь, вимушений крок 
дозволив продовжити існуван-
ня органів місцевого самовряду-
вання до їх переобрання на де-
мократичних засадах. Чернігів-
ська рада робітничих (а згодом 
вона об’єдналася з аналогічним 
органом місцевого солдатського 
загалу) депутатів цілком впису-
валася в структуру місцевих ор-
ганів влади.

3. Український 
національно-

визвольний рух 
Економічне становище та гро-

мадсько-політична ситуація в гу-
бернії вкрай загострилися вже 
влітку 1917 р., але до крайнощів 
справа тоді ще не дійшла завдя-
ки тому щасливому шансу, який 
мали чернігівці й мешканці ін-
ших українських губерній. Ідеться 
про можливість добитися авто-
номії і таким чином немовби від-
городитися від усіх тих нещасть, 
що їх породила російська рево-
люція. Ми вже подекуди зачіпа-
ли цю тему, бо насправді писати 
про події 1917 р. на Чернігівщи-
ні, обминувши їхній український 
контекст, неможливо. Сподіван-
нями на відродження української 
державності просякнуті настрої 
не лише деяких патріотів, а й ма-
сова свідомість. Багато хто споді-
вався, що національна держава 
суттєво поліпшить матеріальне 
становище низів. Слова М. Гру-
шевського, який твердив, що «ве-
лика хвиля визволення постави-
ла перед українським народом 

великі завдання. Треба було за-
безпечити волю України, відно-
вити її старе народовладдя, пра-
во народу самому правити всі-
ма своїми справами. Діло вели-
ке, час такий, якого не було від 
часів Хмельниччини — упустити 
його не можна було», — падали 
на родючий ґрунт. У нашому краї 
теж виявилося чимало людей, які 
повністю поділяли погляди голо-
ви УЦР. 

Чернігівські українці 7 берез-
ня зібралися для обрання своїх 
представників до Чернігівсько-
го міського комітету громадських 
організацій. Фактично маємо 
справу з першим випадком, коли 
про себе відкрито заявив Черні-
гівський осередок Товариства 
українських поступовців. 

У губернії взагалі та в Черні-
гові зокрема існували давні уста-
лені національні традиції. На дум-
ку Д. Дорошенка, «Чернігів здав-
на був відомий як осередок ра-
дикального і ліберального рухів 
серед своїх земців. Помітна тут 
була і українська національна те-
чія». У попередні періоди в Чер-
нігові активно діяли і «Громада», 
і «Просвіта», і осередок ТУПу. Не-
заперечне лідерство серед укра-
їнців належало І. Шрагу — ві-
домому діячу національного ви-
звольного руху, одному із засно-
вників Безпартійної української 
організації. Про роль І. Шрага у 
створенні ТУПу Є.Чикаленко пи-
сав: «Найвпливовіший член на-
шої партії (Демократично-Ради-
кальної — автори) І. Шраг, коли 
приїздив у судових справах із 
Чернігова, то завжди напосідав-
ся на тому, що треба відновити 
нашу партію, бо в цей час, коли 
російська інтелігенція майже вся 
організована в партії, тільки ми, 
старі українці, живемо без вся-
кої організації…». І. Шраг був до-
бре знайомий і листувався з М. 
Грушевським, С. Єфремовим, Ф. 
Матушевським, Д. Дорошенком, 
Є. Чикаленком, О. Шульгіним, А. Ні-
ковським. Узагальнюючи значен-
ня діяльності цієї постаті для руху 
в цілому, Д. Дорошенко зазначив: 
«Сказати, що ні одна значніша 
українська справа перед рево-
люцією у нас на Наддніпрянській 
Україні не обходилася без участі 
І. Л. Шрага, це звучало б вульгар-
но, бо не звичайним «завсегдата-
єм» національних з’їздів, маніфес-
тацій, свят, установчих і загальних 
зборів різних товариств був не-
біжчик: він органічно спаяний був 
з цілим українським рухом, пере-
живав усією своєю істотою нашу 
національну справу…». 

Як відомо, рада ТУПу в берез-
ні 1917 р. закликала своїх при-
хильників: «Підпирайте новий 
державний лад, бо він і тільки 
він несе волю Україні, і що біль-
ша наша участь у йому, то шир-
ших прав собі здобудемо; Ор-
ганізуйтеся, бо тільки в єднанні 
сила; Скидайтеся на національ-
ний фонд український, бо в ма-
теріальних засобах підпора до 
практичної роботи; Закладайте 
українські школи…, бо тільки в 
нашій школі наша будучність; Від-
живляйте і засновуйте «Просвіти» 
й інші товариства…; Піддержуйте 

українську пресу, бо вільне слово 
рознесе по всіх світах про наші 
домагання, бо вільне слово наше 
символ воскресіння, і його поста-
вимо ми тепер на стороні наших 
прав; Виясняйте народові вагу і 
значення подій, основи вільного 
ладу; Освідомляйте й розкривай-
те очі всім незрячим…; Дбайте 
про харчову справу й постачання 
всього потрібного народові, бо 
це дасть йому матеріальної сили 
на важкий подвиг боротьби; Го-
туйтеся до всенародної установ-
чої ради, де наш голос, голос ве-
ликого українського народу по-
винен залунати чутно, твердо й 
однодушно, обстоюючи автоно-
мію рідного краю й вільний феде-
ративний лад у державі». 

Це дійсно досить реалістична 
і вдала програма дій, яка могла 
згуртувати українські сили. При-
родно її поділяли й чернігівські 
поступовці. 

18 березня в Чернігові відбу-
лися українські збори, скликані 
радою місцевого осередку ТУПу. 
Це була аж ніяк не буденна ак-
ція навіть у тодішньому перена-
сиченому «історичними» подіями 
місті. Людей зійшлося так бага-
то, що зал Чернігівської міської 
думи не зміг вмістити всіх бажа-
ючих, і дуже швидко збори пе-
ребралися до просторішого при-
міщення будинку Чернігівського 
дворянського зібрання. Головою 
зборів обрали І. Шрага, писаря-
ми — О. Карпинського та І. Коно-
вала. Чернігівський голова, відо-
мий український діяч А. Верзилов 
від імені міста вітав присутніх і 
«найкращого сина України Шра-
га». Останній у своїй промові під-
креслив, що «нині після революції 
виявився могутній національний 
український рух, котрий підгото-
вано було невтомною працею на-
ших патріотів під проводом по-
тайних рад, об’єднаних Централь-
ною Українською Радою в Києві». 

Сам перелік тем, яких тор-
калися у своїх виступах числен-
ні промовці, окреслює коло за-
вдань чернігівських українців. 
Так, І. Коновал закликав віднови-
ти роботу «Просвіти» — улюбле-
ного дітища поступової чернігів-
ської інтелігенції. Г. Стаднюк го-
ворив про «потребу українських 
шкіл всіх типів». Його підтримав 
В. Базилевич, зажадавши, щоб 
Чернігівське губернське земство 
подбало про заснування україн-
ських шкіл. О. Карпинський ви-
словив уболівання за долю укра-
їнської наукової преси, а Олекса 
Приходько — улюбленої справи 
всього свого життя — «україн-
ську пісню і національне музич-
не виховання». «Представник сту-
дентської молоді Василь Еллан-
ський закликає ту велику части-
ну української інтелігенції, яка 
відбилася од української бідної й 
виснаженої маси, звернутися до 
праці на користь рідного краю під 
українським прапором». М. Шраг 
(Микола, син Іллі Людвиговича) 
звернув увагу присутніх на стан 
української преси, майже повніс-
тю знищеної в Галичині з почат-
ком війни. Учень Чернігівської 
гімназії Р. Бжеський вимагав не-
гайного запровадження при гім-

назіях курсів українознавства. 
Т. Шкуркина-Левицька зверну-
лася до «українських жінок» із 
закликом давати дітям україн-
ське виховання, а панна П. Ді-
денко «пропонувала заснувати 
в Чернігові український дитя-
чий садок». Солдат Пелєхів роз-
повів про формування «охоче-
комонних українських полків». 
Його ідею палко підтримав ре-
волюційний романтик і засно-
вник української військової час-
тини у місті Василь Павленко. 
Студент Бархат поділився сво-
їми враженнями від подій у Пе-
трограді, а селянин с. Виблів 
Чернігівського повіту (тепер Ку-
ликівського району) висловив 
від своєї громади побажання, 
щоб «по школах була українська 
мова». Хор під орудою О. При-
ходька багаторазово викону-
вав «Заповіт» та «Український 
національний гімн». Очевидно, 
хористам підспівувало чимало 
зворушених людей. У залі луна-
ло «Слава Україні!», «настрій у 
присутніх святочний і радісний». 
Збори ухвалили резолюції з ви-
могами:

1. Вільна автономна Україна 
у складі федеративної Російської 
республіки.

2. Заснування окремих укра-
їнських полків.

3. Відкриття українських шкіл.
4. Заведення української ви-

кладової мови по школах Черні-
гова.

Решта шість пунктів стосу-
валися хорового співу та музич-
ної культури. Наприкінці худож-
ник Михайло Жук подякував упо-
рядникам зборів і побажав, щоб 
вони й надалі продовжували цю 
роботу. Окрім того, збори ухва-
лили тексти вітальних телеграм 
голові Тимчасового уряду князю 
Г. Львову, міністрові О. Керен-
ському, Раді «робітницьких та 
солдатських депутатів» (очевид-
но, Петроградській), професоро-
ві М. Грушевському, Центральній 
Українській Раді і конотопським 
українцям, які в свою чергу при-
вітали збори. 

До зали дворянського зі-
брання зійшлися люди різні за ві-
ком, вихованням, освітою, яких 
об’єднувала віра у воскресіння 
України, щире прагнення працю-
вати на її благо. Впадає в очі під-
несений типовий для того час-
ного періоду революції настрій, 
спричинений подіями не лише 
в Петрограді, а й у Києві. Чер-
нігівська свідома інтелігенція 
пам’ятала, кому вона завдячує 
новими можливостями. Показо-
вим є такий момент: І. Шраг, від-
криваючи Перший Український 
з’їзд у Чернігові, зазначив, що 
«тілько завдяки російській рево-
люції наші мрії про вільне жит-
тя здійснюються». Але водночас 
вона не збиралася відмовлятися 
від боротьби за українську мову, 
школу, культуру. На платформі 
культурно-просвітницьких вимог 
сходилися всі; з політичними — 
було набагато складніше.

Продовження. Поч. у № 97 – 101.
Далі буде.

Публікація однойменної книги, 
виданої в Чернігові  2003 року 
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Серед міст України Чернігів 
посідає особливе місце як один 
з найдавніших історичних та 
культурних центрів Чернігово-
Сіверської землі.

Друге, після славного дав-
ньоруського минулого, піднесен-
ня Чернігова розпочалося за ча-
сів Національно-визвольної війни 
під проводом Богдана Хмельниць-
кого. Місто перетворюється на 
центр Чернігівського полку. 

Період стабілізації козацької 
держави, що розпочався за часів 
гетьманування Івана Самойлови-
ча (1672  — 1687 рр.), а своєї вер-
шини сягнув за гетьмана Івана Ма-
зепи (1687  — 1709 рр.), супрово-
джувався значним підйомом у всіх 
сферах матеріальної та духовної 
культури. Державна політика геть-
мана Івана Мазепи була направле-
на на підтримку освіти, книгодру-
кування, церковного будівництва, 
різних галузей мистецтва. 

Чернігів був визначним цен-
тром стародавньої Чернігово-Сі-
верської землі, мав багате істо-
ричне минуле та значні культурні 
й духовні традиції. Від другої по-
ловини XVII ст. тут утвердилися ба-
гаті та впливові роди козацьких 
старшин, такі як Лизогуби, Дуні-
ни-Борковські, Полуботки, котрі 
відбудували місто, відновили його 
старовинні храми. Актуальним 
стало питання відродження Чер-
нігова як духовного центру Північ-
ного Лівобережжя.

Піднесенню та розквіту Чер-
нігова сприяло й високоосвічене 
духовенство. Чернігівським єпис-
копам, які очолювали найбільшу 
в Гетьманщині єпархію, імпонува-
ло мати свою резиденцію в місті, 
яке за стародавньою славою до-
рівнювало Києву, де збереглися 
відомі давньоруські храми й мо-
настирі.

Перевівши з Новгорода-Сівер-
ського до Чернігова 1672 р. свою 
кафедру, друкарню, школу, най-
впливовіший український ієрарх 
другої половини XVII ст., чернігів-
ський архієпископ Лазар Барано-
вич (1616  — 1693 рр.) прагнув пе-
ретворити Чернігів на провідний 
культурний осередок усього Ліво-
бережжя, підняти його до рівня 
Києва, а то й перевищити. Навко-
ло знаменитого владики гуртува-
лися талановиті літератори й мит-
ці того часу: Дмитро Туптало, Анто-
ній Радивиловський, Іоаникій Га-
лятовський, Іван Величковський, 
Тимофій Богданович. У друкарні, 
яку він заснував, працювали кра-
щі художники-гравери: Леонтій Та-
расевич, Іван Щирський, Лаврен-
тій Крщонович, Никодим Зубриць-
кий та ін. 

Славне минуле Чернігова, по-
зиція чернігівських архіпастирів 
і старшини, скерована на розбу-
дову міста,  перетворення його на 
значний культурний осередок, зу-
стріли відгук у гетьмана Мазепи, 
щедрого мецената.

Покровительство гетьмана 
мав Іоан Максимович — продо-
вжувач справи Лазаря Барано-
вича, чернігівський архієпископ 
(1696 – 1712 рр.), письменник, 
який 1700 р. заснував Чернігів-

ський колегіум. Гетьман надав 
10000 золотих на розбудову ре-
зиденції чернігівських архієпис-
копів — Борисоглібського монас-
тиря: монастирської дзвіниці (збе-
реглася закладна дошка з гербом 
Мазепи), будівлі для колегіуму. 

Іоан Максимович активно 
продовжував справу, розпочату 
Лазарем Барановичем, мав під-
тримку гетьмана Івана Мазепи 
щодо зміцнення позицій право-

славної церкви в краї, подальшо-
го підйому та розквіту Чернігова 
як духовного центру. Маючи намір 
реорганізувати школу Лазаря Ба-
рановича в колегіум, Іоан Макси-
мович за сприяння та фінансуван-
ня гетьмана Івана Мазепи розпо-
чав у кафедрі будівництво цілого 
комплексу приміщень, що скла-
дався з монастирської трапезної, 
дзвіниці та корпусу шкільних при-
міщень.

У 1701 р. гетьман Іван Мазе-
па надав Іоану Максимовичу під-
тверджувальний універсал на во-
лодіння руднею с. Неданчичі, по-
дарованій кафедрі І. Єфимовичем 
на «фундуючуюся каменную звон-
ницу». Гетьман навіть на цілий рік 
звільнив кафедру від обов’язків 
давати частину виробленого в руд-
ні заліза до військового скарбу. 

На дзвіниці була влаштована 
закладна дошка, яка зберегла-
ся до нашого часу, з гербом Іва-
на Мазепи, монограмою та за-
писом про пожертвування геть-
мана: «Сей храм созданъ Божіим 
Благословеніемъ прещедримъ 
даяніемъ и іждивеніемъ от 
ясне Вельможнаго Пана Іоан-
на Мазепы славнаго войскъ Ро-
сийских Гетмана надтисяща всем 
сотомъ року здат начася, а в 
второмъ поспешествомъ Божимъ 
скончася». 

Дзвіниця мала церкву, назва-
ну на честь патронального свято-
го Івана Мазепи Іоана Предтечі. 
На кошти гетьмана був відлитий і 

дзвін для цієї дзвіниці. Дослідники 
XIX ст. М. Марков та М. Маркевич 
стверджували, що у дзвіниці роз-
ташовувалися класи колегіуму та 
колегіумська церква.

За щедрі пожертви виклада-
чі й учні Чернігівського колегіуму 
піднесли гетьману книгу «Зерца-
ло от писанія Божественнаго», яка 
вийшла 1705 р. у друкарні черні-
гівського Троїцько-Іллінського мо-
настиря. 

У ній повідомлялося, що за до-
помогою, найімовірніше, самого 
Івана Мазепи збудували примі-
щення колегіуму.

Збірник був присвячений геть-
ману Івану Мазепі: «…особливому 
милостивому патрону и добродее-
ви, доброе сіє душеполезное зер-
цало, ву ново обновленномъ Чер-
ниговских оучилищъ». У присвяті, 
написаній витончено та емоцій-
но, з майстерно застосованою, 
досить складною художньою об-
разністю, метафоричністю, ха-
рактерними для бароко, гетьман 
прославлявся за будівництво та 
прикрашання церков у Києві, роз-
будову Києво-Могилянської ко-
легії: «Зримъ Кіево-Могилянскіе 
Афины, щедрою десницею Вашею 
Панскою каменным строеніемъ, 
и правъ оутвержденіемъ 
оукрепленны», меценатство в 
Чернігові: розбудову кафедраль-
ного монастиря, приміщення ко-
легіуму, будівництво папірні для 
чернігівської друкарні, оздоблен-
ня «кіотомъ сребрекованнымъ» 
чудотворної ікони Троїцько-Іллін-
ської Богоматері. У панегірику ви-
хвалялися військові справи Івана 
Мазепи, який величався «храбрым 
новым Геркулесом», уподіблював-
ся «премудрому Соломону». При-
свята мала підпис: «Ієромонахъ 
Антоній наместникъ ка[федры] 
Че[рниговской] и префектъ 
коллегіумъ Архіепископіи Черни-
говской з труждающимися».

В особливому примірнику збір-

ника, який був піднесений гетьма-
ну, після присвяти вміщений вірш 
на пошану Івана Мазепи під на-
звою «KRZУSZ» польською мовою. 
У ньому йшлося про герб гетьмана 
як ключ до мудрості, прославляло-
ся його покровительство наукам, 
вказувалося, що Іван Мазепа дав 
дозвіл на відкриття Чернігівсько-
го колегіуму. Це гербовний вірш, 
написаний у бароковому стилі, з 
використанням алегорій та мета-
фор, образів античної міфології. 
Автором панегірика міг бути Анто-
ній Стаховський. 

Таким чином, гетьман Іван Ма-
зепа офіційно підтвердив засну-
вання Чернігівського колегіуму 
своїм дозволом. Діяльність на-
вчального закладу вищого рів-
ня вимагало юридичного оформ-
лення дозволом з боку державної 
влади. Свого часу заснування та 
статус Києво-Могилянської колегії 
було затверджено привілеєм поль-
ського короля Владислава ІV 1633 
року, а потім царською грамотою 
1701 року. Заснування єзуїтського 
колегіуму в Новгороді-Сіверсько-
му також було підтверджено коро-
лівським привілеєм 1635 р.

Відкриття ще одного закладу 
вищого рівня в Гетьманщині мало 
неабияке значення, виходячи на-
віть з того, що цей новоутворений 
колегіум міг стати  якоюсь мірою 
і конкурентом Києво-Могилян-
ській колегії. Чернігів знаходився 
на незначній відстані від Києва, й 
частина студентів, яка мала б там 
навчатися, вступала на навчання 
вже до Чернігівського колегіуму. 
Можливо, цей факт певним чином 
пояснював і те, що в Чернігівсько-
му колегіумі викладання філосо-
фії та богослов’я, якими визна-
чався статус вищого навчального 
закладу, було запроваджено зна-
чно пізніше. Тому вважаємо, що у 
справі заснування Чернігівського 
колегіуму важливе значення мало 
не лише бажання та зусилля черні-
гівських архієпископів, які висту-
пили ініціаторами його відкриття, 
а й підтримка як фінансова, так і 
юридична з боку державної вла-
ди, гетьмана Івана Мазепи. 

Про увагу з боку гетьмана до 
кафедри чернігівських архієписко-
пів свідчить той факт, що Іван Ма-
зепа надав кафедральному Бо-
рисоглібському собору розкішні 
царські срібні ворота для іконоста-
са. На них, у низу центральної пла-
тівки, розміщений герб гетьмана 
Івана Мазепи з монограмою «І. С. 
М. Г. 3.» — Іван Степанович Мазе-
па Гетьман Запорозький. Право-
руч прикріплена платівка, на якій 
кириличними буквами вирізьбле-
на дата — 1702 р. Царські ворота 
були виготовлені в м. Аугсбурзі (Ні-
меччина) відомим ювеліром Пили-
пом Якобом IV Дрентветтом (1646  
— 1712 рр.). Про це свідчать місь-
ке тавро й особисте тавро майстра, 
викарбуване на воротах.

Композиція царських воріт, 
виконаних у стилі бароко, тради-
ційна для українського мистецтва. 
Тут зображені чотири євангелісти: 
Матвій, Марк, Лука та Іоан, а та-
кож перші давньоруські святі — 
Борис та Гліб, на честь яких був на-
званий собор. У нижній частині — 
зображення пророка Єсея, царя 
Давида і на центральній платівці 
— десять біблійних царів — родо-

від Ісуса Христа. У верхній частині 
— композиція Благовіщення. 

Автор проекту воріт, ймовірні-
ше за все, належав до києво-чер-
нігівського культурно-мистецько-
го осередку. Спроектувати ворота 
могли відомі українські художни-
ки-гравери: як Олександр Тарасе-
вич (?  —  1727 р.), так і Леонтій Та-
расевич (?  —  1710 р.) а можливо, 
Іван Щирський (1650  — 1714 рр.). 
Є відомості про те, що Олександр 
Тарасевич та Леонтій Тарасевич 
(існує припущення, що вони були 
братами) навчалися саме в Ауг-
сбурзі, в друкарні Кіліанів. Барто-
ломей та Пилип Кіліани були відо-
мими майстрами гравюри не тіль-
ки в себе в Баварії, а й в Австрії. 
Потім Олександр Тарасевич пра-
цював у Глуську (нині республіка 
Білорусь), згодом у друкарні при 
Віленській академії, пізніше керу-
вав лаврською друкарнею в Киє-
ві. У 1693 р. Олександр Тарасевич 
виконав посмертний портрет чер-
нігівського архієпископа Лазаря 
Барановича. Леонтій Тарасевич 
та Іван Щирський ілюстрували ви-
дання Чернігівської та Києво-Пе-
черської друкарень.

Царські ворота іконостаса Бо-
рисоглібського собору — цікавий 
приклад співробітництва захід-
ноєвропейських та українських 
майстрів, щедрої меценатської ді-
яльності гетьмана Івана Мазепи, 
в результаті чого на зламі XVII – 
XVIII ст. і був створений цей юве-
лірний шедевр — окраса чернігів-
ського кафедрального собору.

Гетьманським «панским бла-
говолением» збудували також па-
пірню для друкарні Троїцько-Іллін-
ського монастиря. На знак подяки 
тут надруковано п’ять книг і два 
панегірики, присвячені гетьману-
благодійнику.

Понад 5000 тисяч золотих 
виділив гетьман на будівництво 
дерев’яної церкви св. Іоанна, 
яка знаходилася в чернігівській 
фортеці й до нашого часу не збе-
реглася. Наприкінці XVII ст. при-
лучився гетьман і до відновлен-
ня П’ятницької церкви: його герб 
розміщений на барочному фрон-
тоні церкви.

10000 золотих гетьман по-
жертвував на завершення будів-
ництва ще одного чернігівського 
храму — величного Троїцького со-
бору та оздоблення срібними ша-
тами кіота знаменитої чудотвор-
ної ікони Троїцько-Іллінської Бо-
гоматері. Чудотворна ікона Тро-
їцько-Іллінської Богоматері була 
написана  1658 р. ченцем Іллін-
ського монастиря Григорієм Ду-
бенським (можливо, за походжен-
ням з міста Дубно на Волині). У 
квітні 1662 р., як писав відомий 
козацький літописець Самійло 
Величко, «образ» плакав, жалію-
чи українців «через роздвоєння 
та чвари», тобто через Руїну, яка 
почалася на Україні після смерті 
Богдана Хмельницького. 

Чудотворний образ Троїць-
ко-Іллінської Богородиці, за свід-
ченням Димитрія Ростовського, 
врятував печерний монастир від 
розо рення татарами, які напали 
на монастир у 1662 р. Дивам Тро-
їцько-Іллінської Богородиці він 
присвятив свою книгу «Руно оро-
шенное», яка здобула велику 
популярність і перевидава-
лася вісім разів.

Меценатство гетьмана 
Івана Мазепи в Чернігові

Чернігівський колегіум
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13 Прославлена чудо-
творна ікона була оздобле-

на позолоченими срібними ша-
тами й вставлена у великий кіот, 
прикрашений срібними карбова-
ними пластинами із зображення-
ми на теми з життя Христа й Бого-
родиці та гербом гетьмана Івана 
Мазепи з клейнодами. Після пере-
дачі 1929 р. собору у відання На-
родного комісаріату освіти шата 
кіота потрапила до Чернігівського 
історичного музею, де вона збері-
гається донині в розібраному ви-
гляді (18 пластин різного розміру). 
Унизу шат — герб гетьмана Ма-
зепи в обрамленні гармат, клей-
нодів. У соборі, ймовірно, знахо-
диться зображення самого геть-
мана в образі його патронального 
святого Іоана Предтечі. Достемен-
но відомо, що на кошти Івана Ма-
зепи був споруджений іконостас 
для Введенської трапезної церкви 
Троїцько-Іллінського монастиря. 
Іконостас, який не зберігся, також 
мав герб Мазепи. 

Чернігів у другій половині XVII 
– XVIII ст. перетворився на визна-
чний центр образотворчого мис-
тецтва. Тут працювали такі видат-
ні художники-гравери, як Лаврен-
тій Крщонович, Леонтій Тарасе-
вич, Інокентій Щирський, Никодим 
Зубрицький та інші. Вони ілюстру-
вали книги друкарні Троїцько-Іл-
лінського монастиря, писали іко-
ни, артілі малярів розписували 
чернігівські храми. 

Уже в перші роки свого існу-
вання Чернігівський колегіум за-
вдяки зусиллям його засновни-
ка Іоана Максимовича, першого 

префекта Антонія Стаховського, 
інших викладачів, державної під-
тримки гетьмана Івана Мазепи пе-
ретворився на визначний центр 
просвіти й культури Лівобережної 
України. Про це свідчить насампе-
ред ціла низка друкованих праць, 
які виходили в співавторстві архі-
єпископа, префекта та інших ви-
кладачів Чернігівського колегіуму. 
Вони побачили світ у друкарні чер-
нігівського Троїцько-Іллінського 
монастиря. У 1705 р. вийшло від-
разу три книги з присвятами: геть-
ману Івану Мазепі, царевичу Олек-
сію Петровичу, генеральному судді 
Василю Кочубею від Чернігівсько-
го колегіуму. Думається, що твор-
ча атмосфера, яка панувала в той 
час у колегіумі, надихала Іоана 
Максимовича на написання, пе-
реклад та видання творів, таких як 
«Богородицє Дєво» (1707 р.), «Феа-
трон или позор нравоучительный» 
(1708 р.), «Молитва Отче наш на 

«седьм богомыслей расположен-
ная» (1709 р.), «Царскій путь крес-
та Господня» (1709 р.), «Осмъ бла-
женства євангельскыя» (1709 р.), 
«Синаксарь» про перемогу під 
Полтавою (1710 р.), котрі Макси-
мович створював разом з викла-
дачами колегіуму, відгукуючись на 
його потреби в зразках поетичної 
творчості чи перекладах інозем-
них учених і богословів. 

Можна припустити, що Черні-
гівський колегіум у той час нагаду-
вав не стільки школу в традиційно-
му значенні цього слова, а радше 
літературно-освітянський осере-
док чи своєрідне товариство пое-
тів, письменників, митців, щось на 
кшталт академій гуманістів доби 
Відродження, які пропагували ідеї 
просвітництва та виховання доско-
налої особистості, але, звичайно, з 
урахуванням місцевих особливос-
тей тогочасного суспільства. 

Дослідниця І. Пархоменко за-

значала: «Це був високоінтелек-
туальний мистецький гурток, де 
писали витончено й вишукано, бо 
гострота розуму, блиск метафор, 
парадоксів, складання у виглядів 
лабіринтів та ребусів віршів вва-
жалося тоді ознакою високої осві-
ти, прилучення до європейської 
культури. Елітарні твори, пробле-
ми теологічної думки виводили за 
межі буденної свідомості, приму-
шували читача й глядача поблука-
ти у світі ірреального, загадково-
го, алогічного». 

Алегоричні барокові поняття й 
образи ілюструвалися складними 
символічними композиціями, яки-
ми прикрашали твори. Авторами 
численних гравюр були відомі гра-
вери Іван Стрельбицький, Никон 
Фігурський та Никодим Зубриць-
кий. Никодим Зубрицький приїхав 
сюди зі Львова, жив у Чернігові з 
1709 по 1724 роки, допомагав Іоа-
ну Максимовичу перекладати при-

везені ним західні книжки з сим-
воліки та ілюстрував їх. Нові ба-
рокові сюжети, запозичені з цих 
книжок, втілювалися у стінописах 
храмів, іконостасів, зокрема в Ки-
єво-Печерській лаврі. На думку 
дослідниці, в той час Чернігів був 
великим культурним центром, в 
якому раніше, ніж у Києві опанову-
вали нові теми, ідеї. «Тут була твор-
ча думка, складалася новітня по-
езія бароко, розвивалося емоцій-
но-образне мислення».

У добу мазепинського «ре-
несансу» Чернігівський колегіум 
став важливим літературно-мис-
тецьким осередком України. Чис-
ленні друковані та рукописні твори 
засновників, викладачів колегіу-
му склали цінний доробок україн-
ської літературної спадщини пер-
шої половини ХVІІІ ст. 

Завдяки державній підтрим-
ці гетьмана Івана Мазепи та зусил-
лями чернігівських архієреїв, міс-
цевої козацької старшини Чернігів 
був перетворений на рубежі XVII  — 
XVIII ст. на другий після Києва куль-
турно-духовний осередок у Гетьман-
щині. Увага гетьмана була направ-
лена на підтримку Чернігівської 
друкарні, за значенням третьої в 
Україні після Києво-Печерської та 
Львівської. Один з найстаріших на-
вчальних закладів у Лівобережній 
Україні Чернігівський колегіум від-
крився у 1700 р. за сприяння та фі-
нансування гетьмана Івана Мазе-
пи. Чернігів прикрасили пишні, спо-
руджені в бароковому стилі храми, 
монастирі, які значною мірою зумо-
вили неповторний вигляд міста й до 
нашого часу. 

Ольга ТРАВКІНА,
головний зберігач  – 

завідувач відділу фондів
Національного архітектурно-

історичного заповідника
«Чернігів стародавній», 

кандидат історичних наук. 

Фото Петра Антоненка

У середині 1990-х років стало відомо, що в 
рамках кампанії зі знищення «ворогів народу» 
особлива трійка УНКВС Ленінградської області 
ухвалила розстріляти групу в’язнів (усього 1825 
осіб) Соловецької тюрми. 

Розстріл був здійснений у три етапи. Найбіль-
шу групу — 1111 осіб — розстріляли 28 жовтня 
– 5 листопада 1937 року в урочищі Сандармох у 
Карелії. Серед них — відомі українські письмен-
ники й митці Микола Зеров, Лесь Курбас, Мико-
ла Куліш, Валер’ян Підмогильний, Валер’ян Полі-
щук, учені, політичні та державні діячі. 

Серед розстріляних 2 – 4 листопада 1937 
року в Сандармоху є й уродженці Чернігівщини. 
Ось вони. 

Іван Іванович Бойко. Народився 1892 року в 
селі Олексинці (нині Срібнянського району), під-
поручик царської армії, штабс-капітан армії Де-
нікіна, старшина армії УНР. За радянської влади 
працював агрономом у  Харкові. Був тямущим 
господарем, хорошим товаришем. Заарешту-
вали 31 грудня 1932 року за «шкідницьку діяль-
ність». Засудила Колегія ОДПУ СРСР 11 березня 
1933 року, дали 8 років тюремного ув’язнення. 

Олексій Феодосійович Вангенгейм. Наро-
дився 1881 року в селі Кропивне Конотопсько-
го повіту (нині Бахмацького району), росіянин, із 
дворян, освіта вища, закінчив фізмат Москов-
ського університету й сільгоспінститут, служив у 
царському війську (начальник метеослужби 8-ї 
армії, нагороджений золотою зброєю), був чле-
ном ВКП(б) (1928 – 1934). Професор, організа-
тор і перший керівник (1929 – 1934) Єдиної гід-
рометеорологічної служби СРСР. Заарештова-
ний 8 січня 1934 року. За рішенням Колегії ОДПУ 
СРСР від 27 березня 1934 року отримав 10 ро-
ків виправно-трудових таборів. Відбував пока-
рання на Соловках. 

Марко Миколайович Вороний. Народив-
ся 1904 року в Чернігові, українець, із дворян, 
син письменника Миколи Вороного, навчався 
в Київському музично-драматичному інституті 
(режисерський факультет) та в інституті народ-
ної освіти, поет (псевдонім Антіох), перекладач, 

член Спілки радянських письменників. Від 1928-
го — працівник кіностудії, восени 1933-го пере-
їхав до Москви, працював у журналі. Повернув-
ся в Україну 1934 року. Арештований 19 берез-
ня 1935 року. Вирок Військового трибуналу Ки-
ївського військового округу від 04.02.1936 р. 
— 8 років виправно-трудових таборів. 

Григорій Давидович Глейх. Народився 1901 
року в Прилуках, єврей, з робітників, був чле-
ном КП(б)У (1925 – 1935), культпрацівник, на-
чальник адмінуправління тресту «Індивідуальне 
будівництво» (Харків). Заарештований у справі 
«контрреволюційної троцькістської організації 
на Україні». Вироком від 1 квітня 1935 р. отри-
мав 5 років виправно-трудових таборів. 

Віра Миколаївна Гутман. Народилася 1901 
року в Чернігові, єврейка, була членом ВКП (б), 
літературний працівник з вищою освітою, про-
живала в Москві. Вислана 1929 року за «контр-
революційну діяльність», 1930-го повернулася із 
заслання. Її судила Військова колегія Верховно-
го Суду СРСР 11 листопада 1936 року. Вирок — 
10 років тюрми.

Юрій Іванович Зебницький. Народився 
1896 року в селі Смяч Новгород-Сіверського по-
віту. Після закінчення Чернігівської духовної се-
мінарії навчався в Петроградському історико-
філологічному інституті. У липні 1927 року його 
призначили головою Укрнауки та завідувачем 
Управління політосвіти наркомату освіти УРСР, 
обіймав посаду голови Держвидаву УРСР (1932 
– 1933). Був прибічником політики українізації 
в УСРР (1920-ті роки). Заарештований 23 листо-
пада 1933 року у сфабрикованій справі «Україн-
ської військової організації» («УВО»). Судова трій-
ка при Колегії ДПУ УСРР 26 лютого 1934 року ви-
несла вирок — 10 років виправно-трудових та-
борів. 

Борис Кузьмич Пилипенко. Народився 16 
липня 1892 року в Чернігові. По закінченні 
1918 року юридичного факультету Київського 
університету вступив до партії українських есе-
рів. Юнака захопила музейна справа, до якої він 
прилучився в рідному місті. У 1922 – 1929 роках 

був завідувачем Чернігівського етнографічного 
музею, а з весни 1929 року став співробітником 
Всеукраїнського історичного музею імені Тара-
са Шевченка в Києві. Уперше його заарештува-
ли органи ОДПУ в лютому 1933 року, приписав-
ши участь у міфічній УВО (Українській військовій 
організації), наступного року справу припинили. 
Через певний час у його колег вибили свідчення, 
що в Києві в Історичному музеї імені Т. Шевченка 
проводили контрреволюційну роботу Ернст, Пи-
липенко, Мощенко. У квітні 1935 року Пилипен-
ка арештували повторно. Військовий трибунал 
Київського військового округу ухвалив вирок — 
7 років виправно-трудових таборів. Так він опи-
нився на Соловках.

Прізвища чернігівців у розстрільних списках 
Сандармоху не вичерпуються цим переліком.

В урочищі Сандармох 2004 року встановле-
но гранітний пам’ятник — козацький хрест «Убі-
єнним синам України». Земляків щороку поми-
нають у молитвах прочани.

Олексій ОРЄХОВИЧ,
Чернігівське земляцтво в Києві

Чернігівщина в іменах

Член Центральної Ради 
Василь Шкляр 

25 лютого 1887 року в містечку Синявка 
Сосницького повіту (тепер — Менського райо-
ну) народився Василь Шкляр. Громадсько-по-
літичний діяч, інженер-економіст, кооператор; 
командир 5-ї сотні 243-го запасного пішого 
полку, голова Української ради 243-го запасно-
го пішого полку, член Всеукраїнської ради вій-
ськових депутатів, член Центральної Ради, ди-
ректор повітового союзу кооперативів, старши-
на Армії УНР.

Закінчив Синявську земську однокласну 
школу, Київську школу десятників дорожньо-
го і будівельного діла (1912), 4 семестри архі-
тектурного відділу Перших Петроградських по-
літехнічних курсів, 2 семестри Київських се-
редніх курсів будівничих і дорожніх техніків, 1 
курс Українського державного університету 
(Кам’янець-Подільський, листопад 1920). 

У російській армії перебував від 2 лютого 
1915 р. до 1 травня 1917 року (солдат, юнкер, 
старшина). Учасник українізації частин росій-
ської армії. Делегат Другого і Третього всеукра-
їнських з’їздів військових. Учасник антигеть-
манського повстання (у складі Головного штабу 
Республіканських військ та Головного інформа-
ційного бюро Армії УНР). 

«Дальша боротьба Українського народу ви-
магала більшої кількості активних борців, і тому 
я залишався учасником боротьби по стороні 
У.Н.Р», — писав В.Шкляр. 

Працював у Міністерстві внутрішніх справ. 
Розділив «увесь тягар, який судилося зазнати 
уряду У.Н.Р.». Інтернований у таборах у Польщі 
(25.11.1920 – 25.01.1922). Спогад «Суд» напи-
сав 1922 року.

Після закінчення Другої світової війни сім’я 
Василя Шкляра була депортована до УРСР — у 
м. Комарне, де мешкала тітка дружини. 

Помер 1950 року.
«Північний вектор» 

Меценатство гетьмана 
Івана Мазепи в Чернігові

Троїцький собор Борисоглібський собор, 
де похований архієпископ 

Лазар Баранович

Земляки, чиє життя обірвалося в Сандармоху
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Цікаве про українських 
письменників 
Валерій ШЕВЧУК    

 Із книги «Із вершин та низин» 

Микола По-
белян, який нині 
мешкає в Хар-
кові, серед юних 
чернігівців. Се-
редина 1990-их 
років. 

Світлини 
з архіву 

Володимира 
Сапона З автопортрета 

Марка Черемшини
«Середнього зросту, кругла стать, хід 

енергійний і ритмічний, обличчя під ви-
соким чолом ділиться на дві половини: 
одна весела й промінна, друга понура й 
темна, як ніч. Очі міняться — раз голубі, 
раз — зелені. Ніс середній, а губи широ-
кі, як у негра. Ноги дрібні, бо покинули 
постоли, а запрагли черевиків — такий 
я зверху, а зсередини — скептик до філо-
софії, ентузіаст до мистецтва і всього, що 
гарне. Більше активний, ніж пасивний, 
швидко запалююся і швидко остигаю. Не 
терплю ніякого ярма. Не люблю ні чисел, 
ні математики, ні грошей. Коли б мені до-
зволено було перемінитись у птаха, то 
вибрав би собі я стать жайворонка».

Діячка жіночого руху
Визначною діячкою так званого 

емансипатського жіночого руху була 
письменниця Любов Яновська. Вона 
стала членом «Всеросійської ліги жінок», 
організувала в Києві жіноче товариство 
під назвою «Жіноче зібрання», яке охо-
плювало переважно жінок-робітниць і 
хатніх господарок. Товариство займало-
ся працевлаштуванням жінок, організа-
цією курсів для оволодіння якоюсь спеці-
альністю, а також організовувало допо-
віді, лекції. Л. Яновська була учасницею І 
російського жіночого з’їзду, що проходив 
10 – 16 грудня 1908 року в Петербур-
зі, де виступила з доповіддю про стано-
вище жінки-селянки. Доповідь була на-
стільки змістовна, що письменниця по-
вторила її на засіданні секції. Тоді ж таки 
Л. Яновську обрано делегатом на Міжна-
родний з’їзд жінок у Стокгольмі, але ро-
динні обставини і стан здоров’я не до-
зволили їй узяти в ньому участь.

Переконав
Любов Яновська, живучи на селі, не 

могла не придивлятися до народного 
життя. Це спонукало її взятися за перо, і 
незабаром вона почала записувати опо-
відання з народного побуту, творячи їх 
російською мовою, і лише колоритні фра-
зи записувала українською. Одне з опо-
відань готувалося до друку в «Русском 
Богатстве», була навіть схвальна відпо-
відь редактора. Саме в цей час майбут-
ня письменниця познайомилася з Воло-
димиром Шеметом, родина якого жила в 
Лубнах, — був він палким прихильником 
української літератури і переконував 
кожного — старого й молодого — гово-
рити українською мовою. Коли ж довіда-
вся про те, що Любов Яновська пише ро-
сійською мовою, то, як згадує письмен-
ниця, «напався на мене, як на ворога, на-
говорив мені безліч «компліментів», між 
іншим, обізвав зрадницею. І ось це сло-
во впало на серце каменем. Я не могла 
ніяк забути його, не могла не думати про 
нього, не могла позбутися гіркого почут-
тя якогось свого наче злочину. Багато 
стала я думати з приводу цього». 

Якось захворівши, Любов Яновська 
поїхала до Києва, щоб проконсультува-
тись у лікаря. Тут вона вперше побачила 
у вітринах книгарень українські книжки. 
І знову відбулася зустріч з Володимиром 
Шеметом, який повів розмову на ту саму 
тему. Він навіть увів жінку до гуртка київ-
ської молоді (в той час саме святкували-
ся Шевченківські дні), де жваво спереча-
лися, говорили на національно-політичні 
теми, що приголомшило письменницю. 
Тоді ж таки в Києві Любов Яновська по-
знайомилася з Павлом Житецьким, Ми-
колою Лисенком, Лесею Українкою та 
Оленою Пчілкою. Повернувшись додому, 
тієї ночі вона написала українською мо-
вою гумористичне оповідання «Ніколи». 
Коли ж прочитала його вранці своєму 
чоловікові, той привітав дружину з вели-
ким успіхом.

* * * 
Наталена Королева народи-

лася 3 березня 1888 року. Міс-
це народження — Іспанія, монас-
тир Сан Педро Де Карденья, біля 
міста Бургос у провінції Кастилія 
і Леон. Померла 1 липня 1966 
року в містечку Мельник, Чехія. 
Українська письменниця, жанри 
творчості — роман, повість, опо-
відання. 

Повне ім’я при народженні, 
дане дівчинці за старовинним іс-
панським звичаєм, — Кармен-
Фернанда-А льфонса-Естрел-
ла-Наталена Дунін-Борковська. 
Мати — графиня Марія-Клара де 
Кастро Ласерда Медінаселі, зі 
старовинного іспанського роду 
Ласерда — померла при пологах. 
Батько Наталени — польський 
граф Адріан-Юрій Дунін-Борков-
ський, займався археологією, 
жив переважно у Франції. Родо-
вий маєток його матері Теофілі з 
литовського роду Домонтовичів 
знаходився в с. Великі Борки на 
Волині. Батько А.-Ю. Дуніна-Бор-
ковського Адам Дунін-Борков-
ський загинув під час польського 
повстання проти Росії 1863 року, 
його майно було конфісковане 
російським царським урядом. 

Наталену одразу після наро-
дження взяла до себе бабуся Те-
офіля, в якої вона жила до п’яти 
років. Після смерті бабусі дівчин-
ку забрав до Іспанії материн брат 
Еухеніо, старшина королівської 
гвардії, згодом католицький свя-
щеник. Там нею опікувалася тіт-
ка Інес. 

Наталену віддали на вихован-
ня в монастир Нотр-Дам де Сіон 
у французьких Піренеях, де вона 
пробула майже 12 років. Пізні-
ше Наталена з великим пієтетом 
згадувала монастир Нотр-Дам, 
де формувалась як особистість, 
вчилася добру, милосердю, само-
пожертві. Студіювала мови, філо-
софію, історію, археологію, меди-
цину, музику, співи. Часто бувала 
у своїх іспанських родичів, навчи-
лася їздити верхи, фехтувати, стрі-
ляти. Тим часом батько одружився 
вдруге з Людмилою Лось, що по-
ходила зі знатного чеського роду 
і мала маєток у містечку Красне 
біля Львова. Оселилися в Києві, і 
мачуха забажала, щоб її падчерка 
продовжувала тут навчання. 

Восени 1904 р. Наталена 
приїхала до Києва. На той час 
вона вже знала іспанську, фран-
цузьку, латинську, італійську, 
арабську мови, з дитинства трохи 
пам’ятала українську й польську. 
У сім’ї розмовною була французь-
ка. Освоївши російську мову, ді-
вчина вступила до Київського ін-
ституту шляхетних дівчат, який за-
кінчила через два роки.

У Києві вона брала уроки му-
зики в композитора Миколи Ли-
сенка. На пам’ять він подарував 
їй невеличку музичну мініатю-
ру «Зоря з місяцем» з надписом 
«Моїй учениці».

Дівчині готували второва-
ний шлях для її стану — вигідне 
одруження і спокійне існуван-
ня. Графська родина перебрала-
ся до Санкт-Петербурга, ближче 

до бурхливого столичного жит-
тя. Наталена вирішила здобути 
вищу освіту. Спочатку закінчила 
Петербурзький археологічний ін-
ститут, здобула ступінь доктора 
археології за праці з литовської 
старовини, потім зайнялася єгип-
тологією і водночас навчалася в 
Петербурзькій мистецькій акаде-
мії, після закінчення якої одержа-
ла диплом «вільного художника», 
мала свої художні виставки в Пе-
тербурзі й Варшаві.

Батьки підшукали й нарече-
ного — бравого гусара, ротмістра 
російської армії. Наталена й чути 
не хотіла про це одруження. Кон-
такти з батьком і мачухою не нала-
годжувалися, бо вони наполягали 
на її одруженні з нелюбом. Тоді 
Наталена йде на нечуваний у шля-
хетській родині вчинок — вступає 
до французького Михайлівсько-
го театру в Петербурзі, а згодом 
укладає контракт з паризьким 
«Theatre Gymnase», що гастролю-
вав тоді в столиці. Незважаючи на 
успіх на сцені, театральна кар’єра 
Наталени не вдалася через слаб-
ке здоров’я. Вона залишила театр, 
лікувалася на Закавказзі, а по-
тім виїхала до Західної Європи, де 
продовжила лікування, займала-
ся улюбленою справою — мисте-
цтвом та археологією. 

Ці роки були чи не найкращи-
ми в її сповненому тривог жит-
ті. Вона побувала в Іспанії, Фран-
ції, Італії, країнах Близького Схо-
ду, знову виступила в оперних те-
атрах Парижа і Венеції (співала 
партію Кармен в опері Ж. Бізе), 
взяла участь в археологічних роз-
копках Помпей і в Єгипті. А з 1909 
р. почала систематично виступати 
з художніми творами й науковими 
статтями у французьких літератур-
них і наукових журналах.

Перша світова війна застала 
Н. Королеву в Києві: вона приї-
хала до хворого батька, який не-

вдовзі помер. Тут за нею було 
встановлено поліційний нагляд, 
на квартирі вчинено обшук. Не 
маючи змоги виїхати (кордони 
було закрито), вона через това-
риство Червоного Хреста стала 
сестрою милосердя в російській 
армії. Майже три роки пробула 
Наталена на війні, нагороджена 
солдатським хрестом «За хоро-
брість», дістала три поранення, 
перенесла тиф і кілька запалень 
легенів. 

Особисте життя Н.Королевої 
під час війни склалося драматич-
но. Вона одружилася з офіцером 
російської армії і громадянином 
Ірану, що служив у «дикій дивізії», 
— Іскандером Гакгаманіш ібн Ку-
рушем, який невдовзі загинув під 
Варшавою. Відпровадивши домо-
вину з тілом чоловіка до Ірану, На-
талена повернулася до Києва. Зу-
пинилась у мачухи. Війна набли-
жалася до кінця. Разом з мачухою 
вона записалася до групи чеських 
репатріантів і виїхала до Львова. У 
містечку Красне біля Львова жили 
родичі мачухи, й у той голодний 
і холодний час грудня 1919 року 
вони й вирішили їх відвідати. Але 
тут мачуха захворіла й померла.

Наталена ледве дісталася до 
Праги, де почала працювати в 
системі народного шкільництва. 

У Празі вона зустрілася з Ва-
силем Королівом-Старим, якого 
знала ще з Києва як письменни-
ка, культурно-громадського діяча 
і видавця. Вони одружилися, при-
дбали скромний будиночок на око-
лиці містечка Мельник біля Праги. 
Тут і прожили до кінця днів своїх. В. 
Королів-Старий займався літера-
турною, педагогічною, мистецькою 
діяльністю. Помер 1941 року після 
чергового допиту в гестапо. 

Н. Королева все подальше 
життя присвятила літературній 
праці. Саме в Мельнику вона 
почала писати україн-
ською мовою.

Від редакції. Маргарита Бжеська-Адраде 
— дочка Романа Бжеського, про якого не раз пи-
сала наша газета. 

Роман Бжеський народився 5 квітня 1897 р. 
у Ніжині, помер 4 квітня 1982 р. у Детройті, США. 
Український державний діяч доби УНР та на емі-
грації. Організатор українського війська та без-
посередній учасник боїв з російськими військами 
1918 – 1919 рр. Ідеолог модерного українського 
націоналізму. Також дослідник української історії, 
літературознавець, журналіст і публіцист.

Пані Маргарита мешкає нині у Бразилії, вже 
не перший рік є постійною читачкою нашої газе-
ти. Її батьки в період еміграції були знайомі з ба-
гатьма видатними представниками української 
діаспори. 

А зараз розповідаємо про цікаву письменни-
цю закордонного українства. 

Наталена Королева: 
іспанська графиня української  літератури

Шановний пане редакторе! Хочу привіта-
ти Вас з тим, що спромоглися видати 100 но-
мерів цієї цікавої газети і почали вже наступ-
ну сотню! Це неабияке досягнення, особливо 
взявши до уваги існуюче ще обмосковлення в 
Україні, зменшення взагалі серйозних чита-
чів не тільки в Україні, а й у цілім світі, та фі-
нансові проблеми, які, напевно, все чигають 
навколо. Тому дивовижно, що Ви йдете далі. 

Надіюсь ще змогти поїхати до Чернігова, по-
бути там довше і мати нагоду зустрітися з Вами. 
То дуже далеко, але все ж Contra Spem Spero!

Мені особисто все цікаво читати в газеті. 
Дуже Вам вдячна, що пам’ятаєте і надсилає-
те газету. 

Оце недавно мені спало на думку, чи Ви 
знайомі з історією Наталени Королеви? Ціка-

ва постать — археолог, письменниця тощо. 
Моя мама мала нагоду познайомитися 

з нею та з її чоловіком у Празі. Я перекона-
на, що вийшов би добрий фільм про письмен-
ницю. Її мати була іспанкою, з аристократич-
ної родини. Я тут маю її книжку «Предок». Про 
всякий випадок, даю посилання на її видання, 
напевно, це є теж і українською мовою. Ду-
маю, цікаво було б знати те, що вона написа-
ла французькою та іспанською мовами. Мама 
казала, що вона навчилась говорити україн-
ською від чоловіка. Я бачу, що вона до певної 
міри була пов’язана з релігійною містикою, і 
це не дивно, бо перші роки життя були в іспан-
ському монастирі. 

Маргарита Бжеська-Андраде,
Бразилія 

Листи читачів нашої газети
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Корисні порадиКорисні поради
В и к о р и с т а н і 

чайні пакетики мо-
жуть ще послужи-
ти. Їх можна:

Використовувати 
як склоочисник. Удру-
ге заварений чай також 
добре впорається із за-
брудненнями на скляних 
та дзеркальних поверх-
нях. Потрібно тільки розпорошити вміст пакетика й витерти 
його насухо ганчіркою без ворсу.

Прогнати домашніх шкідників. Миші, павуки та інші 
комахи не люблять запаху чаю. Розкладіть використані чайні 
пакетики в можливих місцях їхнього перебування, і шкідники 
залишать будинок. Для більшої ефективності можете просо-
чити пакетики олією перцевої м’яти.

Позбутися синців і укусів. Використовуйте прохолод-
ні вологі пакетики, щоб упоратися з синцями й укусами. Вони 
непогано вгамовують біль і прискорюють загоєння.

Використовувати як ополіскувач для рота. Слаб-
кий розчин чаю (особливо зеленого або м’ятного) відмінно 
позбавляє запаху з рота. Також він допомагає впоратися з 
виразками в роті й зупинити кровотечу від видаленого зуба.

Подбати про рослини. Чай дуже корисний для кімнат-
них і садових рослин. Слабкий чайний розчин захищає від 
грибкових інфекцій, а висушений чай служить як азотним до-
бривом, так і засобом проти гризунів.

Крім того, старі чайні пакетики можна використовува-
ти як дренаж для квіткових горщиків: покладіть кілька штук 
на дно, і земля не буде висипатися, а вода зможе вільно 
витікати.

Школа української мови

Безкоштовні оголошення 
читачів нашої газети

Усі передплатники «Світ-інфо» можуть безкоштовно надру-
кувати в газеті свої приватні оголошення: про купівлю, продаж, 
послуги, втрачені документи і т.д. Для цього слід надіслати редак-
ції на її поштову адресу (Чернігів, головпоштамт, а/с 43) текст ого-
лошення, додавши копію квитанції про передплату «Світ-інфо».  

Обов'язково вказуйте координати, за якими Вас знайде той, 
кого зацікавить оголошення (найкраще — телефон або адресу). 

  

Несподівані 
думки

 Дітей цікавить питан-
ня, звідки все береться, до-
рослих — куди все дівається.

 Якщо в квартирі роз-
кидати по підлозі пряжу і 
спиці, то в ній заведуться 
бабусі. 

 Успіх ніколи не прихо-
дить один. З ним приходять 
дві біди — заздрісники та 
співавтори. 

 Першу половину жит-
тя людина витрачає всі гро-
ші на підрив свого здоров’я, 
а другу — на його віднов-
лення. 

 Учора зайшов у мага-
зин «Усе для футболу». Ку-
пив там телевізор, пиво, си-
гарети.

Було колись...
Чарльз Діккенс не 

міг працювати, якщо сто-
ли та стільці в його кабінеті 
не стояли так, як треба. Як 
саме треба, знав тільки він 
і щоразу починав роботу з 
перестановки меблів.

Діккенс настільки не 
любив пам’ятників і мону-
ментів, що в заповіті суво-
ро заборонив зводити їх 
йому. Єдина бронзова ста-
туя Діккенсу встановлена у 
Філадельфії. 

Льюїс Керролл мав 
церковний сан дияко-
на. Автор «Аліси» був при-
страсним шанувальни-
ком технічного прогресу 
і сам особисто винайшов 
триколісний велосипед, 
мнемонічну систему для 
запам’ятовування імен і 
дат, електричну ручку.

Марк Твен запатен-
тував кілька винаходів, зо-
крема саморегульовані під-
тяжки та альбом для вирі-
зок із клейкими сторінками.

Джек Лондон був со-
ціалістом, при цьому пер-
шим в історії американ-
ським письменником, що 
заробив своєю працею 
мільйон доларів.

Куточок 
гумору

— Підсудний, чому ви 
тричі підряд обікрали той 
самий магазин? 

— Пане суддя, спершу я 
взяв там сукню для дружи-
ни, але мені потім двічі до-
велося її міняти. 

☺ ☺ ☺
У ресторані чоловік 

раптом запитує: 
— Ніхто не загубив пач-

ки грошей, перев’язаної 
стрічкою? 

Один відвідувач одразу 
підбіг із криком: 

— Так-так, я загубив! 
— Ось ваша стрічка. 

☺ ☺ ☺
Чоловік — дружині: 
— Ми скоро зубожіємо! 

У тебе до однієї сукні вже 
п’ять брошок. 

— Це в мене до п’яти 
брошок усього-на-всього 
одна сукня. 

Клуб «Ерудит»: хочу все знати
Капітолій. Так 

називався один із 
семи пагорбів, на якому 
виник Рим. Нині так нази-

вають пагорби, на яких 
розташовані органи 
влади. Найбільш відо-

мий — Капітолій 
у Вашингтоні, на 
якому розташо-
ваний Конгрес 
США, так інколи 
називають і сам 
Конгрес. 

Один зі штатів США названий на честь 
французького короля. Це Луїзіана, назва-
на на честь короля Людовіка XIV, або Луї. У 
той період європейці й відкрили ці землі, 
які омивала найбільша ріка Північної Аме-

рики — Міссісіпі. А відкрив їх француз Ла 
Саль. 

Казкових Дідів Морозів насправ-
ді набагато більше. Це в нас його так на-
зивають. А в Англії головний новорічний 
персонаж — Санта Клаус, в Італії — Баб-
бо Натале, у Франції — Пер Ноель, у Че-
хії — Мікулаш, у Німеччині — Міколаус, у 
Колумбії — Папа Паскуале, в Бразилії — 
Пай Наталь. 

 Якщо хочеш пізнати людину, не слухай, 
що про неї говорять інші, краще послухай, що 
вона говорить про інших. 

 Коли Бог зачиняє одні двері, він відчиняє 
інші; але ми часто не помічаємо їх, втупившись 
поглядом у зачинені двері. 

 Немає недосяжних цілей — є високий ко-
ефіцієнт ліні, недолік кмітливості й запас від-
мовок. 

 У самоті — слідкуй за своїми думками, в 
колі сім’ї — за проявом характеру, серед зна-
йомих — за своїм язиком. 

 Іноді корисно імітувати крах корабля, 
щоб з нього втекли щури. 

 Якщо вас не люблять — не випрошуй-
те любові. Якщо вам не вірять — не виправ-
довуйтеся. Якщо вас не цінують — не до-
водьте. 

Мудрiсть вiкiв

Приїхавши з Ки-
єва до Праги, Н. Коро-

лева на замовлення Мі-
ністерства освіти уклала не-
величкий шкільний чесько-
український словник, який 
вийшов під редакцією про-
фесора С. Смаль-Стоцького. 
Пізніше — великий (понад 
30 арк.) французько-україн-
ський словник (залишився 
недрукованим). 

Писати художні твори 
українською мовою поча-
ла з 1919 р. за порадою В. 
Короліва-Старого. Перше 
оповідан ня українською мо-
вою «Гріх (З пам’ятної книж-
ки)» було надруковане у ві-
денському українському тиж-
невику «Воля» 15 січня 1921 

р. за підписом «Н. Ковалів-
ська-Короліва». Відтоді понад 
двадцять років усі західно-
українські, буковинські, за-
карпатські українські журна-
ли, а також журнали, що вихо-
дили в Чехо-Словаччині, вмі-
щували її твори. 

У середині 30-х – на по-
чатку 40-х років побачили 
світ книжки Н. Королевої, що 
принесли їй широке визнан-
ня: збірка легенд «Во дні 
они» (1935), повісті «1313» 
(1935), «Без коріння» (1936), 
збірка оповідань «Інакший 
світ» (1936), повісті «Предок» 
(1937), «Сон тіні» (1938), «Ле-
генди старокиївські» (1942 – 
1943). Після війни в Чикаго 
надрукували її повість «Quid 

est veritas?» (1961), заверше-
ну ще 1939 року. 

Останні роки життя пись-
менниця жила самотня, всіма 
забута, заробляла на прожит-
тя приватними уроками фран-
цузької та іспанської мов. Її 
намагання встановити кон-
такти з київськими видавни-
цтвами та Інститутом літера-
тури імені Т.Г. Шевченка АН 
УРСР успіху не мали. Н. Ко-
ролевій судилося ще побачи-
ти віддруковані аркуші своєї 
книги «Сон тіні. 1313», яка ви-
йшла 1966 р. у Пряшеві.

Померла письменниця 1 
липня 1966 року в Мельнику. 
Похована на цвинтарі Свято-
го Вацлава, біля коханого чо-
ловіка. 

Неправильно Правильно
Купляю Купую

Лісні ягоди Лісові ягоди

Два пучка зелені Два пучки зелені

Тонка кожура Тонка шкірка

Пшонна каша Пшоняна каша

Гречнева каша Гречана каша

Свекор — батько чоловіка.
Свекруха — мати чоловіка.
Тесть — батько дружини.
Теща — мати дружини.
Дівер — брат чоловіка.
Шуряк — брат дружини.
Зовиця — сестра чоловіка.
Своячка — сестра дружини.
Свояк — чоловік своячки.
Зять — чоловік дочки, чоловік сестри, чо-

ловік зовиці.
Невістка — дружина брата, дружина сина 

для його матері, дружина одного брата по від-
ношенню до дружини іншого брата; уживаєть-
ся також замість зовиця, своячка.

Сват — батько одного з подружжя по від-
ношенню до батьків іншого.

Сваха — мати одного з подружжя по відно-

шенню до батьків іншого.
Дід — батько батька або матері.
Бабуся — мати батька або матері.
Двоюрідний дід — дядько батька або ма-

тері.
Двоюрідна бабуся — тітка батька або ма-

тері.
Двоюрідний онук (онучка) — син (дочка) 

племінника або племінниці.
Племінник (племінниця, небога) — син (до-

чка) брата або сестри (рідних, двоюрідних, тро-
юрідних). Відповідно дитина двоюрідного бра-
та (сестри) — двоюрідний племінник, троюрід-
ного брата (сестри) — троюрідний племінник.

Онучатий племінник (племінниця) — онук 
(онучка) брата або сестри.

Дядько — брат батька або матері, чоловік 
тітки.

Тітка — сестра батька або матері по відно-
шенню до племінників. Дружина дядька по від-
ношенню до його племінників.

Єдиноутробні (брат, сестра) — мають спіль-
ну матір.

Єдинокровні (брат, сестра) — мають спіль-
ного батька, але різних матерів.

Зведені (брат, сестра) — брат (сестра) по 
вітчимові або мачусі.

Наталена Королева: 
іспанська графиня української  літератури

шенню до батьків іншого

Як називаються 
родинні стосунки? 


