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Триває 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 дру-

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

Тільки факти

Прогули депутатів 
51 депутат парламенту пропустив більше 90% голосу-

вань у Верховній Раді 2017 року. Про це йдеться в дослі-
дженні Комітету виборців України. Четверо депутатів ще 
жодного разу не проголосували цього року. 

Натомість чимало з них годинами у прямому ефірі те-
лебачення розповідали, як вони «захищають інтереси ви-
борців».

2017 року відбулося 42 пленарних засідання Верхов-
ної Ради, на яких пройшло 1312 голосувань.

Ірина Луценко купила 
Мерседес за 2,5 млн гривень

Представник Президента у Верховній Раді, заступник 
голови фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Луценко, 
дружина Генерального прокурора Юрія Луценка, 10 трав-
ня придбала автомобіль Mercedes-Benz GLS 350D 2017 
року випуску. Про це йдеться в повідомленні про суттєві 
зміни в реєстрі електронних декларацій.

За 2016 рік Ірина Луценко задекларувала 195 тисяч 
гривень, 60 тисяч євро і 300 тисяч доларів готівки. На 
банківських рахунках у неї — 842 тисячі гривень, 2 тися-
чі доларів і 1,2 тисячі євро — в Укрексімбанку, 1,6 млн 
гривень — у банку «Столичний». Також у неї є автомобілі 
— Mercedes-Benz 2014 року і Toyota 2010 року (перебу-
ває в угоні).

 

Заголовок — дзеркало публікації, 
він має точно відображати її суть, ідею. 
Тут у заголовку напрошується ще одне 
слово, передостаннє. Наприклад, «піс-
ля», тобто «після Майдану». Можна ще 
категоричніше, конкретніше — «внаслі-
док Майдану». 

Трагічні явища, про які нижче, при-
йшли в Україну «після і внаслідок» Май-
дану. Як тоді оцінювати Майдан зараз, 
давайте подумаємо. Але, схоже, якщо 
ці явища стали трагедією для України, 
то вони стали і трагедією самого Май-
дану, феномена сучасної України, втім, 
здійсненого вже вдруге. 

Отже, давайте окреслимо бодай чо-
тири трагедії, трагічні явища, з якими 
зустрілася Україна після другого Май-
дану, який було названо Революцією 
Гідності. Мабуть, це основні з усіх на-
ших випробувань останніх років. Дех-
то може продовжувати цей список, до-
давши, наприклад, такі явища, як по-
дальше зубожіння народу, корупцію, 
трикратне падіння національної валю-
ти — гривні, демографічну ситуацію, 
яку вже називають катастрофою, по-
дальше вимирання села, фізичне й мо-
ральне падіння населення (алкоголізм, 
наркоманія, безкультур’я). Усе це, без-
умовно, дуже серйозні речі. І все ж те, 
про що мова далі, — більш глобальне. 

Звернімо увагу й ось на що. Три з 
цих трагедій, цих явищ сталися в не-

залежній Україні вперше. Четверте 
явище — повторило існуюче, хіба що в 
більших масштабах, тому такі масшта-
би — теж уперше. Отже, по порядку. 

В Україні — війна. Єдина країна 
Європи, де йде війна. З танками, арти-
лерією. 10 тисяч убитих, десятки тисяч 
поранених, понад півтора мільйона бі-
женців (переважна більшість з нас по-
гано уявляє цю трагедію — стати бі-
женцями). Війна — і що тут коментува-
ти. Це страшно, а ще страшніше через 
те, що вона поки  без просвітку на ви-
диме закінчення. Облишмо зараз деба-
ти, хоч і дуже важливі, як почалася ві-
йна, чому вона триває. Головне — як її 
закінчити. 

Україна втратила частину терито-
рії. Крим і половину Донбасу. Втратила 
вперше за роки незалежності. І впер-
ше за понад 70 повоєнних років одна 
держава втратила територію не просто 
внаслідок агресії іншої, а й із приєднан-
ням території до цієї іншої держави. 

В Україні вперше відбулася силова 
зміна влади. Можна сто разів назива-
ти останній Майдан найкращими сло-
вами, говорити, що це була Революція 
гідності, честі, достоїнства, справедли-
вості, але суті це не міняє. Зміна влади 
відбулася внаслідок силових дій учас-
ників революції, нехай навіть найбла-
городніших їхніх дій. 

У жодному разі тут не ставиться 

під сумнів легітимність постмайдан-
ної влади. Не забуваймо, що, як і під 
час Помаранчевої революції, справу 
теж узяв у свої руки наш парламент, 
вищий представницький орган наро-
ду. Саме Верховна Рада України то-
дішнього 7-го скликання, в апогеї гро-
мадянського протистояння, після ма-
сових убивств людей у центрі столиці 
в попередні дні (теж уперше в нашій 
новій історії) 22 лютого 2014 року на 
своєму екстреному засіданні ухвали-
ла кардинальні рішення. Про те, що то-
дішній президент країни Янукович по-
лишив межі держави й відсторонився 
від виконання своїх повноважень. Та-
кож Рада призначила посадовців на 
вищі державні посади, включно з об-
ранням нового керівництва парла-
менту й уряду.

Але що передувало цьому? Тримі-
сячне силове протистояння на самому 
Майдані, якщо розуміти під ним центр 
столиці, та  подібні протистояння по 
Україні. Юридично кажучи, вже саме 
стояння на Майдані було незакон-
ним, тобто як блокування центру сто-
лиці. Незаконним, урешті криміналь-
ним злочином є блокування будь-якої 
вулиці, площі, дороги. І цей Майдан, 
який, на відміну від першого, Пома-
ранчевої революції, стояв не три 
тижні, а три місяці, безумовно, 
був викликом владі. 

Чотири трагедії Майдану

Безвізовий режим 
для України

11 травня Рада Європейського Союзу за-
твердила законодавчу пропозицію про ска-
сування короткострокових віз для громадян 
України.

Церемонія підписання відповідного рішен-
ня президентом Європарламенту та представ-
ником головування в Раді ЄС була запланована 
на 17 травня. Після цього підписаний регламент 
має бути опублікований в офіційному віснику ЄС.

Фактично безвіз набуде чинності через 20 
днів після публікації — орієнтовно 11 червня.

Про це під час прес-конференції 
14 травня заявив Президент Украї-
ни Петро Порошенко.

 «Ми не можемо досягти миру 
тільки через те, що Путін не хоче ви-
конувати Мінські угоди. Вони дозво-
ляють йти до суду і притягувати зло-
чинця до суду», — сказав він.

«Знаєте, чим наша ситуа-
ція відрізняється від Осетії, від 
Придністров’я, від Сирії? Під Мін-

ськими угодами є підпис Путіна. Це 
дає можливість притягнути Росію і 
Путіна до відповідальності», — за-
явив Порошенко.

Президент України переконаний, 
що альтернативи Мінським угодам 
нині немає. Порошенко заявив, що 
завдяки цим угодам вдалося зупи-
нити наступ на позиції ЗСУ у вересні 
2014 року і домогтися впроваджен-
ня санкцій проти Росії.

Порошенко: «Під Мінськими угодами 
є підпис Путіна, його можна судити»
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Бліц-інформ

Спортивні вісті

Пам’ять не згасає 
У День пам’яті і примирення, з нагоди 72-ї річни-

ці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні чер-
нігівці поклали квіти до меморіального комплексу 
«Жертвам фашизму», що на Подусівці. Тут був концта-
бір. І на цьому місці в 1941 – 1943 роках нацисти роз-
стріляли 15 тисяч мешканців міста — чоловіків, жі-
нок, дітей. У тому числі вбили росіян, білорусів, євре-
їв, поляків, ромів — їх серед загиблих майже третина. 

Серед тих, хто віддав шану загиблим, — багато 
нинішніх воїнів, які зі зброєю в руках боронять рід-
ну землю.

У Чернігові — 
перший авіафестиваль 
До Чернігова з різних куточків України прилеті-

ли 15 літаків. Вони приватні, у повсякденному житті 
виконують різні функції. Щороку власників літаків в 
одному місті збирає традиційний «Авіафест». Цього-
річ уперше його провели в Чернігові на аеродромі 
в Півцях. На фестивалі представили одні з кращих 
зразків української авіації.

Були показові польоти літаків та шоу парашутис-
тів-десантників. Бажаючі могли політати 10 хвилин 
у небі, правда, за чималу суму. Також відбулися фес-
тиваль вуличної їжі, гонки на картах, виступ черні-
гівських музичних колективів.

Програма «Безпечне місто» 
У Чернігові завершується робота над проектом 

«Безпечне місто», який передбачає встановлення ка-
мер зовнішнього спостереження в публічних місцях.

Генеральний підрядник «Українські новітні теле-
комунікації» покращив можливості відеокамер. Те-
пер камери розпізнають номерні знаки автомобілів 
на великій швидкості й навіть уночі. Також програма 
накопичує інформацію про автомобільний потік і за 
потреби видає правоохоронцям вичерпний перелік 
місць, в яких бував той чи інший автомобіль.

Нині поліція тестує цю техніку і незабаром ра-
зом з обласною та міською владою проведе презен-
тацію проекту «Безпечне місто».

Що ремонтують у Чернігові
Цього року в місті заплановані капітальні ре-

монти таких вулиць: Мазепи (від Ремісничої до пло-
щі Перемоги); проспект Миру (від Котляревського до 
Стрілецької); Пушкіна; Преображенська; Шевченка 
(від площі до Красного мосту); Полуботка (від площі 
до Білого мосту); Попудренка; Жабинського (водо-
відведення); початок ремонту Київської (від Мега-
центру); Рокоссовського.

Крім того, 7 млн грн. передбачено цього року 
на ямковий ремонт, 20 млн — на відновлення вну-
трішньодворових проїздів, 7 млн — на ремонт доріг 
у приватному секторі.

На Чернігівщині СБУ 
ліквідувала 
дві нарколабораторії
Дві нарколабораторії з виготовлення ацетильо-

ваного опію ліквідували на Чернігівщині співробіт-
ники Служби безпеки України спільно з поліцією.

Четверо мешканців Сновського району налаго-
дили виробництво опію в господарських приміщен-
нях двох приватних садиб. Упродовж доби зловмис-
ники виготовляли понад сто п’ятдесят кубів нарко-
тику, що за цінами «чорного ринку» становить при-
близно 10 тисяч гривень.

Оперативники спецслужби затримали членів 
злочинної групи під час чергової реалізації партії 
наркотичного засобу.

У результаті обшуку помешкань затриманих 
правоохоронці вилучили наркотичну сировину, об-
ладнання для виготовлення опію та понад шість лі-
трів готової наркопродукції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 
307 Кримінального кодексу України.

Прес-центр СБ України

 28 травня у  Чернігові — 
«Всеукраїнський велодень» 
10.00  — 11.00  —  збір учасників і реєстрація 

на Красній площі. Подача заявки на конкурс «200 
років велосипеду».

11.00  — 11.30  —  конкурс ретровелосипедів.
11.30  — 12.00  — інструктаж та формування 

колони.
12.00 — 13.00 — велопробіг вулицями міста.
13.00  — повернення на Красну площу.
12.00  — 14.00  — лотерея, розіграш призів.
14.00  — вільна програма.

Питання експорту товарів і сировини з 
Чернігівщини за кордон обговорили днями 
на форумі «Професійні контакти для збіль-
шення експорту». 

Уперше за останні роки область продає 
за кордон, тобто експортує, більше, ніж ім-
портує. 

Щодо міжнародної торгівлі області: то-
рік до країн ЄС було спрямовано майже 30% 
експорту. Імпорт із цих країн становив 39% 
загального обсягу. Ці операції здійснюва-
лися з усіма країнами ЄС. Найбільш активні 
стосунки в експорті були з Румунією, Поль-
щею, Нідерландами, Іспанією, Італією та 
Францією (загалом понад 70% обсягу), в ім-
порті — з Німеччиною, Італією та Великою 
Британією (майже 60% обсягу).

У структурі експорту майже 40% склада-
ли поставки зернових і насіння, понад тре-
тину — взуття, текстильного одягу та елек-
тричних машин. 

В імпорті переважали надходження 
пластмас, полімерних матеріалів, котлів, 
машин, текстильних матеріалів і виробів, го-
тових харчових продуктів, паперу й картону.

На форумі представники облдержадмі-
ністрації та Чернігівської торгово-промис-
лової палати підписали меморандум про 
співпрацю з підприємством «Агріком», яке 
планує налагодити виробництво вівсяних 
пластівців у смт Михайло-Коцюбинському. 
Частина готової продукціє піде на експорт 
до країн Європи.

Подібні меморандуми підписують і на 

міжнародному рівні. За результатами ро-
бочої поїздки голови ОДА та представників 
торгово-промислової палати до польського 
міста Познань сторони підписали меморан-
дум про співпрацю. Тепер чернігівські під-
приємці можуть швидше налагоджувати ро-
бочі стосунки з підприємствами Польщі.

Інвестиції з Євросоюзу. У 2016 р. 
одне з провідних місць в інвестуванні еко-
номіки Чернігівщини належало 19 країнам 
Європейського Союзу. За рік в економіку 
області ці країни вклали 226 млн дол. США 
прямих іноземних інвестицій (акціонерного 
капіталу). Головні інвестори — нерезиденти 
Великої Британії, Польщі, Кіпру. Найбільш ін-
вестиційно привабливою для іноземних ін-
весторів є переробна промисловість.

У Ніжині — «Таланти року»
11 травня в Ніжині відбулася урочиста церемонія наго-

родження переможців ІІІ міського конкурсу «Талант року», 
що проводиться за ініціативи благодійного фонду «Копиця», 
заснованого подружжям підприємців — Анатолієм і Наталі-
єю Копицями — та за сприяння Ніжинської міської ради. На 
сцену академічного театру ім. М. Коцюбинського вийшли 
переможці учнівських олімпіад, наукових конкурсів, спор-
тивних турнірів і творчих змагань. Вшанували також і їхніх 
вчителів. 

За час існування конкурсу його лауреатами стали понад 
100 школярів і більш ніж 40 педагогів. 

Переможцями в номінаціях стали: «Точні та природни-
чі дисципліни» — учень Ніжинського ліцею Денис Платонов; 
«Учнівський проект» — хор хлопчиків «Джура» гімназії № 3; 
«Гуманітарні дисципліни» — Тетяна Риженко, учениця НВК 
№ 16 «Престиж»; «Фізична культура та спорт» — Олександр 
Кулепестін, учень школи № 15; «Творчість» — вокальний ан-
самбль «Віват» Ніжинського будинку дітей та юнацтва. 

Переможці у спеціальних номінаціях: «Геніальний 
учень» — Олексій Ігнатенко; «Диво-дитина» — Павло Ко-
валенко, «Національний рекорд» — Анастасія Майорова, 
«Гордість родини» — сестри Валерія та Владислава Шейко, 
«Міжнародний культурний обмін» — Ігор Микитенко, «Спор-
тивна гордість Ніжина» — Іван Кубрак, «Унікальний учень» 
— Сергій Мицик.

Проект 
«Михайло Коцюбинський у колі друзів»

У Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику пись-
менника відбулася чергова зустріч мистецького проекту «Михайло Коцюбин-
ський у колі друзів». Захід був присвячений доброму товаришу Михайла Ко-
цюбинського, відомому українському етнографу Володимиру Гнатюку. Друж-
ба між ними тривала протягом п’ятнадцяти років. 

У кінолекційній залі музею атмосфера була, як завжди, по-домашньому 
затишною. Гості занурилися в добу західноукраїнського села понад сто років 
тому: переглядали краєвиди Карпат, гуцульські типи, дізналися про тамтешні 
обряди та звичаї.

Дружба двох відомих постатей була щирою і плідною. Завдяки їй Коцю-
бинському вдалося зібрати багатющий етнографічний матеріал у Західній 
Україні, який ліг в основу його відомої повісті «Тіні забутих предків». Присутні 
подивилися фрагменти знаменитого фільму Сергія Параджанова за цією по-
вістю. 

Наступна зустріч у рамках проекту пройде 9 червня і буде присвячена 
Павлу Тичині.

«Ми чи «Я і Я» — 
освітній проект для батьків близнюків

За підтримки Вritish Council та Управління у справах сім’ї, молоді та 
спорту міської ради в Чернігові стартував освітній соціальний проект 
«Ми чи «Я і Я»? Батьки двійнят у пошуках відповіді». Це цикл зустрічей на 
тематику, що хвилює батьків, які відбуватимуться упродовж року раз на 
місяць. 

На зустрічах обговорюватимуть цікаві теми: суперництво між дітьми, 
як розумно розподіляти між ними увагу, як правильно реагувати на дитячу 
жорстокість чи жадібність, багато інших.

Проект має благодійну складову. Батьки купуватимуть квиток (йдеться 
про цілком доступну суму), але всі зібрані таким чином кошти будуть пере-
раховані на благодійність, зокрема на допомогу родинам із двійнями або 
трійнями, що потребують лікування, потрапили у складні життєві обстави-
ни тощо. 

Зустрічі в рамках проекту проходитимуть у центрі розвитку «Оригамі» за 
адресою: вул. Гетьмана Полуботка, 18. 

«Десна» прямує 
до прем’єр-ліги

Уперше у своїй понад півстолітній історії чернігівська 
«Десна» може зіграти у вищому дивізіоні чемпіонату Укра-
їни з футболу. Нині вона серед лідерів турніру першої ліги. 

Як відомо, на наступний сезон 2017 – 2018 років кіль-
кість команд прем’єр-ліги залишиться такою самою, як і за-
раз, тобто рекордно низькою — всього 12 колективів. Хоч 
давно час повернутися до нормального формату з 16 ко-
мандами. Але у футболі теж криза, чимало відомих клубів 
узагалі зникли. 

Отже, на наступний чемпіонат до прем’єр-ліги вийдуть 
лише 2 переможці першої ліги. Наші деснянці зараз на ІІ міс-
ці. Переможець фактично визначився вже після 30 туру — це 
«Іллічівець» з Маріуполя, який не раз виступав у вищому диві-
зіоні. У команди після 30 туру було 74 очка, й навіть нічия в 31-
му турі, що відбувся вчора, принесла команді перемогу в лізі. 

А от за другу путівку йде напружена боротьба між «Дес-
ною» та «Вересом» з Рівного, який теж колись пограв у вищо-
му дивізіоні. Інші команди далеко відстали. Перед учорашнім 
туром деснянці мали 66 очок і випереджали суперника на 
3 очки. Результат учорашнього туру, коли наша газета вже 
була здана в друк, ви знаєте. Попереду ще три тури. 

Торгово-промислова палата 
сприяє експорту з Чернігівщини

Кубок області  
їде до Анисова

14 травня на стадіоні «Хімік» (Черні-
гів) відбувся фінал Кубка області з фут-
болу. Анисівський «Зернопром» (Черні-
гівський район) зустрічався з командою 
«Кремінь» з Ічні. Матч викликав неаби-
який інтерес.

Коли другий тайм добігав завершен-
ня і глядачі налаштовувалися спостері-
гати за грою в додатковий час, на дру-
гій доданій хвилині гравець «Зернопро-
му» Денис Садовий завдав гарматного 
пострілу по воротах ічнянців із-за меж 
карного майданчика, який і приніс пере-
могу анисівській команді. Радості ани-
сівських уболівальників не було меж. 

Кубок команді-переможниці вру-
чили голова обласної федерації фут-
болу Геннадій Прокопович і начальник 
Управління у справах сім’ї, молоді та 
спорту Чернігівської міської ради Ан-
дрій Дериземля.

Найкращі гравці матчу Олександр 
Семенов («Кремінь») та Євген Богарад 
(«Зернопром») отримали пам’ятні призи.

Президент футбольного клубу «Зер-
нопром» (с. Анисів) Анатолій Дуденко та 
головний тренер команди Юрій Мела-
шенко подякували гравцям за успішний 
виступ у Кубку й побажали нових пере-
мог у чемпіонаті Чернігівської області, 
який стартує 20 травня.

Олександр МОЛИБОГА

У жіночому 
чемпіонаті — 

у нас дві команди
Тим часом почався й чем-

піонат України серед жінок, 
який, на відміну від чолові-
чого, відбувається за систе-
мою «весна – осінь». Упер-
ше Чернігівщину представля-
ють у вищій лізі дві команди. 
Одна — чернігівська «Леген-
да», не одноразовий чемпіон 
і володар кубка України. А то-
рік виграв путівку до вищої 
ліги й чернігівський «Спартак». 
Але фінансово-матеріальна 
база не дозволяла команді ви-
ступати на найвищому рівні. 
Тому команду було переведе-
но на базу клубу «Єдність» села 
Плиски Борзнянського району. 
Тут чудовий стадіон, є всі умо-
ви для змагань. Місцева ко-
манда «Єдність» уже не висту-
пає на професійному рівні в 
чемпіонаті України, а лише в 
першості області, де ставала 
чемпіоном. Тож тепер грає і жі-
ноча команда «Єдність». 

Після двох турів чемпіона-
ту «Легенда» — на другому міс-
ці, «Єдність» ділить 3 – 5 місця. 

Наш кор.
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Бліц-інформ
Сосницькі рятувальники 
отримали нове спорядження 
До Сосницького районного сектора та 10-го держав-

ного пожежно-рятувального поста завітав голова Со-
сницької селищної ради Андрій Портний. Він вручив осо-
бовому складу нові каски іноземного виробництва з про-
тиударних і термостійких матеріалів. Також було додано 
пожежну сокиру й ліхтар. Спорядження придбано з бю-
джету селищної ради, яка щороку виділятиме кошти на 
пожежну безпеку.

Урок безпеки для вихованців 
школи-інтернату

У спеціалізованій 
школі-інтернаті, що в м. 
Борзна, співробітники 
районного сектора ДСНС 
за участю медиків про-
вели акцію «Запобігти. 
Врятувати. Допомогти». 
Мета — навчити дітей 
основних заходів без-
пеки, способів надан-
ня першої допомоги по-
страждалим. 

Чемпіон Європи 
серед пенсіонерів

В угорському місті Печ відбув-
ся чемпіонат Європи з гирьового 
спорту. У складі збірної України 
був представник із Борзни Сер-
гій Пирковський. Він брав участь у 
змаганнях ветеранів вікової кате-
горії 60 – 64 роки, у вазі 90 і біль-
ше кілограмів (вага гирі 16 кг).

Показавши в сумі двоборства 
292 бали, Сергій Пирковський 
здобув звання чемпіона Європи, 
а також встановив новий рекорд 

чемпіонатів Європи в ривку. Переможці братимуть участь 
у чемпіонаті світу в Греції.

Національна гра 
«Сокіл» («Джура») 
На цьому міському конкурсі школярі Чернігова випро-

бовували свої сили в Ялівщині, а наступного дня — на базі 
тридцятої школи. У командах було по 8 учасників, в тому 
числі не менш як двоє дівчат. Діти займалися тестами з 
історії, наданням першої медичної допомоги, стріляли в 
тирі, виконували українські пісні. 

Звучить старовинна музика 
У рамках фестивалю класичної музики на древньому 

чернігівському Валу просто неба заграли мелодії серед-
ньовіччя. 

Представники Львівського музичного цеху грають 
на реконструйованих музичних інструментах: органетто, 
лютня та фідель, виконують давні пісні.

Говорить Олег Васюта, мистецтвознавець: «Наш Чер-
нігів має дуже давні музичні традиції. І коли тут зараз зву-
чить невеличкий орган, то в цьому храмі й поряд у Спасі 
він звучав ще на початку ХІ століття. Чернігівський князь 
Святослав Ярославович, який прийняв князювання піс-
ля свого дядька Мстислава Володимировича, мав пре-
красний оркестр, в якому були струнно-смичкові, струн-
но-щипкові інструменти, духові, ударні, орган».

Близько десяти років у Чернігові існує KlarnetKvartet 
«Bagatelle». Останніми роками музиканти грають старо-
винну музику. Вони мріють, аби в стародавньому місті від-
бувалися міжнародні музичні фестивалі.

Бажаючих почути звуки старовинної музики виявилося 
чимало — і в стінах Борисоглібського собору, і на Алеї Героїв.

«Ніч у музеї»
18 травня відзначається Всесвітній день музеїв. Тра-

диційними стали акції «Ніч у музеї». Проводить її і Черні-
гівський обласний художній музей ім. Галагана. Урочисте 
відкриття — о 15.00. І далі в програмі таке. 

Презентація мистецького проекту «Чернігів бароковий» 
за участі академічного камерного хору імені Дмитра Борт-
нянського. Виставка «Україна — європейська держава» арт-
студії «Колібрі». Виставка «Оригамі» з нагоди року Японії в 
Україні. «Портрет — душа художника» (твори з фондів музею 
та світлини Юрія Хромушина). Виставка Романа та Євгена 
Силків. Майстер-клас відомого французького кларнетис-
та Самюеля Берто. Рок-хіти від гітарного дуету. Анімаційний 
фільм «Червона черепаха» (Франція – Японія, 2016).

Також — майстер-класи з декоративного розпису, 
оригамі, гончарства, безпрограшна благодійна лотерея 
від чернігівських Сороптимісток, творча майстерня, суве-
нірні вироби майстринь. 

Вхід вільний. Музей знаходиться на Валу.

Мистецький хутір Обирок 
розташований за 160 км від 
Чернігова — поблизу Батурина 
в Бахмацькому районі. Десяти-
ліття тому він був звичайним лі-
совим хутором, з якого виїха-
ли майже всі мешканці. Сьо-
годні це культурно-мистецький 
центр, про який знають у різ-
них куточках України та за її ме-
жами. Головна заслуга в цьому 
митців Леоніда та Діани Кан-
терів, які переїхали жити зі сто-
лиці на хутір і зробили життя на 
хуторі культурно насиченим, ба-
гатим на різноманітні події. На-
весні й улітку вони проводять 
низку мистецьких фестивалів, 
популяризуючи в такий спосіб 
Україну, Чернігівщину і, звичай-
но, Обирок. А серед їхніх гостей 
— відомі митці, актори, співаки 
й навіть урядовці.

«Хліб 
своїми руками»
5 – 7 травня цього року на 

мистецькому хуторі відбувся 
фестиваль «Хліб». Він розкри-
ває секрети виготовлення хліба 
своїми руками від лану до столу 
і запрошує активно долучатися 
до цієї благодатної справи. 

Учасниками цьогорічного 
свята стали кілька сотень лю-
дей з різних міст України, а та-
кож США, Туреччини й Німеч-
чини. Кілька днів вони прожи-
вали в наметах і будиночках на 
хуторі. Багато хто приїхав ціли-
ми родинами, навіть з малень-
кими дітьми. Учасники фестива-
лю говорили, що це ідеальний 
відпочинок для родин із дітьми. 
За правилами фестивалю не до-
зволені алкоголь, тютюн, нарко-
тики. Також усі мають дбати про 
чистоту.

Центральні події фестива-
лю — посівна й волочіння пше-
ничної ниви. До цього проце-
су, що супроводжувався пісня-
ми й танцями, долучилися гос-
ті фестивалю та місцеві жителі. 
Дійство мало магічний вигляд: 
дорослі й діти босоніж засіяли 

ниву, площею десь 20 соток, за-
волочили її конем.

Леонід Кантер перекона-
ний, що такий фестиваль допо-
магає перекрити заряд негати-
ву, особливо для людей, які були 
на війні. Бо люди, які сіють хліб, 
— щасливі.

У програмі фестивалю були 
майстер-класи для дітей і дорос-
лих (танці, лялькарство, ткацтво, 
лозоплетіння, виготовлення 
оберегів), зустрічі з учасниками 
АТО, митцями. Також пройшли 
спортивні змагання, концерти.

Від дачного будинку 
— до мистецького 

хутора
Виповнюється 10 років, 

відколи молоді люди переїха-
ли з великих міст і перетворили 
закинутий населений пункт на 
мистецький хутір Обирок. Вони 
відремонтували хати і старий 
клуб, відновили інфраструкту-
ру, прибрали вулиці, озера й 
ліс від сміття, переробили сін-
ник на кіносарай, а хлів — на 
фінську сауну. Митці переїхали 
сюди родинами — не для того 
щоб ховатися від світу, а для 
того, щоб змінювати його.

Подружжя Кантерів
Сьогодні Обирок — це не 

вмираюча провінція, а попу-
лярний не тільки на Чернігівщи-

ні освітньо-культурний центр, в 
якому працюють хутірська рада 
й невеличка школа. З кожним 
роком усе більше знаменитих 
артистів підтримують Обирок 
дружніми концертами.

Діана Кантер (за освітою кі-
норежисер, мама трьох дітей) 
розповідає, що вони з чолові-
ком спочатку не мали планів пе-
реїздити на хутір. Родина про-
сто шукала собі сільський бу-
динок на літо, а потім виникла 
ідея створити мистецький хутір. 
Улітку в Обирку проводять ба-
гато мистецьких заходів, чим 
приваб люють гостей навіть із-
за кордону. Також до них у цей 
період приїздять волонтери, які 
можуть жити й харчуватися без-
коштовно на хуторі, а за це допо-
магають на городі чи долучають-
ся до іншої корисної діяльності.

Зима — це час для подоро-
жей, роздумів, написання книг і 
картин, монтажу кінострічок. Ді-
ана Кантер вважає, що люди пе-
реїздять у великі міста із сіл, тому 
що прагнуть більшої кількості ці-
кавих подій. Їм же з чоловіком 
вдалося досягти протилежного 
— приваблювати мистецькими 
подіями людей із міст на хутір.

Гості Обирка
Традиційно на фестивалі 

відбувається випікання хліба. 
Майстер-класи для всіх охочих 
проводив столичний пекар Де-
нис Суховій. Він свого часу на-
вчався за кордоном, тож пре-
зентував французькі рецепти 
хліба і здоби.

На Обирок Денис Суховій 
приїздить щороку. За його про-
ектом зроблено піч, розташова-
ну поблизу Сонячної хати. Цьо-
го разу він виготовляв кілька 
видів хліба — цільнозерновий, 
на заквасці, солодовий батон 
(за день — понад 40 паляниць). 
Тільки-но випечений хліб мож-
на було купити — за 70 грн. бу-
ханець. 

До випікання хліба долучи-
лася й місцева мешканка баба 
Галя, яка поділилася секретами 
випікання хліба сторічної дав-
нини — від своєї бабусі.

Також зустріли на фестивалі 
відомого кінорежисера Михай-
ла Іллєнка. Він у Кіносараї про-
вів допрем’єрний показ фільму, 
над яким ще працює, — «Подо-
рож поза зоною досяжності». Іл-
лєнко зауважив, що цінує мож-
ливість презентувати учасни-
кам фестивалю ще не закін-
чений фільм, аби врахувати в 
подальшій роботі зауваження 
публіки. 

Митець сказав, що був ви-
кладачем у Леоніда Кантера 
(справжнього бунтаря у студент-
ські часи), а нині високо оцінює 
його режисерську діяльність, 

насамперед стрічку «Добро-
вольці Божої чоти». 

Серед почесних гостей 
Обирка був міністр інфраструк-
тури України Володимир Оме-
лян. Він поспілкувався з учасни-
ками фестивалю в клубі.

Підтримує Обирок і бату-
ринський міський голова Лео-
нід Душа, адже хутір входить до 
складу Батуринської об’єднаної 
територіальної громади. Керів-
ник ОТГ розуміє бажання «ху-
торян» створити заказник, аби 
зберегти унікальну місцеву при-
роду, зробити екологічні стежки 
й ще більше привабити людей, 
яких цікавить відпочинок пода-
лі від великих міст. Леонід Душа 
сказав, що депутати Батурин-
ської міськради не заперечують 
проти заказника.

Продовженням весняного 
фестивалю «Хліб» буде літній, 
коли відбуваються жнива й об-
молочування пшениці, випікан-
ня хліба. Цього року серпневий 
фестиваль поєднають ще з од-
ним — «Мама Африка». Моло-
титимуть хліб за давніми тради-
ціями не лише українці, а й аф-
риканці. Леонід Кантер переко-
наний, що між українською та 
африканською культурами є ба-
гато спільного.

Gorod.cn.ua 
10.05.2017

«Книга пам’яті» Шестовиці
Використовуючи архівні документи на Інтернет-

сайтах, «Книгу пам’яті» по Чернігівській області, свід-
чення односельців щодо загиблих на фронтах Другої 
світової війни земляків, у Чернігівському районі від-
крили вже другу «Книгу пам’яті» про воїнів-земляків 
та бойові нагороди ветеранів війни.

Від жовтня минулого року, коли я передав Шесто-
вицькій громаді виявлені документи й уточнені спис-
ки, місцевий осередок ветеранської організації на 
чолі з Ольгою Сірик і краєзнавець Юрій Ярошенко 
внесли чимало доповнень до списку, знайшли фото-
графії воїнів та ветеранів.

9 травня за сприяння шестовицького сільсько-
го голови Сергія Медведєва у центрі села відкрили 
пам’ятний знак «Книга пам’яті Шестовицької грома-
ди». На сторінках книги вміщено прізвища загиблих 
земляків на фронтах війни та під час окупації села, 
витяги з нагородних документів ветеранів за виявле-
ний героїзм.

Чимало з присутніх на відкритті змогли пере-
свідчитися, що їхні близькі теж зазначені на сторін-
ках книги. Зворушливо розповіли про військову долю 
своїх діда й батька уродженці села Анатолій Кругол та 
Віктор Бешун.

Андрій КУРДАНОВ

Щороку другої неділі травня в 
Україні та багатьох країнах світу від-
значають День матері, а 15 травня — 
Міжнародний день сім’ї. 

Напередодні свят у Прилуцькій 
районній бібліотеці для учасників 
клубу «Міленіум» відбувся захід, що 
мав назву «Найголовніша цінність — 
наші рідні». На зустріч завітала Окса-
на Мусієнко, гарна дружина й чудо-

ва мама, яка в’яже і шиє на замов-
лення, робить відеоролики, ліпить з 
глини, створює яскраві декорації до 
свят. 

Присутні дізналися про творчість 
Оксани, її проект «Наша весна», дитя-
че свято «Мрії здійснюються», поди-
вилися відеоролики. 

Вікторія НЕХАЙ, 
бібліотекар ЦРБ

Шана матерям і родинам  

Хутір Обирок збирає щасливих людей

Подружжя Кантерів

Михайло Іллєнко
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Про все, що хвилює, що наболіло
Бліц-інформ

Затримано міжнародну 
групу торгівців людьми
Поліцейські Чернігівщини затримали в аеропор-

ту «Жуляни» міжнародну групу работоргівців, які через 
соцмережі вербували дівчат для подальшого продажу 
за кордон у сексуальне рабство. 

Групу організував громадянин Туреччини, студент 
одного з київських вишів, а спільницею стала чернігів-
ка. Оформленням документів та відправленням секс-
рабинь за кордон займався іноземець, а напарниця 
підшукувала малозабезпечених кандидаток у рідному 
Чернігові. Дівчат заманювали обіцянками зарплатні в 
3,5 тисячі доларів США на місяць.

Поліцейські затримали обох спільників в аеро-
порту під час відправлення двох дівчат на Кіпр. Також 
зловмисники планували невдовзі відправити туди ще 
трьох чернігівок.

Українських дівчат повернули додому, вони дають 
свідчення поліції. Підозрювані затримані до ізолятора 
тимчасового тримання.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 
статті 149 Кримінального кодексу України (торгівля людь-
ми або інша незаконна угода щодо людини) — карається 
позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

Цю спецоперацію поліцейські провели у співпраці з 
прикордонниками та під процесуальним керівництвом 
прокуратури.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області

Гинуть бджоли — 
від отрутохімікатів 
Про це повідомив голова Корюківського районно-

го товариства бджолярів Михайло Біжовець. Чи не що-
дня йому повідомляють пасічники про випадки загибелі 
бджіл від небезпечних отрутохімікатів, якими обробля-
ють свої посіви місцеві аграрні господарства. Нещодав-
но мешканці Домашлина, Хотіївки та Корюківки виміта-
ли з вуликів повні пригорщі мертвих комах.

«Поки в нашому районі не обробляли землі великі 
аграрні підприємства, бджоли ще якось водилися, — каже 
Михайло Біжовець. — А тепер фермери безконтрольно об-
робляють поля гербіцидами, не попереджаючи про це влас-
ників пасік. Упродовж трьох років у Домашлині загинуло 16 
пасік. Остання, мабуть, також приречена. Щойно пасічники 
з Хотіївки повідомили про загибель сорока вуликів». 

Масово гинуть бджоли від небезпечних отрутохімі-
катів не лише на Корюківщині, а й по всій Україні. Еколо-
ги давно б’ють на сполох.

Рибоохоронний патруль — 
проти браконьєрів 
Станом на 8 травня працівники Управління Держ-

рибагентства в Чернігівській області виявили 73 пору-
шення рибоохоронного законодавства. Вилучено 233 
кг риби та 94 заборонених знарядь лову. Сума збитків 
рибному господарству склала 37,4 тис. грн.

Зокрема, 7 травня в урочищі Замглай Ріпкинсько-
го району рибоохоронний патруль зафіксував двох гро-
мадян, що здійснювали риболовлю зяберною сіткою. 
Порушники виловили 13 кг риби, в тому числі 2 шт. чер-
вонокнижного карася золотого. Також у порушників 
були виявлені карась сріблястий — 147 шт., плітка — 3 
шт. Сума збитків склала 3414 грн.

На цих та інших порушників складено протоколи про 
адміністративні правопорушення за ч.4 ст. 85 КУпАП 
(грубе порушення правил рибальства). Справи направ-
лено до Ріпкинського та Чернігівського районних судів 
для притягнення правопорушників до відповідальності.

Якщо ви помітили порушення правил рибальства, 
прохання оперативно повідомляти про це на всеукра-
їнську безкоштовну «гарячу» лінію: 0-800-50-52-50. 

Життя наше буденне…
Це лише заголовки новин, що одночасно стояли в Ін-

тернеті на одному з чернігівських сайтів. Говорять самі за 
себе. 

Родители убитых на Валу парней готовы простить од-
ного из пожизненников.

Возле детской поликлиники сгорел 28-летний Форд.
За убийство топором одноклассника дали 15 лет.
Ледь встигли повискакувати з палаючої хати!
Резня на Радоницу.
Пошла за смертью.
Нашла тело в погребе.
Два нападения подряд.
Кто обворовывает сельсоветы?
В Нежине горел консервный завод.
В Даничах снова поджог.
Второй раз за месяц достают из колодцев.
Сбил поезд.
На автодороге Киев – Глухов – Бачевск произошло 

жуткое ДТП.
Зґвалтування? Чи за згодою?
9 років тюрми за вбивство на дорозі.
Обікрали школу в Чернігові.
Чернігівці не перестають потрапляти на гачок 

   аферистів.

Ні, мова не про аварії. А про 
перипетії з перекриттям для 
всього транспорту двох основ-
них магістралей Чернігова, єди-
них у місті проспектів. Через ре-
монтні роботи на 2 тижні було 
перекрито проспект Перемоги, 
а тепер на 3 тижні, по 31 травня, 
— проспект Миру. З першим, де 
рух уже відновився, було легше: 
майже центр, нормальні об’їзди 
по нормальних вулицях. 

Важче з проспектом Миру, а 
це головна вулиця міста, що ба-
гатокілометрово тягнеться від 
в’їзду в Чернігів, від Валу, до ви-
їзду в бік Гомеля. Та й перекри-
ли тут на довший термін. Узагалі 
перекрито начебто невеликий 
відрізок — усього дві тролей-
бусні (автобусні) зупинки. Якщо 
рухатися від центру, то це від зу-
пинки вул. Мартина Небаби (ко-
лишня Боженка) до зупинки вул. 
Громадська (колишня Борисен-
ка). Між ними ще зупинка вул. 
Героїв Чорнобиля (колишня Бо-
йова), яка зараз зовсім закрита 
для транспорту. 

Їду додатковим автобусом 
№ 4-а, що замінив тролейбус 
№ 4. Перед зупинкою Мартина 
Небаби круто звертаємо вліво, 
в об’їзд, щоб виїхати, минувши 
Героїв Чорнобиля, аж на Гро-
мадську. Замість кількох хви-
лин «по прямій», їдемо довго й 
нудно по колу. Виявляється, цей 
об’їзд проходить аж повз Поду-

сівку. Коротше чомусь не вихо-
дить, тут суцільний приватний 
одноповерховий сектор, вузькі 
вулички. 

Один із пасажирів вирішив, 
що, оскільки цей автобус замі-
нює тролейбус, то як пенсіонер 
він може їхати безкоштовно. 
Кондуктор терпляче пояснила, 
що і йому треба платити 4 грив-

ні. Безкоштовно можуть їхати ті, 
хто купив місячні проїзні квит-
ки на тролейбус. Обурений па-
сажир пообіцяв поскаржитися 
в міськраду. Хоча чого скаржи-
тися? Вважай, що в тебе на ці 
три тижні відібрали тролейбус 
по твоїй вулиці. Є ж у місті бага-
то вулиць, де тролейбуси взага-
лі не курсують, лише автобуси 
та маршрутки, і люди мусять їха-
ти й платити. Щодо проїзних — 
правильно. Тільки от дехто з їх 
власників уже починає вимага-
ти від тролейбусного управлін-
ня повернути гроші за ці квитки: 

мовляв, купували їх на місяць, а 
їздитимемо по своєму маршру-
ту тиждень. 

Але ще веселіше їхати на-
зад. Зупинка «Ремзавод» — 
одна з найбільш людних у місті, 
адже тут житловий мікрорайон, 
ринок, лікарні. Тролейбуси за-
раз не їздять сюди аж від «Мега-
центру». Тож нема ні номерів 2 і 

3, в центр міста, ні 10 і 11 — на 
Бобровицю. Уся надія на марш-
рутки, хоч і з об’їздами через 
Подусівку. 

Ось маршрутка № 33, гар-
ний маршрут, аж до Валу і річ-
кового порту, майже через усе 
місто. Ледве втискаєшся. Не те 
що сідати — стояти ніяк. Хоча ці 
мікроавтобуси мають лише 19 
сидячих і 4 стоячі місця, але за-
мість 23-х пасажирів їх іде, ма-
буть, 40. Тобто грубе порушення 
правил руху і перевезень. Водій 
(він же кондуктор за відсутніс-
тю такого) дивом примудряєть-

ся кермувати набитою машиною 
і приймати оплату, вести роз-
рахунки. А ще — гучно лаятися 
і кричати на пасажирів, які по-
стійно відчиняють задні аварій-
ні двері. Чи то випадково, коли 
люд навалиться одне на одного 
й на двері, чи примудряються за-
ходити й виходити через ці двері, 
що заборонено. Двері ледве три-
маються напіввідчиненими і на 
ходу. Чи довго до нещастя? 

До котроїсь із зупинок ат-
мосфера в салоні вже «заки-
пає» і доходить до лайки з матю-
ками між водієм і кимось із па-
сажирів. 

…Ці мало не місячні ремон-
ти й перекриття звалилися на 
люд як сніг на голову. Міська 
влада особливо не роз’яснює, 
що то за такі нагальні ремонти, 
чи не можна було б хоч частково 
вести їх у нічний час, щоб удень 
зробити рух бодай в один бік. 

А ще ця епопея показала, 
яке все-таки важливе для Чер-
нігова тролейбусне сполучен-
ня. Не лише найбільш дешевий, 
екологічний, а й наймасовіший 
транспорт. І жодні автобуси та 
маршрутки поки що його не за-
мінять. До речі, після того, як не-
давно проїзд у них учергове по-
дорожчав (цього разу на 15%), 
може, приватні перевізники 
підставили б своє плече кому-
нальному транспорту, допомо-
гли йому в ці напружені тижні? 

Мій Куликівський район останніми рока-
ми був одним з найбільш масових в області з 
розвитку футболу, особливо якщо порівняти 
з кількістю населених пунктів. У невеликому 
районі, де всього 17 місцевих громад, у чем-
піонаті району виступали по 12 – 13 команд. 
У деяких удвічі більших районах не грало по 
стільки. 

Але останні сезони наш чемпіонат дріб-
нішав. І ось дійшло до того, що в щойно по-
чатому чемпіонаті району виступають лише 
7 команд: дві з райцентру та ще з п’яти сіл. 

І особливо прикро, що «випали» з обо-
йми села з давніми футбольними, спортив-
ними традиціями. Зокрема, Горбове, Ковчин 
і моє рідне село Авдіївка. Уже не грає горбів-
ський «Маяк» — із села, спортсмени якого не 
раз успішно виступали на районних, облас-
них і республіканських змаганнях. Ще більш 
прикро за двоє інших сіл, команди яких не 
раз перемагали в чемпіонаті й кубку райо-
ну. 5 років тому урочисто відзначали 50-річ-
чя команди «Десна» (Ковчин) і того ж року — 

30-річчя команди «Нива» (Авдіївка). Наша га-
зета писала про це в №№  8 і 13 (читайте на 
її сайті). Тепер мені тим більш сумно, адже  
свого часу багато років грав за обидві ці ко-
манди (в Ковчині закінчував середню школу, 
яка активно постачала футболістів у коман-
ду). «Випали» з районного чемпіонату най-
більші села району — Вересоч і Дроздівка.

Причина не одна. І далі безлюдніють 
села, дрібнішають або й закриваються шко-
ли, які мали б готувати спортивну зміну. Та й 
фізичне виховання (фізкультура, як просто й 
точно раніше говорили) перетворюється на 
карикатуру. Скажімо, на лижі не ставали вже, 
либонь, два покоління школярів, і не лише че-
рез малосніжні зими. 

Так і не вдається ввести при сільських 
радах посаду спортінструктора, хоч на якісь 
півставки, на півтори тисячі гривень. Усе 
ніяк і районній, і сільській владі, за умов де-
централізації. Йдеться, звичайно, не лише 
про один район, а про загальну картину, 
вона типова для області та України. Це якщо 

говорити про масовий спорт, а не хизуватися 
досягненнями обраних.

Не поспішають допомагати сільському 
спорту й аграрні бізнесмени, які непогано 
заробляють на орендованій у селян землі. 

Якщо повернутися до футболу, примі-
ром, чемпіонату району й чемпіонатів інших 
районів, то досі все трималося на ентузіаз-
мі окремих сільських голів, активістів з чис-
ла колишніх спортсменів. Але, видно, й у них 
настає втома…

Що далі? Далі заростатимуть травою і ко-
лючками сільські стадіони. До речі, саме в Гор-
бовому, Ковчині й Авдіївці вони одні з кращих у 
районі. Вже не буде недільних свят футболу на 
цих стадіонах, на які приходили односельці, від 
малого до старого. А куди підуть ті хлопці з сіл, 
які ще недавно грали в футбол, хочуть і могли б 
грати? У сільські «генделики»? Тобто в забігай-
лівки, які інколи пишно іменують «барами». От 
ці не будуть «поза грою», в офсайді.

Матеріали підготував 
Петро АНТОНЕНКО

На Чернігівщині кілька днів поспіль 
сапери видобували із землі сотні вибухо-
небезпечних предметів. Працювала гру-
па розмінування 8-го навчального цен-
тру Державної спеціальної служби тран-
спорту Міністерства інфраструктури.

Біля залізничної станції «Часників-
ка» Бахмацького району від 4 по 8 травня  
виявили 564 вибухонебезпечні предме-
ти часів Другої світової війни: 267 підрив-
ників до артилерійських снарядів, 206 мі-
нометних мін калібру 50 мм, 86 снарядів 
калібру 45 мм, 2 снаряди калібру 122 мм, 
2 мінометні міни калібру 82 мм, 1 снаряд 
калібру 76 мм.

11 травня група розмінування ви-
явила ще 203 одиниці вибухонебезпеч-
них предметів часів Другої світової війни. 

Загалом від 4 по 14 травня було ви-
явлено 1333 одиниці вибухонебезпечних 
предметів.

Мала роботу і  група піротехнічних 
робіт управління ДСНС України у Черні-
гівській області.

Біля села Івангород Ічнянського 
району на відкритій території  8 трав-
ня о 18.30  виявили артснаряд калібру 
152 мм. Того ж дня о 10.40 було зни-
щено 6 мінометних мін калібру 50 мм 
та 1 мінометну міну калібру 120 мм. Їх 
виявили на березі річки Смолянка біля 
мосту автодороги Чернігів – Ніжин на 
межі Куликівського та Ніжинського ра-
йонів.

11 травня знищили ручну гранату Ф-1 
часів Другої світової війни на відкритій 
території в с. Слабин Чернігівського ра-
йону. Того ж дня знищили артилерійський 
снаряд калібру 152 мм часів Другої світо-
вої війни на відкритій території біля м. Го-
родня.

Державна служба України з надзви-
чайних ситуацій застерігає: якщо виявле-
но боєприпаси або схожі на них предме-
ти, ні в якому разі не можна їх чіпати. Про 
подію слід негайно повідомити рятуваль-
никам за номером «101» або правоохо-
ронцям за номером «102».

Обережно: сказ у місті 
Від кінця квітня 18 людей звернулися за допо-

могою до травмпункту Чернігівської міської лікарні 
№2. Усі контактували з тваринами, хворими на сказ. 
Наприкінці квітня в районі Березового гаю та ринку 
«Нива» скажений пес покусав декількох свійських тва-
рин і трьох людей. Із псом контактувало багато людей 
і тварин. Одні наразили себе на небезпеку, безпосе-
редньо контактуючи з хворою твариною, інші — через 
своїх тварин. 

Усі, хто звернувся до медичних установ, отрима-
ли допомогу. Більшості зробили вакцинацію. У таких 
випадках призначається комбінований курс щеплень. 
Упродовж трьох місяців пацієнтам роблять 6 щеплень, 
потім протягом року вони знаходяться під наглядом 
дільничного терапевта й невропатолога. 

У лікарні є вакцина, придбана за кошти місцево-
го бюджету, а імуноглобулін закінчився. Його можна 
купити в аптеці, але одна доза коштує близько 750 
гривень. Людині середньої ваги треба ввести 2 або й 
3 ампули. Недешево, однак треба запобігти хворобі. 
Адже сказ — це смертельне захворювання. Тому при 
укусах тварин слід негайно звернутися в лікарню. 

У Чернігові планують провести щеплення собак і 
котів проти сказу. Міська державна лікарня ветмедици-
ни склала графік щеплень, які відбудуться в районах міс-
та з 22 по 25 травня. Довідки за телефоном: 95-29-14.

Дорожньо-транспортні пригоди…

Села — «поза грою», без футболу

Сапери «накопали» понад 1300 
боєприпасів часів Другої світової
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Бліц-інформБліц-інформ
Скільки ветеранів 
війни в Україні? 
Ось дані Міністерства соці-

альної політики та Пенсійного 
фонду України: «старих» ветера-
нів по всій Україні — понад 811 
тисяч осіб. Із них фронтовиків — 
трохи більше 128 тисяч.

Серед ветеранів Другої світо-
вої війни є власне ветерани, учас-
ники бойових дій, інваліди війни, 
інші особи з ветеранськими піль-
гами. З урахуванням учасників ін-
ших бойових дій Мінсоцполітики 
повідомляє: «Станом на 1 квітня 
2017 року чисельність ветеранів 
війни становить 1 230 778 осіб, 
а жертв нацистських пересліду-
вань — 2 381 особа».

За даними Пенсійного фон-
ду України, ветеранами війни, 
які отримують пенсії, на початок 
року були майже 812 тисяч осіб, 
з них лише кожний сьомий — 
учасник бойових дій.

За даними ПФУ, 2010 року 
налічувалося 2,084 млн «старих» 
ветеранів. Таким чином, за сім 
років кількість ветеранів-пенсіо-
нерів скоротилася майже на 1,2 
мільйона осіб.

Від початку АТО статус учас-
ника бойових дій отримали 
199,5 тисячі військовослужбов-
ців Збройних сил України.

Отже, в загальній кількос-
ті ветеранів, про яку говорить 
Мінсоцполітики (1,230 млн), — 
811 тис. «старих» ветеранів, се-
ред яких не лише ветерани Дру-
гої світової війни, а й учасники ін-
ших бойових дій; майже 200 тис. 
учасників бойовий дій зі Зброй-
них сил 2014 – 2017 років; вете-
рани — УБД з Нацгвардії, МВС, 
СБУ, прикордонники, ДСНС тощо.

Але сюди не внесені дані про 
ветеранів із Криму та з не під-
контрольних Україні територій 
Донбасу. Там органи влади Укра-
їнської держави нині не діють, 
тому неможливо говорити і про 
якусь статистику. 

СБУ затримала 
банду торгівців 
зброєю 
із зони АТО
Співробітники Служби без-

пеки України та прокуратури за-
тримали групу торгівців, що про-
давали зброю та боєприпаси, 
вивезені з районів антитерорис-
тичної операції.

Під час обшуків за місцем 
проживання зловмисників в 
Одесі, Хмельницькому та Чернів-
цях правоохоронці виявили ве-
ликий арсенал зброї та боєпри-
пасів, викрадених з військових 
арсеналів, а саме — автомат Ка-
лашникова, три гвинтівки Мосі-
на, два гранатомети РПГ-18, піс-
толет-автомат «РАК», гвинтівку з 
маркуванням «ММГ ВМ», гвин-
тівку калібру 32 мм, по два піс-
толети Макарова та «ТТ», пістолет 
«Форт-12 М» із глушником, пісто-
лет-кулемет «РМ-63 ЯАК».

Торгівці також зберігали 13 
гранат, кілька тротилових ша-
шок, чотири сигнальні міни та 
майже 5 тисяч набоїв різного ка-
лібру. За місцем проживання од-
ного з фігурантів правоохоронці 
вилучили обладнання для виго-
товлення бойових набоїв.

Відкрито кримінальне про-
вадження за ст. 263-1 та ст. 263 
Кримінального кодексу. П’ятьом 
затриманим, у тому числі органі-
затору угруповання, повідомле-
но про підозру в скоєнні злочину.

Пряма мова

Адже це була тери-
торія свободи, не підконт-

рольна владі. Який знайомий 
термін, адже ось уже четвертий рік 

у нас є території, «не підконтрольні 
владі»,  — на Донбасі. Комусь така 
паралель видасться святотатством, 
адже Майдан стояв з благородною 
метою, а «непідконтрольний» Донбас 
— це сепаратизм і відкрита спро-
ба руйнування держави. Але зараз 
мова про суть явища. І про тодішнє 
розширення території свободи в за-
гостреному форматі — спроб захо-
плення і таки  захоплення держав-
них установ як у столиці, так і в об-
ластях. Можемо зазирнути в Кримі-
нальний кодекс і знайти відповідні 
статті щодо цього, ще гостріші, ніж 
«блокування». 

Утім, усі ці міркування щодо «за-
конності» — порожній звук для рево-
люцій. Вони апріорі, тобто завідомо, 
є незаконними з точки зору існую-
чого порядку. Загляньмо в словник. 
Ось визначення терміну: револю-
ція, від латинського revolutio — пе-
реворот, змінення, кардинальна змі-
на. Зрозуміло, що такий переворот 
у жодному разі не може відбутися 
мирно, без насилля, повільно, інак-
ше це називалося б — еволюція. 
Тому найблагородніші бої повстан-
ців на Майдані проти силовиків були 
боями проти структур, які захищали 
існуючу владу. І такими ж будуть дії 
сьогоднішніх силовиків, які захища-
тимуть нинішню владу. 

А «самовідсторонення» від вико-
нання своїх повноважень тодішньо-
го глави держави, глави того режи-
му сталося з простої причини: якби 
він не «відсторонився», не втік, його 
просто могли б знищити. Не забувай-
мо, що одночасно з Януковичем «від-
сторонилися» і втекли з країни глава 
парламенту Рибак і прем’єр Азаров. 
Тобто все вище керівництво держа-
ви, а ще ціла купа з їхньої кліки.

Нехай не сприймуть усе сказане 
як образу учасників Майдану, рево-
люції. Але визнаймо: скриньку Пан-
дори відчинено. Цей вислів з давньо-
грецької міфології означає «зробити 
щось незворотне, що принесе дуже 
сумні наслідки».

Не будемо зараз проводити па-
ралелі з тими, хто, шматуючи країну 
в Криму й на Донбасі, вдавався до 
силових дій, фактично скидав дер-
жавну владу в цих регіонах силови-
ми методами, демагогічно посилаю-
чись на подібні дії Майдану. 

Але гляньмо на сьогоднішню 
Україну. Силові дії в громадянських 
конфліктах стають нормою — від 
штурму Верховної Ради і місцевих 
органів влади до блокування, а ще 
— демонстративного запалювання 
під державними установами автомо-
більних шин, цього символу Майдану. 

Але це «квіточки» порівняно з 
тим, що країна перенасичена збро-
єю. Чи не в першу чергу — через ві-
йну на Донбасі.

І ця зброя поки що вигулькує у 
форматі нещасних випадків у побу-
ті, кримінальних розбірок. А що на-
ступне — політичні перипетії? Не 
марно ж перший президент держави 
мудрий Леонід Кравчук недавно за-
явив, що, коли трапиться наступний 

Майдан, то він буде зі зброєю. 
До влади прийшли такі самі, 

як і раніше. Дехто уточнить: не про-
сто такі самі, а значною мірою — ті 
самі. Чому такі самі? З точки зору чи 
не основного критерію для людей — 
соціальної справедливості. Тут уже 
швидше мова про несправедливість. 
Конкретніше — про корупцію, вико-
ристання влади для особистого зба-
гачення. Але ж Майдан стояв саме 
заради справедливості, гідності лю-
дей. І ось таке…

Оприлюднення наприкінці мину-
лого року електронних декларацій 
посадовців про їхні статки стало шо-
ком для населення. Навіть врахову-
ючи, скільки цих статків було прихо-
вано чи переписано на «кумів, сва-
тів, братів». 

Можуть заперечити, мовляв, 
і попередня влада регіоналів гра-
бувала країну не менше, а може, й 
більше. Зараз називають колосальні 
цифри грабунку. Просто тоді не було 
обов’язкового відкритого деклару-
вання статків. Припустимо, тоді при 
владі були ще більші хапуги. Але чи 
є коректним порівнювати корупціо-
нерів двох режимів, попереднього і 
нинішнього? Порівнювати варто б з 
ідеями, гаслами, намірами Майда-
ну і тим, що вийшло. На жаль, конт-
раст тут такий, що напрошується ще 
одна паралель, доречна в 100-річчя 
ще одної революції, Жовтневого пе-
ревороту. Це гігантський розрив між 
гаслами тієї революції і тим, що на-
стало наступними десятиліттями. 

Отже, чотири трагедії «після», 
«внаслідок» Майдану, які, схоже, ста-
ли трагедією самого Майдану, цього 
поруху українців до справжньої міц-
ної держави й гідного життя. 

В Україні війна, країна втратила 
частину території, з’явилася філосо-
фія насильства, у владі — «такі самі».

Якщо це так, то напрошується 
болюче запитання: чи потрібен був 

Майдан, після якого (внаслідок яко-
го?) Україна отримала ось таке? Не 
поспішаймо з відповіддю. Не поспі-
шаймо спрощено засуджувати рід-
них тих 10 тисяч загиблих, які з бо-
лем скажуть: «Будь воно все про-
кляте». 

Марно зараз ставити перед со-
бою запитання: чи вийшов би ти на 
Майдан, якби передбачив таке? Істо-
рію не переробиш. І все ж дати оцін-
ку тому, що відбулося, можна і треба. 

Попри все сказане, ми можемо 
оцінити Майдан і позитивно, сказа-
ти, що він був потрібний і невідворот-
ний — для того, щоб ліквідувати ан-
тинародний, антиукраїнський режим 
регіоналів. Але тоді йде наступне бо-
люче запитання: якщо той режим до-
велося ліквідовувати такою ціною, з 
такими наступними трагедіями, що 
то був за режим? І далі: як такий ре-
жим міг з’явитися в начебто демо-
кратичній, цивілізованій державі в 
центрі Європи? 

Схоже, відповідь тут очевид-
на: він з’явився внаслідок ганебних 
5-річних чвар переможців першо-
го Майдану, політсил Помаранчевої 
революції. Сили ці — «Наша Укра-
їна» і «Батьківщина». Персональ-
но, бо в нас усе «персоналізоване» 
за прізвищами,  — Віктор Ющенко і 
Юлія Тимо шенко, тодішні президент 
і прем’єр-міністр України. А політич-
ним тлом слугували хронічні чвари 
так званої національної еліти, пере-
дусім в особі так званих національ-
но-демократичних сил, партій.

У жодному разі не втягую в дис-
кусію, хто був кращим — «Вітя» чи 
«Юля», як про це до крику дебатува-
ли десятиліття тому навіть баби «на 
колодах» у селі. Мова про інше. Про 
те, що лідери Майдану та їхні політси-
ли, і деградована «Наша Україна», й 
існуюча «Батьківщина», ось уже 8-ий 
рік, після 2010-го, приходу до влади 
регіоналів, ухиляються від чесного 
аналізу своїх чвар. А тут уже потрі-
бен не просто аналіз, потрібне каят-
тя за те, куди зайшла Україна вна-
слідок цих чвар. 

Це не просто екскурси в історію, 
це сьогодення. Адже лідери першо-
го Майдану зовсім не на політичній 

пенсії. Юлія Тимошенко — на полі-
тичному кону, на самій горі. Очолю-
вана нею партія «Батьківщина», яка 
була одною з головних політичних 
сил другого Майдану і найбільшою 
опозиційною партією парламенту, 
раптом опинилася в «опозиції» в ни-
нішньому, постмайданному парла-
менті. Вигідна позиція? Завжди ви-
гідна при недолугій владі. Тимошен-
ко тричі пролетіла повз крісло пре-
зидента держави. Правда, вперше 
начебто добровільно — відмовила-
ся балотуватися 2004 року, посту-
пившись Ющенку. Потім Тимошен-
ко програла вибори 2010 року Яну-
ковичу і 2014 року — Порошенку, 
обидва рази стаючи другою в пе-
регонах. Бог любить трійцю? Те, що 
Тимошенко націлена на треті пре-
зидентські вибори, очевидно. Мало 
того, саме їй нині малюють найви-
щий рейтинг на цих виборах. І її пар-
тія готується до виборів усіх рівнів — 
президентських, парламентських, 
місцевих, що засвідчила щойно і ак-
тивна участь у виборах в об’єднаних 
громадах. 

А що ж Віктор Ющенко? Він попо-
внив, як сам каже, невеличку «проф-
спілку» колишніх президентів, бать-
ків нації: Кравчук, Кучма, Ющенко. 
Разом із Кравчуком «засвітився» 
в новому громадсько-політичному 
проекті — «Українська альтернати-
ва». Його ініціатором стало Всеукра-
їнське товариство «Просвіта», яке 
намагається хоч якось згуртувати 
розпорошені, розчварені, значною 
мірою деградовані національно-де-
мократичні сили. Поки що безуспіш-
но, якщо говорити про головне — 
об’єднання цих сил. Тривають чвари, 
коли партійні вождики чіпляються за 
існування своїх партійок. Чи вдасть-
ся щось об’єднати за участю Ющенка 
— покаже час. 

А поки що і Віктор Ющенко, і 
Юлія Тимошенко — в політикумі, сус-
пільному житті. І поки що — жодних 
порухів не те що до відвертого ана-
лізу сумного постмайданного 5-річ-
чя 2005  — 2010 років, а й не дуже 
замаскована неприязнь. Зокрема, 
у форматі періодичного обміну го-
стрими випадами. Повторю: не втя-
гуюсь у дискусію, хто кращий. Про-
сто із сумом констатуймо: до аналі-
зу, а тим паче до покаяння за вне-
сок у сьогоднішні трагедії України 
тут як до неба. 

А якщо говорити більш загально 
— і далі біда з так званою національ-
ною елітою, з формуванням грома-
дянського суспільства. Натомість — 
карикатурна «політична структури-
зація», коли в Україні вже понад 350 
партій, і в країні, де йде війна, щоро-
ку з’являється більш як по півсотні 
нових партійок. І все більша апатія 
до громадянської активності  у міль-
йонів людей, розчарування їх в обох 
Майданах. І це вже не просто траге-
дія Майдану, а країни. 

Петро АНТОНЕНКО

Чотири трагедії Майдану

Валентин 
НАЛИВАЙЧЕНКО, 
екс-голова Служби 
безпеки України та 

екс-депутат парламенту:

Лідер руху «Справед-
ливість» Валентин На-
ливайченко заявив, що 
на виборах до місцевих 
об’єднаних територіальних громад зафіксовано 
найгірші злочинні практики: підкуп виборців, ка-
руселі, залякування людей. 

«30 квітня відбулася друга хвиля виборів до 
об’єднаних територіальних громад. Я сам проїхав 
з активістами руху «Справедливість» і бачив пору-
шення особисто. Козелецький район Чернігівської 

області. Знаєте, що там відбувалося замість нор-
мальних виборів? Джипи без номерів, в яких бри-
ті «тітушки» залякували виборців. Позбавляли лю-
дей їхнього конституційного права проголосувати 
за свого обраного кандидата».

Також Наливайченко навів інші обурливі при-
клади, коли на Черкащині вкидають бюлетені пач-
ками, аби зірвати вибори, а на Закарпатті з метою 
залякування в кандидата на посаду міського голо-
ви, який має 30 відсотків підтримки людей, спалю-
ють машину.

«Зараз надворі 2017 рік. Ми вимагаємо засу-
дження Януковича. А в нас знову залякують ви-
борців, роздають по 300 гривень за голос, підво-
зять на машинах — знову «каруселі». Знову вки-
дання бюлетенів. Навіть повернулася практика 
заклеювання камер відеоспостереження, там, де 

вони ще залишилися на дільницях. Знов повер-
нулися фальсифікації виборів, які так обурювали 
всіх нас у 2011 – 2012 роках».

Колишній голова СБУ наголосив, що відпові-
дальність влади — позбутися найгірших злочин-
них практик. Усі задокументовані факти мають 
бути розслідувані.

«Не може бути ситуація в країні, коли ми всьо-
му світу говоримо, що покараємо злочинців часів 
Януковича, але водночас на весь світ демонструє-
мо, навіть на місцевих виборах, кричущі порушен-
ня».

Усі факти правопорушень на виборах Нали-
вайченко пообіцяв передати до міжнародних ін-
ституцій.

Прес-служба Руху Валентина Наливайченка 
«Справедливість»

«На виборчі дільниці повернулися найгірші злочинні практики»
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Бліц-інформ

Вісті з Білорусі

На «Євробаченні» 
переміг Сальвадор 
Собрал з Португалії
У Києві завершився 62-ий співочий 

конкурс «Євробачення-2017». Переміг 
Сальвадор Собрал з Португалії, ІІ місце — 
в Болгарії, ІІІ — в Молдови. Загалом у фі-
налі виступало 26 країн. 

Сальвадор під-
корив Європу щирим 
виконанням ком-
позиції про кохан-
ня «Амар Pelos Dois». 
Він довів глядачів 
до сліз, плакали від 
його проникливого 
співу й конкуренти 
за конкурсом.

Сальвадор народився 28 грудня 1989 
року в Лісабоні, але дитинство минуло у 
США й у Барселоні. Цікаво, що співак по-
ходить від старого португальського дво-
рянського роду.

Він вивчав психологію в інституті в Ліса-
боні, але пристрасть до музики перемогла.

Сальвадор від народження хворий, 
має ваду серця. 

Радіостанції 
штрафують 
за недотримання квот 
на українські пісні
В Україні діє закон, згідно з яким пев-

ний відсоток в ефірі повинні транслювати-
ся українські пісні. Не всі радіостанції ви-
конують ці правила. Загалом вони мають 
сплатити 500 тисяч гривень штрафу. Зо-
крема, на 126 тисяч гривень оштрафова-
на радіостанція «Шансон», Kiss FM — на 
216 тисяч. За невиконання квот доведеть-
ся платити і регіональним радіостанціям: 
ТРК «ІРТА» (Луганськ), ТРК «Маяк» (Олек-
сандрія Кіровоградської області), ТРК 
«Скіфія» (Новомосковськ Дніпропетров-
ської області). 

 

Росія сьогодні
Зросла мінімальна вартість горілки. 

Наказ Мінфіну про підвищення мінімаль-
ної роздрібної ціни на горілку до 205 ру-
блів набув чинності 13 травня. Це стало-
ся внаслідок збільшення від 1 січня 2017 
року ставки акцизу на міцні алкогольні на-
пої — з 500 до 523 рублів за літр спирту.

Затримали за читання Конституції Ро-
сії. 12 травня в центрі Москви на Красній 
площі силовики затримали 10 активістів, 
які вголос читали текст Конституції Росії.

Згодом затриманих відпустили, але на 
них склали протоколи за адміністратив-
ною статтею (порушення учасником пу-
блічного заходу встановленого порядку 
проведення зборів, мітингу, демонстрації, 
ходи або пікетування). Покарання за стат-
тею передбачає накладення адміністра-
тивного штрафу в розмірі від 10 до 20 тис. 
рублів або обов’язкові роботи терміном 
до 40 годин.

Як зазначається в протоколі, активіс-
ти проводили свій захід у місці, не призна-
ченому для публічних акцій. 

Легалізують чаклунство. У Держду-
мі розглядають законопроект про легалі-
зацію магів, чаклунів, віщунів, екстрасен-
сів. На думку авторів законопроекту, від-
сутність державного контролю цієї галузі 
провокує випадки шахрайства в діяльнос-
ті так званих магів і ворожок. 

Раніше влада вже зробила крок назу-
стріч законопроекту, коли внесла професії 
медіумів та астрологів до переліку Росстату.

Біля Мавзолею чоловік з лопатою 
прийшов хоронити Леніна. Поки в Росії 
тривають дебати щодо винесення Лені-
на з Мавзолею і його захоронення, дехто 
береться за це самотужки. Чоловіка з ло-
патою в руках затримали московські полі-
цейські на Красній площі о 5-й ранку. Гро-
мадянин заявив, що прийшов поховати 
тіло вождя революції Леніна і для цієї місії 
подолав пішки багато кілометрів. Це був 
45-річний москвич, котрий нині мешкає в 
Підмосков’ї. З’ясувалося, що чоловік пе-
ребуває на обліку в психоневрологічному 
  диспансері. 

Утрималися від голосуван-
ня 25,44% зареєстрованих ви-
борців — понад 12 млн осіб. 
2,96% бюлетенів були визна-
ні недійсними (трохи більше 
1 млн), 8,51% бюлетенів вияви-
лися порожніми (3 млн). Це ре-
кордний показник для фран-
цузьких виборів.

Еммануель Макрон
Повне ім’я — Еммануель 

Жан-Мішель-Фредерік Макрон. 
Народився 21 грудня 1977 року 
в місті  Ам’єн. 25-ий президент 
Франції, від 14 травня 2017 
року.

Син Жана-Мішеля Макро-
на, професора неврології, і 
Франсуази Макрон-Ноґес, док-
тора медичних наук. У 16 років 
Еммануель виграв відкритий 
конкурс із французької мови, 
а згодом здобув третє місце в 
конкурсі гри на піаніно при кон-
серваторії міста Ам’єн. Ступінь 
бакалавра здобув в елітному 
ліцеї Генріха IV.

Спершу Макрон вступив до 
університету Париж X Нантер, а 
згодом навчався в інституті по-
літичних досліджень, де студію-
вав філософію. Свою магістер-
ську роботу написав про Макіа-
веллі, а дипломну роботу — про 
Гегеля. Після цього навчався в 
Національній школі адміністра-
ції, яку закінчив з відзнакою.

Макрон працював інспек-
тором у Міністерстві економіки 
з 2004 по 2008 рр. Також був 
інвестиційним банкіром.

Входив до Соціалістичної 
партії від 2006 по 2009 роки.

Від 2012 по 2014 роки пра-
цював у Єлисейському палаці 
при президенті Олланді радни-
ком з питань економіки та фі-
нансів. 24 серпня 2014 р. Ма-
крон був призначений на поса-
ду міністра економіки і фінан-
сів.

Головне політичне досяг-
нення Макрона — ухвалення 
«закону економічного зростан-
ня, активності та рівності шан-
сів», який називають законом 
Макрона. «Закон Макрона» 
ухвалили 6 серпня 2015 р. Він 
передбачає лібералізацію де-
яких секторів економіки, зокре-
ма відкриття магазинів по неді-
лях, відкриття для конкуренції 
сектора автобусного транспор-
ту тощо.

6 квітня 2016 р. Макрон 
створив політичну партію «Впе-
ред!», яку назвав «ні правою, ні 
лівою». Подав у відставку з по-

сади міністра 30 серпня 2016 
року, щоб узяти участь у прези-
дентських виборах. 16 листо-
пада 2016 р. опублікував кни-
гу-програму «Revolution» («Рево-
люція»), що відразу стала бест-
селером.

2007 р. Макрон одружив-
ся зі своєю колишньою вчи-
телькою французької мови Брі-
джит Озьєр, старшою від нього 
на 24 роки, в яку був закоханий 
зі шкільних часів. Спільних дітей 
пара не має.

Номер Ім’я Роки 
правління Примітки

Друга республіка (1848 – 1852)
1-ий Луї-Наполеон 

Бонапарт 1848 – 1852 1852 р. проголосив себе 
імператором.

Третя республіка (1875 – 1940)
2-ий Адольф Тьєр 1871 – 1873 Пішов у відставку.
3-ій Патріс де Мак-Магон 1873 – 1879 Пішов у відставку.

4-ий Жуль Греві 1879 – 1887
Переобраний на повторний 
термін у 1885/1886, під час 
якого пішов у відставку.

5-ий Саді Карно 1887 – 1894 Убитий на посаді.
6-ий Жан Казимир-Пер’є 1894 – 1895 Пішов у відставку.
7-ий Фелікс Фор 1895 – 1899 Помер на посаді.
8-ий Еміль Лубе 1899 – 1906
9-ий Арман Фальєр 1906 – 1913
10-ий Раймон Пуанкаре 1913 – 1920
11-ий Поль Дешанель 1920 – 1920 Пішов у відставку.
12-ий Александр Мільєран 1920 – 1924 Пішов у відставку.
13-ий Гастон Думерг 1924 – 1931
14-ий Поль Думер 1931 – 1932 Убитий на посаді.

15-ий Альбер Лебрен 1932 – 1940

Переобраний повторно 
1939 р. Фактично склав 
повноваження після 
окупації і встановлення 
маріонеткового режиму Віші.

Уряд Віші (1940 – 1944)

Філіп Петен 1940 – 1944
Мав посаду «глава 
держави», не був 
президентом.

Тимчасовий уряд республіки (1944 – 1946)
Офіційно не були президентами

Шарль де Ґолль 1944 – 1946
Фелікс Гуен 1946
Жорж Бідо 1946
Венсан Оріоль 1946 – 1947

Четверта республіка (1947 – 1959)
16-ий Венсан Оріоль 1947 – 1954
17-ий Рене Коті 1954 – 1959

П’ята республіка (1959 – дотепер)

18-ий Шарль де Ґолль 1958 – 1969
Переобраний на повторний 
термін 1965 р., під час якого 
пішов у відставку.

19-ий Жорж Помпіду 1969 – 1974 Помер на посаді.

20-ий Валері Жискар 
д’Естен 1974 – 1981

21-ий Франсуа Міттеран 1981 – 1995 Переобраний на повторний 
термін 1988 р.

22-ий Жак Ширак 1995 – 2007 Переобраний на повторний 
термін 2002 р.

23-ій Ніколя Саркозі 2007 – 2012
24-ий Франсуа Олланд 2012 – 2017

Усі президенти Франції
Усі президенти від часу заснування цієї посади та інші глави держави. 

Президентом Франції обраний 
Еммануель Макрон 

У Мінську — міжнародний 
велокарнавал «Viva Ровар»

Днями проспект Переможців був заполонений велоси-
педистами. Вони показали клас, проїхавши від парку Пере-
моги до «Мінськ-Арени» й назад. 

«Viva Ровар» для городян став символом свободи та «єв-
ропейськості» — ну коли ще можна вільно проїхатися одним 
із головних проспектів міста, та ще в найхимернішому образі. 

З кожним роком кількість учасників велокарнавалу 
зростає. Якщо в 2015-му їх було 5 тисяч, у 2016-му — біль-
ше 9 тисяч, то цього року — близько 14,5 тисячі.

Причому вперше брали участь не лише білоруси, а й жи-
телі Литви, Латвії, Естонії, Росії, України, Швеції. Приєднали-
ся також представники зарубіжних посольств і консульств. 
Таким чином карнавал набув статусу міжнародного.

Лідер руху «Вперед!» Еммануель Макрон здобув 66,10% голосів виборців під час другого туру президентських ви-
борів у Франції 7 травня. За Макрона проголосували 20 753 798 виборців. Кандидат від ультраправих Марін Ле Пен 
набрала 33,90% голосів виборців. За неї проголосували 10 644 118 французів.

Президентське подружжя

Співголова Республіканської конфе-
дерації підприємництва, власник продо-
вольчих магазинів Віктор Маргелов зазна-
чив, що важко знайти білоруську картоплю 
торішнього урожаю на оптових базах, хоч 
урожай 2016 року був не гірший, ніж попе-
редніми роками.

Торік зібрали 5,98 млн тонн картоплі 
при врожайності 205 ц з гектара. Білорусь 
втрачає позиції одного з лідерів світового 
виробництва картоплі. Якщо 2004 року за-
вдяки 9,9 млн тонн урожаю Білорусь ста-
ла 8-ою у світовому рейтингу, то 2013 року 
вона опустилися на 11-ий рядок з 5,9 млн 
тонн.

«Споживання картоплі в нашій країні 
зросло, тому що це недорогий продукт», — 
говорить Віктор Маргелов.

Крім того, на думку підприємця, цього 
року на торгових базах у Мінську не роби-
ли великих заготівель, оскільки раніше 2/3 
запасу картоплі, яку заготовлювали, на 
весну згнивало.

«Люди порахували свою вигоду — ви-

везти й продати в Росію», — пояснює Мар-
гелов.

Крім того, низькі ціни на картоплю не 
сприяли збільшенню виробництва.

«Ціни на картоплю в білоруських ру-
блях не піднімалися вже 4 – 5 років. Ви-
ростити її в нас нескладно. Але існують 
проблеми збуту й низької рентабельності 
виробництва», — підкреслює Віктор Мар-
гелов.

Що робити для того, аби білоруська 
картопля не вивозилася до Росії, а потра-
пляла на прилавки вітчизняних магазинів?

Брати приклад з Німеччини, де давно за-
стосовується практика укладення довгостро-
кових договорів.

«Якщо ти купуєш великі обсяги, пропи-
суєш графік постачань і прийнятні умови 
платежу, ціна для тебе буде найнижча. Так 
працюють німці. А в нас у торгівлі міркують 
так: «Візьму не в цього, так у іншого», а в ре-
зультаті залишаються ні з чим», — підсуму-
вав співголова Білоруської республікан-
ської конфедерації підприємництва.
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Замість знаменитої білоруської картоплі — 
все більше імпортної
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Закордонне українство
Світовий конгрес 

українців закликав 
до повернення Україні 

окупованого Криму 
та протистояння російській агресії 

СКУ ухвалив заяву з приводу того, що 
виповнилося три роки, як Російська Фе-
дерація, зухвало порушивши міжнародне 
право, окупувала Крим, невід’ємну части-
ну Української держави, а також розгор-
нула воєнні дії на Сході України.

Президент СКУ Євген Чолій заявив 
про дуже серйозну загрозу російського 
імперіалізму для миру і стабільності в світі 
та закликав міжнародне співтовариство 
й далі відстоювати повернення Україні 
окупованого Криму України, яка сьогод-
ні є форпостом, що стримує просування 
агресії Російської Федерації на Захід.

Гуманітарні ініціативи 
СКУ

У рамках гуманітарної ініціативи Світо-
вого конгресу українців «Захист патріотів»: 

• проведено курс бійця-ряту-
вальника для 28362 бійців та 4839 кур-
сантів; 

• передано захисникам України 
понад 21000 індивідуальних аптечок пер-
шої допомоги; 

• навчено за програмою «Медик 
військ спеціального призначення» 339 бій-
ців та передано 212 медичних рюкзаків; 

• підготовлено за програмою 
«Підтримка життя під час травми» 118 вій-
ськових та 154 цивільних лікарів. 

Проведено навчання за такими кур-
сами: «Боєць-рятувальник», «Перший на 
місці події», «Підтримка життя під час трав-
ми», «Медик військ спеціального призна-
чення» — для курсантів, студентів, випуск-
ників університетів та інших навчальних 
закладів багатьох міст України, військо-
вих Національної гвардії і Збройних Сил 
України, співробітників Держслужби з 
надзвичайних ситуацій, медиків. 

Франція — комфортна й затиш-
на держава, в якій багато вихідців з 
України досягли успіху. Там діють чис-
ленні асоціації українців, а нашу мову 
та культуру вивчають в інституті схід-
них мов і цивілізацій. Загалом у цій 
країні мешкають представники май-
же сотні національностей й українці 
серед них — на 37-му місці. Йдеться 
лише про тих, хто офіційно проживає у 
Франції, отримавши карту резидента. 
Є й ті, хто має карту резидента чи гро-
мадянство іншої країни Європейсько-

го Союзу, 
але живе 
у Франції. 
Про життя 
української 
громади у 
Франції роз-
м о в л я є м о 
з емігрант-
кою Надією 
ШЕВЧЕНКО.

— Чи існує організоване культур-
не життя українців?

— Українці швидко інтегрують-
ся, знаходять друзів, об’єднуються в 
спілки й асоціації. При цьому в кожної 
асоціації — своя мета. Одні представ-
ляють культуру через музику й танці, 
інші допомагають, збираючи гумані-
тарну чи фінансову допомогу, знайом-
лячи французів з українською куль-
турою і традиціями. Культурне життя 
українців добре розвинене. Насампе-
ред слід виділити Український культур-
ний центр у Парижі, яким займається 
письменниця й музикантка Ірена Кар-
па. Не менш важливим є факультет 
української мови та культури при На-
ціональному інституті східних мов та 
цивілізацій у Парижі на чолі з Іриною 
Дмитришин. Вони також організову-
ють усілякі культурні заходи, спрямо-
вані на те, щоб краще представити 

Україну та її культуру у Франції. Укра-
їнці активно представляють Україну, 
запрошуючи українських письменни-
ків і митців до Ради Європи. Водно-
час вони організовують політичні ма-
ніфестації біля Ради Європи.

— Чи важко адаптуватися у 
Франції?

— На мою думку, вивчення мови є 
ключовим моментом адаптації й інте-
грації, а пізніше — пошуку роботи. Ан-
глійською у Франції не спілкуються, і 
держава піклується про збереження 
чистоти мови. Для тих, хто приїжджає, 
знаючи французьку, адаптація прохо-
дить легше. Допомагають адаптувати-
ся українські асоціації, що діють май-
же в кожному місті. Можна швидко 
знайти україномовних друзів і ходити 
до православної церкви.

— Як місцеві жителі ставляться 
до українців?

— Усе залежить від того, в яких ко-
лах і соціальних рангах обертаються 
українці. Як кажуть французи, не мож-
на узагальнювати. Освічені люди зна-
ють більше про Україну і її культуру та 
й про світ загалом, ставляться добре 
або ніяк. Менш освічені можуть ста-
витися упереджено або навіть воро-
же. Існують і проросійські громадяни, 
але, на щастя, їх не так багато. Коли я 
приїхала до Франції 2011 року, мене 
називали росіянкою через мій акцент 
і типові слов’янські риси обличчя. Піс-
ля подій на Майдані французи почали 
розрізняти українців і росіян. А якщо й 
не розрізняти, то хоча б тактовно пи-
тати, чи я не з Росії.

— Ким працюють українці у 
Франції? Чи є історії успішних людей?

— Українці працюють на найріз-
номанітніших роботах та обіймають 
найрізноманітніші посади. Я особис-
то викладаю англійську мову та заре-
єструвалася приватним підприємцем 

із надання перекладацьких послуг. Це 
надає мені змогу викладати, перекла-
дати й паралельно писати докторську 
дисертацію. Серед українців є багато 
підприємців, інженерів, викладачів, 
медиків, музикантів, артистів. Я також 
знайома з тими, хто ще в пошуках ро-
боти або працює на тимчасовій роботі 
з метою отримання чогось суттєвішо-
го. Прикладом успішних людей мож-
на назвати завідувача кафедри укра-
їнської мови та культури при Inalco в 
Парижі Ірину Дмитришин. Вона пере-
кладає книги відомих українських су-
часних письменників французькою, 
видає книги про Україну та її історію. 
Слід згадати й оперного співака Васи-
ля Сліпака, вже покійного. Це і Арка-
дій Жуковський — довголітній провід-
ний україніст у Франції, український іс-
торик, громадський і політичний діяч.

— У чому найбільші проблеми 
українців у цій країні?

— Мабуть, проблеми в кожного 
свої. Головною проблемою може бути 
самореалізація та професійна реа-
лізація на чужині. Адже кожен з нас 
покидав рідних, друзів і знайомих в 
Україні та їхав на порожнє місце, щоб 
почати все з нуля. Часто ми в Україні 
вже досягли певного рівня й статусу, 
а у Франції ми — ще ніхто. І почина-
ти треба все з початку: пошук друзів, 
роботи, підтвердження кваліфікації, 
створення власного мікрокосмосу.

— Якими там є соціальні стан-
дарти та зарплати?

— Мінімальна зарплата у Фран-
ції становить 1250 EUR. Оренда жит-
ла змінюється залежно від регіону й 
міста. Але на вулиці тут ніхто не живе, 
адже існує соціальне житло, яке на-
дає держава. Вона ж допомагає його 
оплатити або й повністю оплачує. Та-
кож існують соціальні допомоги для 
малозабезпечених родин і для дітей. 

Є соціальна страховка, яка покриває 
всі витрати на лікування, яке, до того 
ж, перебуває на одному з найвищих 
рівнів у світі. Якось я була з моїм чоло-
віком-лікарем на міжнародному ме-
дичному симпозіумі в США і мала змо-
гу в цьому переконатися. У Франції іс-
нує система допомоги: ті, хто багато 
заробляє, платять більше податків, 
аби допомогти тим, хто заробляє не-
багато або не може працювати взага-
лі. Навіть оплата дитсадка — не одна-
кова для всіх, бо вираховується згід-
но з родинним доходом. Тема грошей 
і прибутків у Франції — табу. Тому тут 
важко знати, хто скільки заробляє та 
на чому економить. Я економлю на 
витратах на бензин, обслуговуванні 
авто і громадському транспорті. Укра-
їнське посвідчення водія не можна об-
міняти на французьке, тому пересува-
юсь виключно велосипедом. У Фран-
ції добре розвинена інфраструктура, 
скрізь є безпечні велодоріжки. Мерія 
мого міста повертає 150 EUR за ку-
плений велосипед, заохочуючи насе-
лення користуватися екологічним ви-
дом транспорту.

— Що знають у Франції про події 
в Україні, як їх тлумачать?

— Про події в Україні французи ді-
зналися з новин і певний час про це 
говорили, але потім медіа перестали 
висвітлювати інформацію про Укра-
їну, і більшість французів забула про 
нашу війну з Росією. Тлумачення в 
кожного своє, все залежить від рівня 
освіти й обізнаності людини. На жаль, 
російський уряд відразу проплатив 
кілька документальних фільмів про 
Україну, в яких нашу державу зобра-
зили в найгіршому світлі. Ці фільми 
показали на найкасовіших французь-
ких каналах. 

Розмовляв Володимир Мороз, 
«20 хвилин»

Ліга чемпіонів: 
фінал «Реал» 
— «Ювентус»

Такий підсумок півфіналу 
основного клубного турніру Євро-
пи з футболу. Фінал сезону 2016 – 
2017 років відбудеться 1 червня 
на Британських островах, у столи-
ці Уельсу Кардіффі. 

Італійський «Ювентус» з Тури-
на у півфіналі в обох матчах пере-
міг французький «Монако» (2:0 і 
2:1). Перед цим у чвертьфіналі — 
грізну «Барселону», причому «на-
сухо» (3:0 і 0:0). Це стало реван-
шем за програш у фіналі Ліги 2015 
року між цими командами. 

Другим півфіналом стало не 
просто іспанське, а мадридське 
дербі: «Реал» – «Атлетико». Ціка-
во, що ці самі команди грали в то-
рішньому фіналі, а перед цим — 
2014 року. Обидва рази переміг 
«Реал». Цього разу команди об-
мінялися перемогами: на своєму 
стадіоні «Реал» виграв 3:0, у гостях 
програв 1:2. Перед цим у чверть-
фіналі «Реал» здолав також дуже 
грізного суперника — «Баварію», 
перемігши в обох матчах. 

Обидва фіналісти — в чудовій 
формі. «Ювентус» упевнено пере-
магає в чемпіонаті Італії, причо-
му вшосте (!) підряд. Це рекорд 
нинішнього чемпіонату, як і зага-
лом рекордні 35 перемог в Італії. 
«Реал» має шанси обігнати «Барсе-
лону» на фініші чемпіонату Іспанії. 

Точно такий фінал відбувся 
1998 року, коли переміг «Реал», в 
якого вже 12 Кубків чемпіонів. У 
«Ювентуса» — всього 2, востаннє 
перемогли 1996 року.

П р о т и -
стояння ціка-
ве й супер-
ництвом двох 
в и д а т н и х 
фу т боліс т ів 
с у ч а с н о с т і . 
У «Реала» це 
капітан збір-
ної Португалії 
та чемпіон Європи в її складі 2016 
року Кріштіану Роналду. Він уже 
став кращим бомбардиром Ліги 
чемпіонів. А головне — виборов 4 
«Золоті м’ячі» кращого футболіста 
континенту, востаннє — торік. 

Ось уже 9 років цей трофей 
здобувають лише двоє: крім Ро-
налду — лідер «Барселони» і збір-
ної Аргентини Ліонель Мессі, ко-
трий має рекордні 5 «Золотих 
м’ячів». Але, схоже, цього року він 
не суперник Роналду в боротьбі за 
трофей. На-
томість ре-
альним су-
перником і 
претенден-
том є ле-
гендарний 
в о р о т а р 
«Ювентуса» 
Джанлуїджі 
Буффон. 

Капітан команди і збірної Іта-
лії, чемпіона світу 2006 року, ви-
знаний кращим воротарем ХХІ 
століття. Понад 20 років у вели-
кому футболі, у свої 39 років — у 
блискучій спортивній формі. Учас-
ник п’яти чемпіонатів світу пла-
нує виступити наступного року на 
шостому, що стане рекордом в іс-
торії чемпіонатів. У нинішній Лізі 
Буффон і захист команди дуже 
надійні, пропустили найменше 
м’ячів. А в багатьох матчах ворота 
Джанлуїджі залишалися «сухими».

Суперництво Мессі й Роналду 
за «Золотий м’яч» уже дещо стоми-
ло вболівальників. Чому б не при-
судити почесного трофея Буффо-
ну, який давно вже заслужив на 
цю нагороду. Значною мірою на 
визначення переможця на «Золо-
тий м’яч» вплине й фінал Ліги чем-
піонів. 

Листи читачів нашої газети 
Від Ніжина до Австралії

Народилася я 26 грудня 1926 р. у місті Ніжині на Чернігівщині. 
Мої батьки, Євдокія та Іван Реднянки, були сільськими господарями 
до 1930 року, коли комуністична влада конфіскувала їхнє господар-
ство, а мого діда вивезли на Соловки. 

Мій батько не мав з чого утримувати родину і був змушений ви-
їхати на роботу в Донбас, разом з братами Петром і Павлом, де вони 
працювали в копальнях. Моя мама залишилася в порожній хаті з дво-
ма малими дітьми.

Одного дня «активісти» прийшли до нашої хати і вимагали, щоб 
мама скинула чоботи й віддала їм. Вона не погодилася. Узяла мене, 
трирічну, і мого брата Григорія, який мав тільки шість місяців, і ми ви-
їхали потягом до батька на Донбас. 

У 1934 році ми повернулися до Ніжина, де я почала ходити до народ-
ної школи. 1942 року, вже за німецької окупації, в Ніжині була відкрита 
тільки одна школа, до якої я і записалася. Але моя наука перервалася, 
бо вже 1943 року ми вирушили на захід. Спочатку потягом, потім возами 
до Галичини, де ми провели ціле літо в селі Стрільків коло Стрия. 

У 1944 році ми дісталися до Мадьярщини, де німці забрали в нас 
коней і посадили на потяг, що привіз нас до табору поблизу Неймар-
ка. Опісля працювали в лісах коло містечка Мадер у Судетах. 

1945 року прийшли американці, і ми переїхали до Пассау. 1946 
року перенеслися до Регенсбурга, де я почала вчитися в гімназії, а 
також записалася до Пласту. У Регенсбурзі мені дуже подобалося, це 
було майже як в Україні. 1948 року я склала іспити й закінчила гімна-
зію. Того самого року ми виїхали до Австралії. 

Нас посадили на корабель, на якому ми подорожували чотири 
тижні. Щоб відробити за мою подорож, мене вислали до Тасманії на 
два роки, де я працювала в готелі. Мені було там дуже сумно, бо роз-
ділили з родиною, але в 1949 році вони змогли приїхати, і ми посели-
лися в Лаунцестоні, де купили хату. 

1952 року я вийшла заміж за Миколу Глуховеру, і ми переїхали до 
Мельбурна. У нас народився син Олександр, пізніше — донька Мар-
та. Ми були одні з перших українських переселенців в Австралії, збу-
дували українську православну церкву, організували Пласт та укра-
їнську жіночу організацію Вікторії.

Я закінчила студії і здобула диплом медсестри. На цій роботі про-
працювала багато років. Мій чоловік Микола помер 2003 року, після 
51 року нашого подружнього життя. 

Тепер я на пенсії, тішуся своїм онуком Антонієм і все мрію про 
мою улюблену Батьківщину, Україну.

…Мій дідусь Максим Федорович був розкуркулений. А за що? Те-
пер я знаю, чому ми були на Донбасі в 1930-ті роки. Ваша газета до-
бре описує, за що й чому. Тому що були працьовитими господарями, 
вирощували ніжинські огірочки й не хотіли йти до колгоспу. 

Дякую за газету, яку отримую в Австралії. Читаю все, від першої 
сторінки до останньої, а читати є що. Яка велика приємність — читати 
про всі новини та події з рідного краю. 

Галина ГЛУХОВЕРА,
Австралія 

120 років української 
еміграції в Аргентині 

У Буенос-Айресі відбулась конференція, 
присвячена 120-річчю перших українських по-
селень. Захід було організовано Українською 
центральною репрезентацією в Аргентині.

На конференцію прибули представники 
української громади чотирьох хвиль еміграції з 
різних провінцій Аргентини. Учасники ділилися 
своїми історіями про те, як склалося життя їхніх 
родин на новій батьківщині.

З вітальним словом виступив міський голо-
ва Апостолес — колиски української еміграції 
в Аргентині — Маріо Рамон Віалей, який також 
є нащадком перших українських переселенців.

Посол України в Аргентині Юрій Дюдін по-
дякував аргентинській владі за гостинність і 
надану етнічним українцям можливість вільно 
розвиватися всередині країни, а також висло-
вив глибоку повагу українській громаді за збе-
реження крізь роки українських традицій, мови 
та культури.

Нині в Аргентині проживає близько 300 ти-
сяч етнічних українців. 

Співає хор «Прометей»
На своїх дворічних загальних зборах в 

Українському освітньо-культурному центрі в 
Дженкінтавні (штат Пенсильванія) члени укра-
їнського чоловічого хору «Прометей» з Філа-
дельфії зібралися, щоб проаналізувати роботу 
хору за минулі два роки й обговорити виступи 
нинішнього 55-го від часу створення хору року. 

Були оцінені минулі виступи, зокрема спільні 
концерти з хором «Думка» з Нью-Йорка, виступ 
на виставці з нагоди відкриття пам’ятника жерт-
вам Голодомору у Вашингтоні, концерт на честь 
Тараса Шевченка в Чикаго, кілька фестивалів, 
богослужінь, весільних і різдвяних виступів.

Мистецький керівник і диригент Роман Ку-
чарський подякував усім членам хору за їхню 
відданість.

Детальна інформація про хор «Прометей» 
— на веб-сайті www.prometheuschorus.com. 
Щодо замовлення хору для виступів на фес-
тивалях, богослужіннях, весіллях та інших на-
годах слід звернутися на адресу: contact@
prometheuschorus.com

Чим живуть українці у Франції
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Цікаві факти про Нову Зеландію

ППаноррамаа
Українець об’їхав 
велосипедом 
13 країн світу
Одеський велосипедист Руслан Ве-

рин подолав 15 тисяч кілометрів за 190 
днів. Дорогою дарував місцевим жите-
лям українські прапорці та розповідав 
про свою країну.

«Зазвичай люди запрошували додо-
му, дуже дивувались, як можна стільки 
проїхати на велосипеді, — розповідає 
Руслан. — Майже всі знають Україну і 
вважають такий прояв сили та здоров’я 
нормальним для українця».

Руслан розпочав подорож з Одеси. 
Проїхав такі країни: Молдова, Румунія, 
Болгарія, Туреччина, Іран, Пакистан, Ін-
дія, Непал, М’янма, Таїланд, Малайзія. 
Кінцевою точкою став Сінгапур. Там його 
зустріла українська діаспора. Зараз Рус-
лан повернувся додому. 

Між Францією 
і Німеччиною 
пустили трамвай
Між французьким Страсбургом і ні-

мецьким Келем запущено трамвай-
не сполучення. 29 квітня береги Рейну 
з’єднав міжнародний трамвайний марш-
рут, уперше за 72 роки.

На лінії між Францією та Німеччиною 
нині працюють 12 трамваїв виробництва 
компанії Alstom. Коли буде завершено 
будівництво всіх запланованих відгалу-
жень маршруту, пасажирів обслуговува-
тимуть 50 трамваїв.

Востаннє дістатися таким чином з од-
ного міста до іншого було можливо перед 
Другою світовою війною, пізніше з полі-
тичних причин відновлення цього руху 
довгий час не розглядалося.

Будівництво нової трамвайної лінії 
тривало три роки, обійшлося в 97 млн 
євро. З цієї суми приблизно 26 млн євро 
склав внесок Келя, 3,2 млн виділив Єв-
росоюз, іншу частину забезпечила влада 
Страсбурга.

У Німеччині 
підвищать плату за 
радіо й телебачення
Комісія з фінансових вимог операто-

рів мовлення (KEF) у Німеччині передба-
чає, що тарифи на теле- та радіомовлен-
ня  наступного року можуть зрости в се-
редньому на € 1 – 2 на місяць. Глава KEF 
Хайнц Фішер-Хайдлбергер заявив, що 
змушені підняти плату у зв’язку зі збіль-
шенням витрат — модернізацією та по-
ліпшенням теле- й радіокомунікацій. Нині 
обов’язковий щомісячний збір за теле- й 
радіомовлення становить € 17,50. Пе-
редбачається, що ця сума зросте до € 19.

Середня місячна зарплата в Німеччи-
ні становить 3974 євро, а разом із соці-
альними виплатами — 5088 євро. 

Скільки сміття 
на орбіті?
Учені за допомогою потужного рада-

ра підрахували кількість сміття на орбіті 
Землі. Астрономи знайшли на орбіті не 
менше 23 тисяч об’єктів, які можна зара-
хувати до космічного сміття. Це, зокре-
ма, запущені на орбіту в різний час штуч-
ні супутники, уламки ракет і частини кос-
мічних апаратів. Переважно йдеться про 
невеликі об’єкти, що не перевищують 
розмірів кулака людини, й навіть кри-
хітні частки. Проте швидкість обертання 
деяких досягає 40 кілометрів на годину. 
Тому такі відходи є серйозною небезпе-
кою для супутників і космічних кораблів.

Нова Зеландія — держава в 
південно-західній частині Тихого 
океану, розташована на двох вели-
ких островах (острів Північний і ост-
рів Південний) та великій кількос-
ті (приблизно 700) прилеглих дріб-
ніших островів. Столиця країни — 
місто Веллінгтон, найбільше місто 
— Окленд (1,3 млн мешканців). На-
селення Нової Зеландії становить 
близько 4 443 900 осіб. Територія — 
268680 квадратних кілометрів. 

Королівство Нової Зеландії по-
єднує незалежні в державному 
управлінні, але вільно асоційовані 
з Новою Зеландією острівні держа-
ви — острови Кука, Ніуе, а також не-
самоврядну територію Токелау й ан-
тарктичну Територію Росса. 

Однією з особливостей Нової 
Зеландії є географічна ізольова-
ність. Найближчі сусіди країни: на 
захід — Австралія, відокремлена 
Тасмановим морем (найкоротша від-
стань — близько 1700 км); на північ 
— острівні території — Нова Каледо-
нія (близько 1400 км), Тонга (близь-
ко 1800 км) та Фіджі (близько 1900 
км).

Держава побудована на принци-
пах конституційної монархії й парла-
ментської демократії, належить до 
розвинених країн світу. Глава дер-
жави — королева Нової Зеландії 
Єлизавета II, вона ж — королева Ве-
ликобританії. 

Люди з’явилися на території Но-
вої Зеландії значно пізніше, ніж на 
більшості інших частин Земної кулі. 

Племена маорі оселилися на цих 
островах тільки в середині XIII сто-
ліття.

Нині ця держава — одна з най-
більш спокійних і безпечних у світі. 
Крім того, тут практично відсутня ко-
рупція.

У країні три державні мови — ан-
глійська, маорі й мова жестів.

Нова Зеландія має два державні 
гімни — власний і британський.

У місті Данідін розташована ву-
лиця Болдуїн, найкрутіша на планеті, 
вона спускається під кутом 38 гра-
дусів.

Важливим елементом культу-
ри є регбі. Новозеландська збірна 
з регбі — краща у світі. У регбі в цій 
країні грають усі, починаючи з три-
річного віку, і гра присутня всюди: в 
парках, на пляжах, на телеекранах, 
у пресі.

Нова Зеландія першою з усіх 
країн світу проголосила себе 
без’ядерною державою — 1987 
року. На практиці це означає, зокре-
ма, що в її територіальні води не мо-
жуть входити кораблі на атомній тязі 
або з ядерною зброєю. На островах 
також немає жодної АЕС.

Це острівна держава першою у 
світі (1893 року) запровадила вибор-
че право загальним. Вона також ста-

ла першою країною в світі, де три вищі 
державні посади обіймали жінки.

Найпівденнішою столицею Зем-
лі є Веллінгтон.

У Новій Зеландії були зняті відо-
мі фільми «Володар кілець» і «Хоббіт». 

Символом Нової Зеландії вва-
жається безкрилий птах ківі, який не 
живе більше ніде на Землі.

Жителям країни дозволено во-
дити машину з 15 років.

У країні відбувається до 400 
землетрусів на рік.

Першою людиною, якій вдалося 
здійснити сходження на Еверест, був 
новозеландець Едмунд Хілларі.

Вода місцевого Блакитного озе-
ра — одна з найпрозоріших у світі.

У Новій Зеландії не водяться 
змії, великі хижаки, отруйні комахи 
й комарі. Зате на цих островах меш-
кає більше видів пінгвінів, ніж деінде 
на планеті.

Третина території країни — на-
ціональні парки, що охороняються 
державою. При вході до більшості з 
них стоять спреї, якими рекоменду-
ється обробити взуття, аби не зане-
сти в парк чужорідних бактерій.

Майже на всій території Нової 
Зеландії заборонено розведення 
багать.

Географія та клімат Нової Зелан-
дії, незважаючи на її скромні роз-
міри, — одні з найрізноманітніших у 
світі.

Хмарочос «Небесна вежа» в 
Окленді — найвища будова Півден-
ної півкулі.

Світ не перестає нас ди-
вувати. У різних куточках 
Землі є щось неймовірне.

Магнітні пагорби, Індія
Якщо припаркувати автомо-

біль біля підніжжя пагорба й по-
ставити на нейтральну передачу, 
машина почне котитися на підйом. 
Створюється враження, що вгору її 
тягне якась невидима сила. Одно-
значного пояснення цього явища 
нема. Дехто вважає, що це — ілю-
зія, створена гравітаційним пагор-
бом.

Дольмени 
Прадавні величезні плоскі 

кам’яні плити у формі літери П ви-
явлені в різних куточках планети 

(Корея, Китай, Індія, Ізраїль, Скан-
динавія, Росія). Археологи вважа-
ють, що колись дольмени були по-
хоронними камерами. У дольме-
нах змінюється хід годинника, див-
но поводяться стрілки приладів.

Водоспад вічного 
вогню, США

Феномен вогню у воді пояс-
нюється тим, що в цьому місці 
існують невеликі гірські розло-
ми, через які просочується при-
родний газ. Іноді «вічний вогонь» 
затухає, але туристи запалюють 
його знову. Існує прикмета: тому, 
хто «оживить» вогонь, пощастить. 

Замок Франгокастелло, 
Греція

На острові Кріт спостеріга-
ється дивний міраж. Щороку на-
прикінці травня тіні людей, пішки 

або на конях, зі зброєю, рухають-
ся від церкви Святого Харлампа 
до фортеці Франгокастелло. Яви-
ще спостерігається вранці, коли 
море спокійне й висока атмос-
ферна вологість. Триває цей мі-
раж близько 10 хвилин.

Чеські катакомби, Чехія
1996 року вчені зафіксува-

ли звуки органа, про які йдеться 
в легендах. Підземний хід знахо-
диться на глибині 10 метрів, біля 
нього немає жодного приміщен-
ня, в якому міг би розміститися 
цей музичний інструмент, також 
очевидців обстежували психо-
логи на ознаки масових галю-
цинацій. Але головною сенсаці-
єю стало існування «сходів, що 
світяться». Проби матеріалу по-
казали, що фосфору тут немає. 
Сходи, на перший погляд, нічим 
не вирізняються, але з часом 
вони починають випромінювати 
містичне червонясто-помаран-
чеве світло.

Кам’яний ліс, Китай
Кам’яний ліс утворився по-

над 200 млн років тому. Раніше 
на цьому місці розташовувало-
ся море, в якому осідали товсті 
шари вапняку. Але в результа-
ті тектонічних зсувів камені ви-
йшли на поверхню. У підземній 
частині кам’яного лісу розташо-
вана печера, в якій відбувають-
ся справжні чудеса: від серп-
ня по листопад підземна річка 
кожні 30 хвилин утворює ви-
хор, який триває всього кілька 
хвилин.

Річка п’яти кольорів, 
Колумбія

Більшу частину року річка 
схожа на будь-яку іншу, але вліт-
ку вона перетворюється на різ-
нобарвний килим. Червоні, ро-
жеві, сині, зелені й жовті кольо-
ри створюють унікальні види во-
доростей. 

— Нещовно повернувся з Каїра. 
Ще маю побувати в 9 містах. Я подо-
лав п’ять континентів, залишилась Ав-
стралія, — каже столичний мандрів-
ник Микола Подрезан. 25 років тому 
потрапив в автомобільну аварію, отри-
мав травму хребта. Пересувається на 
візку.

У рамках проекту «Планета Земля 
— погляд з інвалідного візка» планує 
об’їхати 35 міст на 6 континентах. 

— Що Ви хочете показати цим 
проектом?

— Збираю досвід, як у різних краї-
нах вирішено питання пристосованості 
міста для людей на візках. За кордоном 
я повноцінна людина. А повертаючись 
в Україну, відчуваю себе інвалідом.

Після аварії мені видали довідку 
«непрацездатний, потребує сторон-
нього догляду». Я не порівнюю, але 
Рузвельт на візку Америкою керував. 

Для такої людини потрібні лише 
широкі двері, щоб проходив візок, 
адаптований транспорт і туалети.

— Що Вас надихає?
— 20 років тому я отримав листа 

від дівчини із села на Вінниччині. На-
вчалася вона в інтернаті для людей з 
обмеженими можливостями четвертої 
категорії — тих, у кого немає кінцівок. 
Але бачу: почерк гарний, вірші написа-
ла. Запитує, що їй робити. Шлях у неї 
був тільки до будинку для літніх людей. 
Я порадив переїхати до обласного цен-
тру. Вона почала займатися громад-
ською роботою, закінчила Київський 
університет Шевченка з відзнакою.

На початку 2000-х їздили в тури 

Україною «Ми такі ж, як і ви» — співа-
ли, танцювали на візках, читали вірші, 
виставки організовували. Показува-
ли картини, намальовані зубами. Я 
запросив її в цей тур. У грудні торік ця 
жінка стала уповноваженою з прав ін-
валідів при Кабінеті Міністрів. Її звати 
Раїса Панасюк.

— Що найбільше запам’яталося 
з подорожей?

— Нам розповідали, що у Сток-
гольмі в разі несправності ліфта в ме-
тро інвалід чи супровідник може піді-
йти до диспетчера. Той видасть довід-
ку, й метрополітен оплатить таксі. У 
Лондонському Тауері відвідувач пла-
тить 20 фунтів, з обмеженими можли-
востями — 15, а супровідник іде без-
коштовно, бо він на роботі.

Люблю мандрівки. Те відчуття, 
коли повертаєш за поворот і бачиш Пі-
занську вежу чи Ейфелеву, піраміди. 
Відчуваєш водяний пил Ніагарського 
водоспаду. Я побував у 55 країнах сві-
ту, з них у 48 — на візку.

— У чому головна проблема на-
шого суспільства?

— Головне — почуття власної гід-
ності. А також мотивація, виховання і 
життєвий досвід. Проблема в головах. 
У тих батьках, котрі жаліють своїх дітей 
з обмеженими можливостями й самі 
роблять з них «інвалідів».

Не має значення, яку частину 
здоров’я в людини забрала хвороба 
чи нещасний випадок, важливо те, як 
вона користується рештою. Немає ніг 
— у мене є візок.

Микола Подрезан, 63 роки. Наро-
дився в Києві в родині інженерів. Пер-
ша освіта — інженер-будівельник, дру-
га — режисер, закінчив аспірантуру із 
соціальної роботи. 25 років тому в Ес-
тонії потрапив в автокатастрофу, опи-
нився в інвалідному візку.

Учасник телемарафонів, спортив-
них змагань. Керівник Міжнародного 
благодійного фонду інформаційної під-
тримки інвалідів «ІП-Фонд». Організо-
вував конкурси «Міс Україна на візку» 
та «Лицар України на візку».

На сайті nesididoma.com пише по-
дорожні нотатки.

Наталія ЯВОРСЬКА

Аномальні точки Землі Українець на візку 
побував у 48 країнах
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Фернан (Фернандо) Магеллан 
(1480 – 1521) — португальський 
мореплавець на іспанській служ-
бі. Керував першою успішною нав-
колосвітньою експедицією, під час 
якої загинув. Дав назву «Тихий оке-
ан». Його вважають національним 
героєм Іспанії.

Магеллан народився на гірській 
фермі в північно-східному регіоні 
Португалії. Його батько — Педро де 
Руї Магальяйнш, мер міста, матір — 
Альда де Мескіта. 

Батьки Магеллана померли, 
коли Фернандо було 10 років. У віці 
12 років Магеллан став пажем ко-
роля Жуана II і королеви Елеонори 
при королівському дворі в Лісабоні. 
Тут продовжив освіту, цікавився гео-
графією та історією.

У віці 25 років майбутній море-
плавець уперше вийшов у море. 

1513 року Фернана послали 
до Марокко, де 28 серпня він брав 
участь у битві поблизу міста Азем-
мур і отримав тяжке поранення. 
Повернувшись до Португалії 1516 
року, Магеллан розробив план пла-
вання до Молуккських островів за-
хідним шляхом. Король Португалії 
Мануель І відкинув цей план.

1517 року Магеллан за згодою 
короля офіційно відмовився від гро-
мадянства і виїхав з Португалії, щоб 
запропонувати свої послуги коро-
лівському дво-
ру Іспанії. 

У березні 
1518 року іс-
панський ко-
роль Карл V та 
мореплавець  
підписали уго-
ду. На гроші, 
отримані від 
короля, купи-
ли п’ять суден: 
« Т р и н і д а д » , 
флагманський 
корабель Магеллана (вантажопід-
йомність 110 тонн, екіпаж 55 осіб), 
«Сан-Антоніо» (120 тонн, екіпаж 60), 
«Консепсьйон» (90 тонн, екіпаж 45), 
«Вікторія» (85 тонн, екіпаж 42) і «Сан-
тьяго» (75 тонн, екіпаж 32).

20 вересня 1519 року Магеллан 
вирушив у плавання із 270 членами 
екіпажу, щоб досягти Молуккських 
островів західним шляхом.

Дізнавшись про відплиття Ма-
геллана, португальський король Ма-
нуель I відправив військово-мор-
ський загін для переслідування, але 
мореплавець вислизнув від порту-
гальців. 

20 листопада експедиція пере-
тнула екватор, а 6 грудня екіпаж по-
бачив береги Бразилії. Далі вони ру-
халися вздовж узбережжя Півден-
ної Америки. Під час тривалих пошу-
ків біля берегів Аргентини проходу 
до моря на інший бік континенту не-
сподівано для експедиції настала 
зима. Магеллан вирішив перезиму-
вати в Патагонії. 

24 серпня продовжили плаван-
ня, судно «Сантьяго» відправили до 
берега в розвідку, але на зворотно-
му шляху воно розбилося й потонуло. 

На 52 градусі південної широ-
ти 21 жовтня 1520 року флот до-
сяг мису Вірхенес. Чотири кораблі 
почали повільний рух небезпеч-
ним проходом довжиною 372 км. 
Згодом цю протоку стали назива-
ти Магеллановою. Вона сполучає 

Атлантичний і Тихий океани, пере-
тинаючи південну частину Півден-
ної Америки.

Перехід протокою з незнайо-
мим фарватером був дуже важким, 
крім того, «Сан-Антоніо», який рухав-
ся першим, вийшовши з протоки, по-
вернув на південь та, обігнувши пів-
денний край Америки, самовільно 
повернувся до Іспанії. 28 листопада 
три кораблі, що залишилися, вийшли 
до південної частини Тихого океану. 
Магеллан став першим європейцем, 
який проплив з Атлантичного океа-
ну в Тихий. Мореплавець назвав ці 
води океану Спокійним морем.

Рухаючись у північному напрям-
ку, 13 лютого 1521 року експедиція, 
що налічувала 100 осіб, перетнула 
екватор, а 16 березня досягла Філіп-
пінських островів. 7 квітня моряки 
дістались до острова Себу. Магеллан 
організував там постій, прагнучи на-
вернути місцеве населення до хрис-
тиянської віри. Незабаром (можли-
во, занадто покладаючись на силу 
володіння вогнепальною зброєю) 
він узяв участь у конфлікті між місце-
вими правителями. 27 квітня 1521 
року під час одного з боїв на остро-
ві Мактан, жителі якого відмовились 
платити данину іспанській короні, 
Магеллана вбили разом із части-
ною його товаришів. Згодом тубільці 
Себу вбили ще кілька десятків море-

плавців. Члени 
експедиції, які 
за лишилися, 
терміново від-
пливли. 

Без до-
с в і д ч е н о г о 
М а г е л л а н а 
флотилія ви-
тратила кілька 
місяців, щоб 
дістатися до 
Моллукських 
островів. 

«Консепсьйон» ще раніше був 
залишений командою і спалений. 
Залишалося тільки два кораблі. 
«Тринідад» відремонтували, й судно 
вирушило на схід до іспанських во-
лодінь у Панамі, а «Вікторія» — на за-
хід в обхід Африки. «Тринідад» потра-
пив у смугу зустрічних вітрів і зму-
шений був повернутися до Молукк-
ських островів, де його захопили в 
полон португальці. 

«Вікторія» під командуванням 
Хуана Себастьяна Елькано продо-
вжила маршрут, щоб доплисти до 
Іспанії. Корабель з труднощами обі-
гнув мис Доброї Надії і потім два мі-
сяці без зупинок рухався на північ-
ний захід уздовж африканського 
узбережжя.

6 вересня «Вікторія» під коман-
дуванням Елькано дісталася до Іс-
панії, ставши єдиним кораблем фло-
тилії Магеллана, що переможно по-
вернувся до Севільї. На кораблі було 
всього вісімнадцять мандрівників.

Елькано отримав від короля 
Карла V дворянство та платню у 500 
дукатів на рік. Моряки привезли 
тонни гвоздики, яку було продано за 
приголомшливу ціну.

Отже, іспанці здійснили перше в 
історії навколосвітнє плавання, від-
крили західний шлях до Азії та Мо-
луккських островів (Островів Пряно-
щів), довівши правильність гіпотези 
про кулястість Землі й неподільність 
океанів, які омивають сушу.

Видатні особиВидатні особи  
світової історіїсвітової історіїГуни в Китаї

Археологи виявили на території Центрально-
го Китаю 18 поховань представників кочового 
народу гунів, які мешкали на цих землях 1,8 тися-
чі років тому. Усі ці компактні поховання всереди-
ні викладені з цегли. Поховання чудово зберегли-
ся, майже в кожному з них були виявлені старо-
винні артефакти, зокрема бронзові котли. Також 
виявлені намиста, золоті сережки, кинджали, 
інші предмети повсякденного побуту гунів.

Загадка 
перуанських руїн
Няпуа Іглесіа розташована в Священній 

Долині високих Анд. Архітектура тут схожа на 
архітектуру давніх єгиптян.

Історики вважають, що ці руїни належать 
до цивілізації інків, але не всі з цим погоджу-
ються. Також невідомий вік руїн.

Каміння, з якого зведені Няпуа Іглесіа, теж 
викликає питання в істориків. Воно яскраво 
контрастує з навколишнім піщаником.

Дослідники переконані, що хтось свідомо 
зруйнував Няпуа Іглесіа. Ушкодження будівель 
нагадують сліди вибухів. Але ці руїни знайшли іс-
панці в XVI столітті, а вибухівки тоді не існувало.

Археологи припускають, що Няпуа Іглесіа 
може бути давньою обсерваторією. Відкриті 
камери мають різні розміри і глибину, а їхні осі 
вказують на три різні напрямки, з якими стика-
ється горизонт. Таке зоряне вирівнювання було 
дуже точним на початку XVI століття, коли дер-
жава інків досягла свого найбільшого розвитку.

Мавзолей — храм-гробниця і 
надгробний пам’ятник царя Мавсола, 
споруджений у середині IV століття до 
н.е. за наказом його дружини Артемі-
сії III в Галікарнасі (сучасний Бодрум, 
Туреччина).

За давніми переказами, Мав-
сол був правителем Карії (країни, що 
входила до складу Перської імперії) 
від 377 по 353 роки до н.е. Столицею 
було місто Галікарнас. Мавсол змінив 
свого батька на посаді повелителя 
міста й сатрапа провінції.

Мавсол одружився на своїй се-
стрі Артемісії. Набуваючи все біль-
шої могутності, він став задумувати-
ся про гробницю для себе і своєї ца-
риці. Правитель мріяв про величний 
пам’ятник, який би нагадував світу 
про багатство і могутність ще довго 
після його смерті.

Помер Мавсол до закінчення ро-
біт над гробницею, але його вдо-
ва продовжувала керувати будівни-
цтвом до повного завершення, при-
близно 350 року до н е. Гробницю на-
звали мавзолеєм, на ім’я царя, і це 
слово згодом стало означати всяку 
значну й величну гробницю.

До будівництва й оздоблення мав-
золею були залучені відомі майстри, 
в тому числі прославлені скульптори 
Скопас, Бріаксид і Леохар. 
Останній служив придворним 
скульптором Олександра Ма-
кедонського, його творчість 
дуже шанував давньогрець-
кий філософ Платон.

У мавзолеї поєднувалися 
сувора геометричність, ма-
сивна простота і прагнення 
до декоративності й легкості 
форм, плавності ліній. Анало-
гів цій споруді у грецькій ар-
хітектурі немає, проте прин-
цип гробниці на постаменті в 
різних формах був широко ві-

домий в Карії і в сусідній Лікії. На межі 
V і IV століть до н.е. такого роду гроб-
ниці перетворилися на монументаль-
ні усипальниці своїх замовників, бага-
то прикрашені скульптурним декором. 

Гробниця Мавсола являла собою 
величну і незвичайну за формою спо-
руду, побудовану з цегли й облицьова-
ну зсередини та ззовні мармуром. Ви-
сота її сягала 60 метрів.

Мавзолей був облицьований пли-
тами зі строкатого мармуру, укладе-
ними на вапняному розчині. Стіни 

його з сирцю являли зразок міцності, 
мали таке вилощене штукатурне (вну-
трішнє) оздоблення, що справляли 
враження дзеркальної поверхні. 

Будівля складалася з високого цо-
кольного ярусу (розмірами 66х77,5 м) 
— усипальниці Мавсола і його дружини 
Артемісії, другого ярусу — приміщення 
для заупокійного культу, оточеного ко-
лонадою, і пірамідального вінчання з 
24 мармурових сходинок, завершено-
го мармуровими фігурами Мавсола й 
Артемісії в колісниці квадриги. 

У стародавньому світі мавзолей у 
Галікарнасі вважався п’ятим із семи 
чудес світу. 

Майже неушкодженим простояв 
1800 років. Проте через вісімнадцять 
століть землетрус зруйнував його до 
основи.

У 1489 році християнські лицарі-
йоаніти стали використовувати мавзо-
лейні уламки для замка, який зводили 
неподалік. Вони склали частину кріпос-
них стін із блоків зеленого каменю, що 
належали основній частині мавзолею. 
Через кілька років лицарі виявили уси-
пальницю Мавсола й Артемісії. Але вони 
залишили поховання на ніч без охоро-
ни, і його розграбували мародери, яких 
привабили золото й коштовності.

Ще триста років минуло, перш ніж 
археологи почали тут розкопки. 
Вони відкрили частини основи 
мавзолею, а також статуї і рельє-
фи, які не були розбиті або вкраде-
ні. Серед них виявилися величез-
ні статуї, що зображали, як вва-
жають археологи, царя й царицю. 
1857 року ці знахідки перевезли 
до Британського музею в Лондоні.

Протягом останніх років про-
вели нові розкопки, і тепер на 
цьому місці в Бодрумі залишила-
ся лише пригорща каменів.

Поч. в №№ 99 — 102. 
Далі буде

Новий просвітницький проект газети

Сім чудес світу 
Мавзолей 

у Галікарнасі

Руїни мавзолею.

Американо-китайська група 
археологів виявила найдавніше 
свідчення вживання людиною ал-
коголю. Раніше вважали, що пер-
шовідкривачами алкогольних на-
поїв — вина й пива — були жителі 
Близького Сходу. Проте відкриття 
довело, що китайці почали вжива-
ти алкоголь значно раніше.

Археологам удалося зібра-
ти черепки шістнадцяти глиняних 
посудин на місці древнього села 
Цзіаху в провінції Хенань. Хіміч-
ний аналіз фрагментів глиняно-
го посуду, знайденого на розкоп-
ках неолітичного села в Китаї, по-
казав, що в посудинах зберігав-
ся алкогольний напій. Вік посудин 

— приблизно 9 тисяч років. Ко-
лишній рекорд належав іранській 
знахідці, вік якої — близько 7 ти-
сяч 400 років. 

У Китаї на черепках археологи 
знайшли залишки напою, що пе-
ретворилися на смолу. Його хіміч-
ний аналіз засвідчив: у давнину в 
посудинах китайці зберігали щось 
схоже на сучасне рисове вино, 
яке виготовляється методом бро-
діння з рису, меду й винограду.

За словами керівника групи 
вчених Патріка Макговерна, такі 
напої були важливою складовою 
релігійного життя, соціальних сто-
сунків, медицини в багатьох куль-
турах світу.

Зброя бронзової доби 
Міжнародна група археологів з Норвезького університету знайшла 

склад зброї, якому виповнилося близько трьох тисяч років.
Під час розкопок за 44 кілометри від міста Тронхейм (Норвегія) вче-

ні знайшли кельти (бронзові сокири) й інші артефакти. Загалом вдалося 
відшукати 30 предметів, які є справжніми посланцями з бронзової доби 
(3500 – 1200 рр. до нашої ери). Учені припускають, що таке скупчення 
зброї могло бути складом або релігійним сховищем.

Найдавніше свідчення 
вживання алкоголю

Магеллан

у р у

Сучасна реконструкція 
судна «Вікторія».
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75 років від часу створення Української Повстанської Армії

На предпраздничной 
ударной вахте
Да здравствует нерушимый союз рабочего класса, кол-

хозного крестьянства и народной интеллигенции!
Пусть крепнет социально-политическое и идейное един-

ство советского общества! 
Из призывов ЦК КПСС

Каховская магистраль 
достигла финиша
ХЕРСОН. Первый кубометр грунта в 130-километровой 

магистрали Каховской оросительной системы был вынут ме-
лиораторами управления «Херсонводстрой» накануне 50-ле-
тия Советской власти… И вот настал момент, когда строители 
развернули соревнование за право быстрее достигнуть фи-
ниша, вынуть последний кубометр на завершающем рубеже 
магистрального канала.

Под открытым небом
Ремонтировать сельскохозяйственную технику нам при-

ходится круглый год под… открытым небом. И всё потому, что 
на нашем третьем отделении совхоза нет пункта техническо-
го обслуживания. 

ТЕТЕРИН, механизатор, и ещё 11 подписей. 
Вельский район Архангельской области. 

Где купить мешок? 
Мы, жители с. Михайловское Здвинского района Новоси-

бирской области, чтобы купить муки, ездим в г. Барабинск, за 
130 километров. Но это не беда. Беда в том, что её не прода-
ют в мешках. Продавцы требуют возвращать их «мешкотару».

М. ДОВГАЛЬ, 
рабочий совхоза «Здвинский». 

Вычислительные центры
Три новых вычислительных центра, предназначенных для 

использования в области планирования и управления наци-
ональной экономикой, начали действовать в кубинской про-
винции Гуантанамо.

Планами правительства Кубы предусмотрено создание 
подобных центров во всех провинциях страны. 

Общество попранных прав
Выбросили на улицу. Сан-Франциско. Без крыши над го-

ловой оказались коренные жители Сан-Франциско — 80-лет-
ние Кларенс и Маргарет Айриш. На днях они получили уве-
домление о выселении из квартиры, в которой проживали 
последние 18 лет. Домовладелец не скрывает, что намерен 
взвинтить за неё арендную плату.

Образование — не для рабочих. Париж. У 870 тысяч 
французских студентов начинается новый учебный год.

«Новый год — проблемы старые» — это выражение прочно 
вошло в словарь французской молодёжи, которая постоянно стал-
кивается с фактами социальной дискриминации в вузах, ростом 
расходов на обучение, питание и приобретение учебных пособий. 

(«Сельская жизнь», газета Центрального 
Комитета КПСС, 24.10.1979)

Повторить успех
Иван Иванович Дзюбан — человек, хорошо известный в 

рабочей Кадиевке. Он — забойщик шахты имени XXII съезда 
КПСС. Трудовая слава пришла к нему, когда он личный план 
минувшей пятилетки выполнил за три года.

Следующий участок — Амгунь
Последние рельсы уложены на участке Байкало-Амур-

ской магистрали, соединяющем станции Берёзовый и Сочах. 
Этот 35-километровый стальной путь сооружён на два меся-
ца раньше срока. 

Крупнейший в Европе
Десять тысяч тонн помидоров и восемь тысяч тонн огур-

цов в год — такая проектная мощность самого крупного в Ев-
ропе тепличного комбината «Южный», сооружение которого 
начнётся в Ставропольском крае. 

Уверенно смотрим в будущее
Как своё родное, кровное дело воспринял коллектив 

Одесского завода радиально-сверлильных станков име-
ни В.И. Ленина призыв Всемирного Совета Мира остано-
вить гонку вооружений, сделать разрядку международной 
напряжённости необратимой. 

Сумасшедшие или 
неблагонадёжные
Канадский журналист Губерт Гендрон сообщает в газе-

те «Монреаль стар», что несколько сот канадцев в настоящее 
время заключены в психиатрические больницы и содержат-
ся там с санкции властей. «Лечение в этих учреждениях мо-
жет продол жаться бесконечно, — пишет журналист, — и для 
больных «нахождение там воспринимается как обыкновенное за-
ключение». Одна из распространённых формулировок — «осво-
бождение в данное время неразумно по политическим мотивам». 

(«Рабочая газета», газета Центрального Комитета 
Коммунистической партии Украины, 19.06.1976 г.) 

Напередодні головних 
свят двох тоталітарних імпе-
рій ХХ століття (7 листопада 
в СРСР і 9 листопада в Тре-
тьому рейху) не зайве згада-
ти етичну різницю між ними. 
Зрозуміло, не з метою ви-
правдання якогось з цих ре-
жимів. Але, оскільки інтерес 
до історії в нинішньому сус-
пільстві великий, важливо, 
щоб він був неупередженим. 
Інакше ця тоталітарна історія 
просочуватиметься в сьогод-
нішній день і вдягатиметься 
в новий пропагандистський 
одяг.

Парламентська асамб-
лея ОБСЄ ще 2009 року при-
рівняла сталінізм до нацизму. 
Це рішення викликало бурх-
ливе невдоволення офіцій-
ної Росії. У «правонаступниці 
СРСР» досі триває і навіть по-
силюється виключно радян-
ське трактування подій Другої 
світової вій ни й попереднього 
періоду. В академічній історії, 
соціальній філософії та публі-
цистиці можуть критикувати 
окремі «перегини» комунізму. 
Але в цілому він вважається 
нехай і своєрідною, але «спад-
щиною» епохи Просвітництва 
з її прогресизмом, раціоналіз-
мом і гуманізмом. Порівняно з 
цим європейський фашизм (у 
широкому сенсі — як усі праві 
антикомуністичні режими тієї 
епохи) зображається «абсо-
лютним злом».

Ми тут не зіставлятимемо 
число жертв — хоча очевидно, 
що за десятиліття світового ко-
мунізму в різних країнах (СРСР, 
Китай, Камбоджа і так далі) по-
страждало значно більше лю-
дей, ніж від європейських фа-
шистських режимів. Не стане-
мо і вдаватися до подробиць 
— чи можна, наприклад, Ман-
нергейма або Салазара вва-
жати «фашистами»? Просто ви-
знаємо: нацизм з етичної точ-
ки зору дійсно можна назвати 
«абсолютним злом».

Режим, ґрунтований на 
знищенні людей інших націо-
нальностей, від початку був 
приречений — якщо людство 
хотіло залишатися людством.

Але все-таки це абсолют-
не зло було чесним. Що воно 
проповідувало — те і здійсню-

вало. А якщо ми подивимося 
з цієї точки зору на комунізм, 
нас вразить велетенська прі-
рва між його деклараціями й 
реальними результатами.

Розглянемо три знамени-
ті декрети, заявлені більшови-
ками відразу після свого пере-
вороту в жовтні 1917 року. По 
суті, саме за допомогою цих 
декларацій їм вдалося викли-
кати досить широку народну 
симпатію. Але всі, хто повірили 
в них, виявилися жорстоко об-
дуреними.

Так, у «декреті про мир» 
більшовики пообіцяли стомле-
ним від Першої світової війни 
народам «справедливий і де-
мократичний мир» без анексії 
і контрибуцій. Це дійсно про-
звучало революційно — але 
от тільки більшовицька Росія 
виявилася зовсім не мирною і 
не демократичною країною. Не 
минуло і трьох років, як вона 
вторглася до Польщі. У травні 
1920 року газета «Правда» від-
верто закликала: «За міжна-
родну революцію! Через труп 
білої Польщі лежить шлях до 
світової пожежі. На багнетах 
понесемо щастя і світ трудово-
му людству!»

Проте під Варшавою ста-
лося «чудо на Віслі», й червоні 
були відкинуті. Світова рево-
люція шляхом військового по-
ходу в Європу провалилася...

Також у «декреті про мир» 
більшовики пообіцяли «ска-
сування таємної дипломатії», 
хоча незабаром організували 
Комінтерн, який повинен був 
здійснювати революції в інших 
країнах за вказівкою москов-
ського Кремля.

Іншим відомим декретом 
«про землю» більшовики ска-
сували приватну власність на 
землю, але декларували її без-
коштовну передачу тим, хто її 
обробляє. При цьому уточнили: 
«Питання про землю, в усьому 
його обсязі, може бути виріше-
не тільки всенародними Уста-
новчими зборами».

Але, як відомо, Установчі 
збори більшовики незабаром 
розігнали, а селян прирекли на 
грабіжницьку «продрозклад-
ку». А через 10 років зовсім пе-
рейшли до тотальної і репре-
сивної «колективізації», відро-
дивши на новому етапі систему 
кріпацтва. 

Третій більшовицький до-
кумент — «Декларація прав 
народів Росії» — особливо 
примітний. Ленін і Сталін, що 
підписали її, проголосили:

Рівність і суверенніcть на-
родів Росії.

Право народів Росії на 
вільне самовизначення, аж до 
відокремлення і утворення са-
мостійної держави.

Скасування всіх і всяких 
національних і національно-
релігійних привілеїв і обме-
жень.

Вільний розвиток націо-
нальних меншин та етногра-
фічних груп, що населяють те-
риторію Росії.

Якби ця декларація реа-
лізувалася, це означало б то-
тальне подолання російської 
імперської традиції. Проте в 
реальності в більшовиків були 
зовсім інші плани, які передба-
чали відтворення імперії, але 
на інших ідеологічних засадах.

У грудні 1917 року, поки на 

цій декларації ще не висохло 
чорнило, Ленін був вимушений 
визнати незалежність Фінлян-
дії. Але іншою рукою — озбро-
ював фінську «червону гвар-
дію», бажаючи знову приєд-
нати цю країну до «республіки 
рад». А коли  1919 року жителі 
Карелії, посилаючись на цю де-
кларацію, зажадали визнати їх 
суверенітет, відповіддю біль-
шовиків стало військове при-
душення «сепаратистів».

Так, розпочавши з бороть-
би проти «царського імперіа-
лізму», більшовики закінчили 
реставрацією централізова-
ної імперії — тільки в набагато 
жорстокіших формах.

У радянську епоху продо-
вжилася і навіть посилилася 
русифікація національних мен-
шин. Правда, самі росіяни, за-
гнані на «будівництва кому-
нізму» і в колгоспи, навряд чи 
щось від цього виграли. Росій-
ська мова стала лише інстру-
ментом імперії.

1936 року Лев Троцький, 
вже будучи політемігрантом, 
написав книгу «Зраджена ре-
волюція», в якій звинувачував 
сталінський режим у «бюро-
кратичному переродженні» ко-
мунізму. Проте, якщо говорити 
про марксистські ідеали віль-
ного «світлого майбутнього», 
то їх зрадили комісари самого 
ж Троцького, які вже 1918 року 
стали будувати перші концта-
бори. І згодом вони переросли 
в суцільний ГУЛАГ...

Ось цей різкий контраст 
між більшовицькими «визволь-
ними» деклараціями і пере-
творенням країни в небачену 
у світовій історії тоталітарну 
диктатуру, звичайно, злякав 
європейців. По суті, європей-
ський фашизм став реакцією 
на цинічну брехню комуністів. 
Тому ті історики, які викрива-
ють фашизм як абсолютне зло, 
що казна-звідки взялося, здій-
снюють підміну — не бачать 
або не бажають бачити при-
чинно-наслідкових зв’язків.

Бухенвальд нічим не кра-
щий за Колиму. Але без Коли-
ми не було б Бухенвальда.

Сайт «Аргумент», 8.11.2015
(Переклад з російської) 

16 квітня 1898 року в селі Старостин-
ці на Вінниччині народився Іван Демидович 
Трейко — повстанський отаман, генерал-
хорунжий УПА. Походив із простої селян-
ської сім’ї. 

Офіцер царської армії, учасник Першої 
світової війни.

Мав тверді самостійницькі позиції. Не-
примиренний ворог більшовиків, які вбили 
його першу дружину й поранили другу. Від 
1919-го розпочав активну повстанську бо-
ротьбу з комуністами на південно-західній 
Київщині — у Сквирському, Білоцерківсько-
му й Таращанському повітах, яка тривала 
до 1925-го.

Сотник Армії УНР Яків Гальчевський 
свідчив: «Його способи боротьби з червони-
ми були оригінальні, відмінні від тактики ін-
ших отаманів. Іван Трейко був для червоних 
несхопний тому, що на терені кількох повітів 
(Сквирка, Тараща, Біла Церква) мав вели-
ку конспіративну сітку. Збере своїх людей, 
зробить, було, напад на якийсь комуністич-
ний об’єкт, своїх козаків розпустить, а чер-
воні попадають у порожнечу, шукаючи від-

ділу отамана Трейка. Коли все перетреться, 
небезпека минеться, подія призабуваєть-
ся, то Трейко, було, знов вибирає місце уда-
ру, хитро реалізуючи задум… Така тактика 
зробила Трейка на Київщині дуже популяр-
ним і грізним для комуністів».

За даними Юрія Каліберди, навесні 
1921-го загін Івана Трейка (100 осіб) вхо-
див до 8-го повстанського району, що охо-
плював південні повіти Київської губернії. 
Брав участь у підготовці антибільшовицько-
го повстання в Україні. 

Від 1922-го, після розгрому чекістами 
основних повстанських загонів, Іван Трей-
ко змінив тактику: час від часу переходив 
через радянсько-польський кордон у ра-
йоні міста Рівне, яке стало центром підго-
товки українських повстанців, співпрацю-
вав з польською розвідкою. Завдяки чому 
зміг здійснювати бойові рейди на Україну 
до 1925-го. Деякі з них були доволі успішни-
ми (1922, 1923). 

У подальшому мешкав на Рівненщи-
ні, створив комітет допомоги емігрантам з 
України. Пережив замах радянської агенту-

ри 1927 року (вижив після вогнепального 
поранення в щелепу). Зацікавився монар-
хічними ідеями, став активним членом геть-
манського руху Павла Скоропадського.

З початком Другої світової війни за-
ймався розгортанням партизанського руху 
в Західній Україні. Налагодив контакти і вхо-
див до штабу УПА «Поліська Січ» Тараса Буль-
би-Боровця як консультант із тактики парти-
занської боротьби (1941 – 1943). У серпні 
1943-го, потрапивши в полон до бандерів-
ців, погодився співпрацювати з ОУН(Б). Під 
псевдо «Немо» та «Дибов» викладав у стар-
шинській школі УПА, очолював розвідку во-
єнних округ «Заграва» і «Тютюнник» УПА-Пів-
ніч, що діяли на Житомирщині та Київщині.

Загинув 18 липня 1945 року в бою з 
військами НКВС біля села Сторожів на Рів-
ненщині (за іншими даними — 24 квітня 
1945 року в селі Городниця на Житомирщи-
ні). Посмертно удостоєний звання генерал-
хорунжого.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут національної пам’яті,

м. Чернігів

Червоне пекло в Росії. 
Чому більшовизм гірший за фашизм
Вадим ШТЕПА, філософ, публіцист, пояснив, чому більшовизм гірший за фашизм.

Іван Трейко — повстанський отаман, генерал-хорунжий УПА 
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17 квітня 1882 року в селі Затур-
ці на Волині народився В’ячеслав Ка-
зимирович Липинський — видатний 
український мислитель.

Походив із польського шляхет-
ського роду. Хоча зростав у католиць-
кому середовищі, під час навчання в 
Київській гімназії пристав до право-
славної учнівської громади. Закінчив 
Ягеллонський університет у Кракові. 

Від 1908 року почав діяльність, 
спрямовану на повернення до укра-
їнства полонізованої шляхти Право-
бережної України. Великого розго-
лосу набула його книга «Шляхта на 
Україні: її участь у житті українського 
народу на тлі його історії» (1909). 

Завжди перебував на самостій-
ницьких позиціях: «Я був самостій-
ником, єсть і буду ним до смерті». Не 
підтримував участі українців у росій-
ському демократичному русі: «Росій-
ська революція годується головним 
чином нашими соками, нам же при-
носить тільки дальшу русифікацію».

Під час Першої світової війни слу-
жив у царській кавалерії. У 1917-му 
займався українізацією військових 
частин на Полтавщині. За деякими 
свідченнями, мав намір створити кін-
ний полк, який би служив Централь-
ній Раді, однак Генеральний секрета-
ріат військових справ ідею не підтри-
мав. Ходив у драгунській формі й був 

єдиним офіцером у Центральній Раді.
Тоді ж став одним із засновни-

ків Української демократично-хлі-
боробської партії. Як критик україн-
ських соціал-демократів, яких звину-
вачував у браку державницької волі, 
зблизився з Павлом Скоропадським 
і сприяв його приходу до влади. Був 
переконаним прибічником гетьман-
ської форми правління. «Наша нація 
— велика нація, і тишком-нишком, 
невеличким коштом чіпляючи наш 
державний та національний віз до 
чужих, хоч би і великих валок… здо-
бути для неї волі не удасться», — пи-
сав 1919 року.

Відмовився від посади міністра 
іноземних справ і в 1918 – 1919 ро-
ках очолював посольство Україн-
ської держави у Відні. Боротьбу опо-
зиції зі Скоропадським вважав за 
«самоспалення, в якому згоряє наша 
хата». А після розстрілу полковника 
Петра Болбочана подав у відставку.

Надалі майже постійно мешкав в 
Австрії. За його ініціативи 1920 року 
у Відні засновано Український союз 
хліборобів-державників (УСХД).

В’ячеслава Липинського вважа-
ють засновником та ідеологом укра-
їнського монархізму, обґрунтуванню 
якого присвячена праця «Листи до 
братів-хліборобів» (1926): «Нація для 
нас — це всі мешканці даної Землі 
і всі громадяни даної держави, а не 
«пролетаріат», і не мова, віра, плем’я. 
Коли я пишу… — «ми українські наці-
оналісти» — це означає, що ми хоче-
мо Української Держави, охоплюючи 
всі класи, мови, віри і племена Укра-
їнської Землі. Ви, українські соціаліс-
ти, ототожнюєте поняття нації з про-
летаріатом і партією. Для вас не соці-
аліст — не є українцем».

Або: «Коли ви хочете, щоб була 
Українська Держава — ви маєте 
бути патріотами, а не шовіністами… 
Це значить, перш за все, що ваш на-
ціоналізм мусить спиратися на лю-
бов до своїх земляків, а не на нена-
висть до них за те, що вони не україн-
ські націоналісти». 

Ідеальною формою майбутньої 
держави вважав класократію — мо-
нархію, яка будується елітою суспіль-
ства, національною аристократією. 

Через загострення суперечнос-
тей із Павлом Скоропадським (коли 
той заявив про готовність визнання 
Підкарпатської Русі угорською тери-
торією) і розкол Українського союзу 
хліборобів-державників В’ячеслав 
Липинський та його прихильники 
створили Братство українських кла-
сократів-монархістів, гетьманців. 

Помер 14 червня 1931 року в са-
наторії неподалік Відня (Австрія) від 
легеневої хвороби, на яку страждав 
майже все життя. Похований у родин-
ному склепі на католицькому кладо-
вищі в рідному селі Затурці. 

1946 року його могилу погра-
бували невідомі, розбивши труну й 
викинувши кістки. А 1976 року кла-
довище взагалі зрівняли із землею 
колгоспні бульдозери. Поховання 
відновлено вже після здобуття Украї-
ною незалежності.

«Драма в тім, що я надто хотів 
Української Держави, але не всіх лю-
дей можна перетворити на орлів», — 
писав В’ячеслав Липинський.

«Говорити українською мовою і 
репрезентувати народ — це замало 
для того, щоб збудувати Українську 
державу. Щоб збудувати державу, 
треба мати державний інстинкт, до-
свід влади і потрібні фахові знання».

Варто пригадати геніального 
композитора-класика Сергія Борт-
кевича, твори якого тепер звучать 
по Україні, в тому числі в Чернігові, в 
рамках фестивалю «Сіверські музич-
ні вечори». 

Сергій Едуардович Борткевич на-
родився 28 лютого 1877 р. у Харкові 
в музичній родині. Бабуся його Тере-
за Ушинська не лише добре музику-
вала, а й складала невеликі форте-
піанні п’єси. Мати, уроджена Софія 
Ушинська, добре грала на фортепі-
ано і пристрасно любила музику та 
співи. Ще коли була гімназисткою, її 
удостоїли честі виконати кілька п’єс 
у концерті для членів царської роди-
ни, котра відвідала Харків. Софія чи-
мало зробила для розвитку музично-
го життя Харкова. Вона очолювала 
місцеве відділення «Імператорського 
російського музичного товариства». 
Багато в чому завдяки її активності 
та ініціативі в місті з’явилися музична 
школа та симфонічний оркестр. 

Сергій був четвертою дитиною 
в родині, змалку ріс у світі родинної 
музики. Гру на фортепіано вдоско-
налював у вчителя музичної школи 
та організатора концертів симфоніч-
ної музики Іллі Слатіна. Згодом учите-
лем Борткевича став випускник Пе-
тербурзької консерваторії Альберт 
Бенч, талановитий піаніст і педагог. 
На музичний розвиток Сергія мали 
вплив два великі музиканти — Антон 
Рубінштейн та Петро Чайковський, 
який за рік до смерті диригував у Хар-
кові симфонічним оркестром. А улю-
бленими авторами юнака були Шек-
спір, Ґете, Шопенгауер. 

З молодих років Сергій Бортке-
вич хотів стати музикантом, однак 
амбітний батько, за національністю 
поляк, власник просторого маєтку в 
Артемівці під Харковом, відправив 
сина на юридичний факультет Санкт-
Петербурзького університету, але по-
годився, щоб син одночасно вчився і 
в консерваторії. 

Тодішні студентські революційні 
настрої призвели до того, що універ-
ситет було закрито. 

Улітку 1900 року Сергій повер-
нувся до родинного маєтку в Артемів-
ці, його мрією було здобути повну му-
зичну освіту. Він виїхав до Німеччини, 
де в Лейпцигу навчався музиці. На-
вчання проходило успішно. Здійсни-
лися мрії Сергія — і він 1902 року радо 
виступав на концертах, гастролював в 
Україні, Польщі та за кордоном. Одру-
жився в липні 1904 року. У 1904 – 
1914 рр. викладав у Берлінській кон-
серваторії. У той час здійснив і свої 
перші композиторські кроки.

У 1914-му, на початку Першої сві-
тової війни, Борткевич був висланий 
із Німеччини й повернувся до рідного 
йому Харкова. Після приходу до вла-
ди більшовиків його заарештували 
як представника «буржуазії». Сімей-
ні заводи й батьківський будинок за 
адресою вул. Сумська, 28, що слу-
жив композиторові домівкою понад 

40 років, були націоналізовані, має-
ток пограбовано. Завдяки заходам 
місцевого населення дивом удалося 
звільнити Сергія від заслання. 

Подібна доля спіткала славні 
роди Терещенків, Семеренків та де-
сятки інших. Тепер, у період повер-
нення історичної правди, можна і тре-
ба згадувати діячів культури, які по-
терпіли від московсько-більшовиць-
кого режиму. 

Від арешту Борткевича не вряту-
вало навіть те, що він був професо-
ром Народної консерваторії. Наси-
лу вдалося довести «товаришам», що 
як професор і музикант він мав пра-
во займатися своїм ремеслом. У лис-
топаді 1920 року Борткевич емігру-
вав з 20 доларами в кишені до Кон-
стантинополя, де винаймав кімнату з 
фортепіано. Пізніше, після перенесе-
ної малярії, він грав концерт в амери-
канському коледжі, його прихильно 
приймали американці та інші народи. 

Переїхавши до Відня, компози-
тор написав три п’єси для фортепіа-
но та віолончелі, сонату для скрипки 
і фортепіано, концерти №2 і № 3 для 
фортепіано з оркестром. Прем’єри 
концертів відбулися у Відні 1923 і 
1927 року. Також у Відні виконували 
симфонічну поему «Отелло» і східну 
балетну сюїту «Тисяча і одна ніч». Кон-
церт для скрипки з оркестром упер-
ше прозвучав 1922 року в Празі, а ві-
олончельний концерт — 1923 року в 
Будапешті. Багато піаністів у Європі, 
Америці виконували 1-ий фортепіан-
ний концерт, уперше зіграний 1913 
року в Берліні Гуго ван Даленом. Цей 
відомий голландський піаніст і ком-
позитор (1888 – 1967) протягом ба-
гатьох років товаришував із Сергієм 
Борткевичем. Вони познайомилися 
1910 року в Берліні, коли Борткевич 
був професором консерваторії. Борт-
кевич присвятив ван Далену 12 етю-
дів. Гуго ван Дален виконував і про-
пагував музику Борткевича в Нідер-
ландах протягом усього життя. Він 
допомагав Борткевичу матеріаль-
но у важкі роки життя композитора. 
У Королівській книгозбірні в Гаазі є 
спеціальний архів Гуго ван Далена, в 
якому зберігається 270 листів, адре-
сованих йому Сергієм Борткевичем. 
Після смерті ван Далена популяри-
затором творчості Сергія Борткеви-
ча стала учениця Гуго — Гелен Мулго-
ланд. Після її трагічної смерті в липні 
2000 року внук ван Далена викону-
вав на похороні твори Сергія Борт-
кевича. 

Визначний музикознавець Мико-
ла Сукач із Чернігова вважає Сергія 
Борткевича одним із найвизначніших 
українських композиторів, організо-
вує фестиваль пам’яті композитора. 

Творчий доробок Сергія Бортке-
вича становить 74 твори, 15 з яких 
досі вважаються втраченими. Бага-
то з інших творів були віднайдені, зо-
крема завдяки зусиллям Мелкома 
Баллана (Велика Британія), Багвана 
Тадані (Індія – Канада), Валтера Кал-
ктмана (Голандія).

З політичних причин творчість 
Борткевича була майже заборонена 
в Україні до 1990 року. Однак посту-
пово ця творчість набуває широко-
го визнання в Україні. Особливо за-
вдяки диригентові та прихильникові 
Борткевича Миколі Сукачу та іншим 
музикантам. 

Сергія Борткевича називають 
«останнім романтиком». Дехто може 
сперечатися, до кого має належати 
Борткевич. Він сам себе за життя ви-
значив українським композитором. 

Помер великий композитор, піа-
ніст і педагог 25 жовтня 1952 року у 
Відні. 

Ярослав СТЕХ,
м. Торонто, Канада 

13 квітня 1887 року на хуторі Ла-
данському на Сумщині народився 
Іван Петрович Кавалерідзе — скуль-
птор, кінорежисер, драматург, один із 
засновників українського кінемато-
графа.

Народився в селянській сім’ї на-
щадків грузинського князівського 
роду, чиї предки після завоювання Ро-
сією Кавказу були привезені в Украї-
ну і прикріплені до землі.

Навчався в Київському худож-
ньому училищі, Петербурзькій акаде-

мії мистецтв, приватній студії Наума 
Аронсона в Парижі.

Автор пам’ятників княгині Оль-
зі в Києві (1911, зруйнований біль-
шовиками в 1919-му, відновлений у 
1996-му), Тарасу Шевченку в Полтаві 
та Ромнах, Богдану Хмельницькому в 
Чернігові та багатьох інших.

Сценарист і режисер Одеської 
(1928 – 1933) і Київської (1934 – 
1941, 1957 – 1962) кіностудій. Автор 
кінострічок «Злива» (1929), «Перекоп» 
(1930), «Штурмові ночі» (1931), «Коліїв-
щина» (1933). Але після виходу фільму 
«Прометей» (1935) про відданого в сол-
дати українського селянина, змушено-
го воювати за царя з Шамілем, у газе-
ті «Правда» вийшла розгромна стаття 
«Груба схема замість історичної прав-
ди» — Сталіну не сподобалися сцени, 
що розкривали героїзм чеченських 
горців. Митця звинуватили в буржуаз-
ному націоналізмі та формалізмі, за-
боронили працювати з молоддю й зні-
мати стрічки історичної тематики.

За часів німецької окупації від-
мовився співпрацювати з нацистами, 
хоча деякий час очолював відділ куль-

тури Київської міської управи — це 
давало змогу врятувати ув’язнених у 
Сирецькому концтаборі митців, нада-
ти притулок єврейським сім’ям у се-
лах Київської області, рятувати мо-
лодь від відправлення до Німеччини, 
підтримати київську інтелігенцію, збе-
регти від пограбування кинуті напри-
зволяще культурні цінності. 

Пам’ятник Григорію Сковороді, 
встановлений 1977 року на Контрак-
товій площі в Києві, був підготовле-
ний за п’ять років до того, однак ав-
тору довелося перероблювати його 
шість разів. 

Іван Кавалерідзе, якого називали 
«українським Мікеланджело», жив ви-
ключно мистецтвом. Невтомно шукав 
досконалість і радів кожному новому 
дню. «Найщасливіший день сьогодні, 
— писав він у щоденнику в 1977-му. 
— Чому? Бо він є і я живу!» 

Помер 3 грудня 1978 року в Киє-
ві, похований на Байковому цвинтарі. 

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів

В’ячеслав Липинський — 
поляк, видатний 
український мислитель 

Іван Кавалерідзе — 
кіномитець, скульптор

Композитор 
Сергій Борткевич
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Володимир БОЙКО
Тамара ДЕМЧЕНКО
Оксана ОНІЩЕНКО 1917 рік на Чернігівщині

Подібні настрої панували не 
лише в губернському центрі. 11 бе-
резня аналогічні збори відбулися в 
Конотопі. На них вирішили організу-
вати товариство з культурно-про-
світнім відділом. Головою його ради 
конотопці обрали авторитетного 
українського діяча М. Рубіса (Рубі-
сова), його заступниками — З. Тар-
ловського і Т. Осадчого. 29 березня 
українські збори пройшли в Горо-
дні. Вони вирішили заснувати «Про-
світу» та обрали двох делегатів на 
Національний конгрес — І. Мохнат-
ка та О. Сілера. Конкретних даних 
щодо часу заснування Українського 
товариства в Борзні відшукати не 
вдалося, але збереглися свідчен-
ня, що вже у травні воно підготува-
ло виставу й підшукувало сцену для 
постановки.

Враховуючи такий значний по-
літичний ентузіазм і те, що в де яких 
повітових центрах відбувалися ви-
бори делегатів, можна припусти-
ти, що на Український національ-
ний конгрес вирушила чимала де-
легація чернігівців, хоча точну їхню 
кількість та прізвища встановити 
не вдалося. Відомо, що вже пер-
шого дня роботи конгресу на ньому 
виступав пан Мицюк від громади 
м. Середина-Буда (тепер райцентр 
Сумської області), а згідно з нор-
мами територіального представни-
цтва до Центральної Ради обрали 
І. Шрага, М. Рубісова та Г. Одинця. 

На нашу думку, є достатні під-
стави для твердження, що україн-
ське національне життя в Чернігові 
та губернії розвивалося активно й 
орієнтувалося на Київ. Є й прямі до-
кази того, що свої заходи чернігів-
ці координували з киянами — ке-
рівниками Центральної Ради. Так, 
перший (і останній) Український 
з’їзд у Чернігові організовано за 
погодженням і певною мірою вка-
зівкою Центральної Ради. Листом 
від 14 квітня на офіційному бланку 
УЦР і за підписом її голови М. Гру-
шевського лідера українського руху 
в Чернігові І. Шрага сповістили про 
нагальну потребу «якомога швид-
ше скликати губернські українські 
з’їзди як для того, щоб зорганізува-
ти губернські Українські ради, так 
і для того, щоб члени Української 
Центральної Ради від губерній були 
остаточно або затверджені або пе-
ревибрані».

Отримавши таку інструкцію, в 
Чернігові приступили до організації 
з’їзду. Він відкрився 8 червня. Істо-
рія з’їзду приваблює ще й тому, що 
знайшла майже повне відображен-
ня на сторінках «Черниговской зем-
ской газеты», яка в декількох номе-
рах друкувала докладний звіт про 
перебіг роботи з’їзду. За цими ма-
теріалами згодом вийшла друком 
брошура. У ній вміщено текст допо-
віді Г. Стаднюка — інспектора Ко-
вельської гімназії, евакуйованої до 
Чернігова, на тему «Національно-
територіальна автономія України і 
федеративно-демократична респу-
бліка в Росії». Є відомості, що допо-
відь видрукувано й окремою брошу-
рою, але жодного примірника до на-
ших днів, очевидно, не дійшло. Зре-
штою, треба врахувати ще й такий 
аргумент: оскільки іншим з’їздам 
(а їх у 1917 р. було чимало — лише 
селянських губернських три) по-
таланило менше, бо про їх перебіг 
збереглися лише скупі повідомлен-
ня, то матеріали цього з’їзду дають 
уявлення про атмосферу в губернії, 
настрої, що панували в середовищі 
різних верств населення, доносять 
до нас дух епохи. 

Про його чисельність, засади 

делегування можна дізнатися з ре-
зультатів підсумкових голосувань. 
Обрані до Української губернської 
ради чотири представники Черні-
гова отримали від 63 до 91 голосів. 
Отже, право голосу мало близько 
ста осіб. До складу ради увійшли по-
сланці від усіх повітів губернії, крім 
північних — Новгород-Сіверського, 
Мглинського, Суразького, Новозиб-
ківського, Стародубського, тобто 
ми маємо справу з послідовним за-
стосуванням принципу територіаль-
ного представництва. Робота з’їзду 
розпочалася вступним словом 
І. Шрага, котрий закликав усіх до 
«розумної, розважної, організова-
ної праці для України», попередив-
ши гарячі голови, що «в нашому русі 

немає місця анархії». Він запропо-
нував вшанувати пам’ять Т. Шев-
ченка «як великого громадянина, 
великого апостола української ідеї». 
Присутні в залі із задоволенням 
встали, хор виконав «Заповіт» і «Ще 
не вмерла Україна». Головою з’їзду 
обрали І. Шрага, його товаришами 
(заступниками) — Т. Осадчого, І. Ко-
новала, Г. Одинця, а функції писарів 
(секретарів) мали виконувати Усти-
менко, Ведмідь і Маркович. 

Потім розпочалася серія приві-
тань. Її відкрив представник Цен-
тральної Ради Є. Онацький. Він же 
й задав тон у висвітленні найакту-
альнішого, з точки зору київських 
державотворців, питання про авто-
номію України і ставлення до неї Ро-
сії. Беззастережно стоячи на заса-
дах автономії, водночас Онацький 
відверто заявив, що «виразна анти-
українська політика тутешніх пред-
ставників Тимчасового уряду заста-
вила Центральну Раду послати до 
Тимчасового уряду делегатів з до-
кладною запискою», в якій «доклад-
но висловлено всі потреби укра-
їнського народу», але петроград-
ський уряд «не зрозумів або не за-
хотів зрозуміти наших домагань». 
Є. Онацькому заперечив його ро-
весник Р. Бжеський: «Попередні 
промовці казали про автономію… 
Але Україна, як знаєте, багато за-
кладала умов з Москвою, яка їх не 
додержувала і довела нас до най-
гіршого занепаду. Хто тепер пору-
читься за додержаннє української 
автономії?» — звернувся він до ау-
диторії, одночасно закликавши «не 
боятися самостійності». «Така ве-
лика багата країна територією не 
менше Германії, може бути само-
стійною», — твердив він. 

Проте на захист ідеї автоно-
мії виступили всі старші учасники 
з’їзду та прибулі з Києва представ-
ники Центральної Ради — М. Шраг 
та О. Шульгін. Є. Онацький, піднося-

чи тодішній ідеал українських полі-
тиків, заявляв, що без Російської 
Федерації «нас можуть роздавити, 
знищити». Як переконливий аргу-
мент він наводив сумні долі Румунії 
та Сербії в Першій світовій війні. 

Селянин Г. Одинець мав свої 
підстави виступити проти незалеж-
ності: «Самостійности нам не треба, 
— безапеляційно твердив він, — бо 
будуть знов гетьмани та королі, а 
сього нам не треба». 

Молодий український діяч 
Ф. Коломийченко, який навчався в 
Москві й брав активну участь у ро-
боті тамтешньої української гро-
мади, а на з’їзді представляв рід-
ну Борзнянщину, теж виклав свою 
(щоправда, досить плутану) точку 

зору на проблему: «Говорилося, що 
після автономії мусить бути само-
стійність, що Україна має право на 
це. Але ми не знаємо, що буде далі. 
Може через рік вся Європа стане 
федерацією народів. Самостійни-
ки хочуть, щоб люди України були 
рівні з другими народами. На укра-
їнському конгресі говорилося про 
широку автономію на федератив-
них началах. Ми бачим, що у Вкра-
їни одібрано було автономію, зна-
чить, автономія не є щось певне. От 
тому ми хочемо якнайширшої авто-
номії, яка б забезпечила волю на-
родню». Такі самі погляди він про-
пагував і в часописі «Шлях»: «Само 
бо поняття — «широка автономія» 
не є щось закінчене, сформоване. 
Поняття се лише каже про вихід на-
роду на шлях вільного життєбудів-
ництва, про змогу утворити життя 
якраз згідно бажанню всього наро-
ду». Останнє твердження, на нашу 
думку, — ключове для розуміння 
позиції лідерів української револю-
ції 1917 року стосовно статусу май-
бутньої України. 

У вже згадуваній, досить солід-
ній доповіді Г. Стаднюка всі аргу-
менти «за» і «проти» автономії зна-
йшли своє логічне завершення. З 
усього видно, що автор сумлінно по-
працював над статистичним мате-
ріалом. Викриваючи вороже став-
лення Росії як централізованої дер-
жави до України, він показав, що 
«хозяйственна політика російсько-
го правительства не тільки не допо-
магала як слід розвиткові нашого 
хозяйства, а ще й часом дуже шко-
дила нашим інтересам». Але свою 
доповідь він закінчив закликом: 
«Слава Російській федеративній де-
мократичній республіці! Слава на-
ціонально-територіальній автономії 
України!»

Таким чином, учасники Укра-
їнського з’їзду продемонстрували 
значну внутрішню суперечливість 

у ставленні до Росії та обґрунту-
ванні потреби автономії для Укра-
їни. З іншого боку, докладний ана-
ліз цього питання на з’їзді повніс-
тю підтвердив висновок, зробле-
ний В. Верстюком, що «автономізм 
і самостійництво» не є «принципо-
во різні підходи до державницької 
ідеї», а виступають різними тактич-
ними кроками в «досягненні одно-
го й того ж результату» — побудови 
Української держави. «Автономізм 
— це поміркованіша, обережніша 
тактика», — зауважив учений. 

Представники проросійськи на-
лаштованих сил стримано постави-
лися до ідеї автономії. Один із ке-
рівників Чернігівського селянсько-
го союзу М. Кулябко-Корецький 

висловив надію, що рішення з’їзду 
«будуть обмірковані холодним ро-
зумом». Проте інші делегати й гості, 
що вітали з’їзд (понад 20 осіб), були 
сповнені віри в автономію як пана-
цею від усіх лих.

Учасники з’їзду заслухали й 
низку доповідей. До речі, унікаль-
ний інтерес склав би зміст допові-
ді І. Коновала про організацію укра-
їнських сил на Чернігівщині. Але, на 
жаль, у брошурі його не відтворе-
но. Досить скупо сказано, що після 
довгих обговорень (про учасників 
дебатів теж не йдеться) з’їзд ухва-
лив резолюції. Можливо, упорядни-
ки брошури й газетного тексту по-
боювались імовірних репресій або 
утисків і розкривати всю «кухню» 
руху вважали передчасним.

Отже, вищеназвані резолюції 
передбачали:

1. Організація українців має 
своїм завданням обороняти націо-
нально-політичні права української 
людності; керувати її політично-ре-
волюційною роботою; здійснювати 
у житті автономний лад; виконува-
ти постанови Центральної Ради й 
інших центральних українських ін-
ституцій.

2. «Задля цього організація має 
об’єднати всю українську людність 
губернії, з якою метою складають-
ся в українській частині губернії — 
селянські, волосні, міські, повітові і 
губерніяльна українські ради».

3. «Платформою для організації 
українців на Чернігівщині є дома-
гання широкої національно-терито-
ріальної автономії України і феде-
ративно-демократичної республіки 
у Росії».

Подальші шість пунктів стосува-
лися, власне, засад утворення і функ-
ціонування місцевих органів україн-
ських рад, перелічених у 2-му пунк-
ті. Порівняння змісту чернігівських 
резолюцій з рішеннями Центральної 
Ради засвідчує їхню подібність. 

На відміну від доповіді І. Коно-
вала, доповідь О. Карпинського із 
земельного питання викладена до-
сить детально. Її автор твердить, що 
«земля України» — «багата, родюча, 
переважно чорна», «а селянам жи-
веться незаможно, бо в ході ска-
сування кріпацтва їм землю дали 
гіршу і мало». Він же називає й такі 
факти, як брак «доброї освіти на рід-
ній мові», брак «кооперації й креди-
ту, погані шляхи сполучення, сла-
бо розвинуті промисли й фабри-
ки». Виклад О. Карпинським позиції 
української демократії в аграрному 
питанні чіткий і недвозначний: пе-
редача всієї землі до Національно-
го фонду, «яким би порядкував сам 
народ через Сейм». 

Природно, що аграрна тема ви-
кликала значний інтерес, а її обго-
ворення проходило бурхливо. Але 
попри палкі пристрасті, що вирува-
ли на з’їзді, можна твердити, що за-
галом селяни були налаштовані до-
брозичливо, спокійно, охоче й пози-
тивно реагували на заклики своїх 
лідерів, таких як Т.Осадчий, — зро-
бити так, щоб «все обійшлося без 
сокири і бешкету», а це доводить, 
що програма аграрної реформи, за-
пропонована українськими діяча-
ми, їх цілком задовольняла.

Потім на з’їзді пролунала ще 
одна «засекречена» доповідь, яку 
зробив В. Базилевич. Її зміст не по-
трапив на шпальти газет чи сторін-
ки брошури, бо стосувалась вона 
військового питання. Учасники 
з’їзду зустріли доповідь з великим 
інтересом. У дебатах зіткнулися дві 
далеко не тотожні точки зору. В. Ел-
ланський твердив: «Нам теж треба 
мати військо», а Є. Онацький уточ-
нював: «Військо потрібне, але не 
для того, щоб воювати з російською 
демократією». Зрештою, перемогла 
друга точка зору, і більшістю голо-
сів пройшла резолюція у військо-
вому питанні, основні положення 
якої зводилися до того, що «з’їзд ви-
знає потрібним якомога скоріш: 1) 
організувати українське військо; 
2) справу переведення всієї органі-
зації українського війська повинен 
взяти на себе тілько Український 
Генеральний Військовий комітет». 

Наприкінці з’їзду відбулися ви-
бори. До Центральної Ради обра-
ли Є. Онацького. Він пройшов за-
мість вибулого М. Рубісова. До гу-
бернської ради від м. Чернігова об-
рали І.О. Коновала, Г.В. Стаднюка, 
Т.І. Осадчого, Плюща (на жаль, у 
тексті відсутні ініціали) та В.О. Ба-
зилевича. Вони набрали відповід-
но 91, 90, 79, 66 і 63 голосів. По-
віти в цьому органі були представ-
лені так: Кролевецький — Андрієв-
ським (можливо, Віктором), Гурбою 
Павлом; Чернігівський — Курдю-
ком Іваном і Макаренком; Коно-
топський — отцем Григорієм Полу-
ботьком і Довгим І.Г.; Глухівський 
— Петачем Микитою і Шумським 
Василем; Борзенський — Коломий-
ченком Хведором (так у тексті — ав-
тори) і Зебницьким Юрієм; Ніжин-
ський — Проценком Володимиром 
та Демиденком Юхимом; Сосниць-
кий — Виноградським Андрієм і 
Олещенком Мироном; Остерський 
— Кирієвським Іваном і Довгодь-
ком Кузьмою; Городнянський — 
Гандишем Степаном і Кривцовим 
Олексою; Козелецький — Нагор-
ним Х. і Буряком Петром. Таким чи-
ном, усього до ради обрали 25 осіб. 

Продовження. Поч. у № 97 – 102.
Далі буде.

Публікація однойменної книги, 
виданої в Чернігові 2003 року 

100-річчя Української революції

Старий Чернігів.
Жіноча гімназія початку ХХ ст. Нині обласний художній музей ім. Галагана. 
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Сiверський 
край 

в iменах
Ханенко Олександр Івано-

вич (1816 – 1895) — громадський 
і культурний діяч, історик і збирач 
старожитностей. Належав до відо-
мої дворянської родини козацько-
старшинського походження. Керую-
чий державними маєтностями Чер-
нігівської губернії, член Чернігів-
ського губернського комітету для 
поліпшення становища поміщиць-
ких селян (1858 – 1861), активний 
діяч селянської реформи 1861 р. Ав-
тор численних праць з історії Черні-
гово-Сіверщини. Власник колекції 
документів та артефактів козацької 
доби й унікальної бібліотеки. Довгий 
час мешкав, помер і був похований 
у Чернігові.

Добровольський Петро 
Михайлович (1871 – 1910) — 
гласний Чернігівської міської думи, 
міський секретар, історик, відомий 
краєзнавець. Член Чернігівської 
вченої архівної комісії (вів справи 
комісії).

Народився 16 січня 1871 року 
в с. Нові Яриловичі Городнянського 
повіту Чернігівської губернії в сім’ї 
диякона. Закінчив Чернігівську ду-
ховну семінарію (1894). Працював 
у Чернігівській духовній консисторії. 
Був викладачем співу в церковних 
школах. Керував духовним народ-
ним хором.

1903 року служив у Чернігівській 
казенній палаті, звідки звільнив-
ся через конфлікт із керівництвом, 
пов’язаний з питаннями охорони міс-
цевих пам’яток старовини. Викладав 
у церковно-парафіяльних школах на 
Чернігівщині. Служив у конторі гу-
бернської земської лікарні. Гласний 
(з 1905 р.), секретар (1906 – 1910) 
Чернігівської міської думи.

Член (з 1899 р.), управитель 
справ (з 1902 р.) Чернігівської гу-
бернської вченої архівної комісії. 
Учасник ХІІ (Харків, 1902) та ХІІІ (Ка-
теринослав, нині Дніпро, 1905) Все-
російських археологічних з’їздів.

Досліджував історію Єлецько-
го та Троїцько-Іллінського чолові-
чих монастирів, зниклих храмів Чер-
нігова. Свої наукові студії публіку-
вав переважно на сторінках єпар-
хіального часопису «Черниговские 
епархиальные известия».

Один з організаторів ХІV Всеро-
сійського археологічного з’їзду в Чер-
нігові (1908). За його редакцією під-
готовлені та видані «Труды Чернигов-
ского предварительного комитета 
по устройству XIV Археологического 
съезда» (1908) та «Каталог выставки 
при XVI Археологическом съезде» 
(1908). До нього історик підготував 
свою останню роботу «Где находи-
лись старинные несуществующие 
ныне храмы Чернигова». Крім цього, 
зробив доповіді про печери Єлецько-
го монастиря, іконостас Введенської 
церкви Троїцького монастиря.

Вивчав і публікував документи 
архівів чернігівських установ. Ініціа-
тор створення в Чернігові церковно-
співочого благодійного товариства. 
У грудні 1909 року передав власну 
бібліотеку Чернігівській губернській 
вченій архівній комісії.

21 серпня 1910 року він помер 
на дачі в селі Подусівка і був похова-
ний на погості Воскресенської церк-
ви в Чернігові. На жаль, могила та-
лановитого історика, чия наукова 
спадщина не втратила актуальності 
й сьогодні, не збереглася.

Створення концентраційних 
таборів було санкціоноване де-
кретом Ради Народних Комісарів 
РСФСР «Про червоний терор» від 5 
вересня 1918 року, коли передба-
чалося роззброєння чехословаць-
кого корпусу.

На той час Україна була неза-
лежною державою, і питання по-
яви та функціонування цих установ 
виникло під час другої українсько-
російської війни на початку 1919 
року. Після окупації Полтавщини 
цей процес почався в лютому 1919 
року. На адресу прилуцького по-
вітового військового комісара 16 
лютого надійшла телеграма з Пол-
тави від губернського військового 
комісара Зусмановича (телеграми 
такого змісту розійшлися по всіх 
повітах): «Приказываю немедлен-
но оборудовать концентрационные 
лагеря в уездах …». На що того ж 
дня він отримав відповідь: «Лагеря-
ми могут служить бывшие военные 
бараки в Прилуках».

В одному з перших декретів 
НКВС підводили юридичну базу під 
існування концтаборів, встановлю-
вали принципи їх організації, які іс-
нували з літа 1918 року без будь-
якої регламентації. У декреті від 15 
квітня 1919 року проводили від-
мінність між двома типами таборів: 
примусово-трудовими таборами, 
куди потрапляли особи за вирока-
ми трибуналів, і концентраційними, 
призначеними головним чином для 
заручників (у цьому випадку було 
достатньо простого адміністратив-
ного рішення).

На практиці різниця між дво-
ма типами була чисто теоретична, 
що доводить додаткова інструк-
ція від 17 травня 1919 року. Ця ін-
струкція, крім створення «в кожній 
губернії щонайменше одного табо-
ру з мінімальною місткістю на трис-
та місць», передбачала шістнад-
цять категорій ув’язнених. Серед 
них фігурували такі різні категорії, 
як «заручники з кіл вищої буржуа-
зії», «чиновники старого режиму від 
колезького асесора, прокурори та 
їх помічники, міські голови і справ-
ники», «особи, засуджені за радян-
ської влади за такі злочини, як дар-
моїдство, звідництво, проституція», 
«дезертири і солдати, взяті в полон 
під час громадянської війни». 

Про діяльність концентрацій-
них таборів на території України 
1919 року не вдалося знайти до-
кументів. А от 1920 року, коли ра-
дянська влада змогла закріпитися 
на частині окупованих територій, 
цей процес пішов. 15 серпня 1920 
року начальник Полтавського гу-
бернського управління примусових 
робіт Єрман телеграмою за №116 
повідомляв своєму керівництву в 
Харкові, що в підлеглому йому та-
борі знаходиться 100 осіб і його ре-
монтують. Ремонт закінчили швид-
ко й підписали відповідні докумен-
ти: «Акт 1920 года августа 30 и 31 
дня. Комиссия по приёму концен-
трационного лагеря при Губче-
ка в введение Отдела управления 
принудительных работ Полтавско-
го губисполкома. 1) здание лагеря, 
рассчитанное на 1 000 человек. 
Во время работы комиссии в лаге-
ре находилось 156 заключённых. 
Адрес Полтавского концентраци-
онного лагеря: Шведская могила. 
По состоянию на 6 сентября 1920 
года в лагере находилось: залож-
ников — 53; спекулянтов — 18; 

контрреволюционеров — 158; 
военнопленных — 98».

Будівництво концентраційних 
таборів вели не тільки в губерн-
ських центрах, а й у повітових міс-
тах. Відділ примусових робіт НКВС 
повідомляв, що заплановане 28 
вересня 1920 року створення кон-
центраційного табору на 900 осіб у 
Лубнах і на 30 вересня 1920 року 
на 1200 осіб у Ромнах. Той самий 
орган окупаційної влади повідо-
мляв, що станом на 22 грудня 1920 
року в Полтавському концентра-
ційному таборі за вироками ЧК пе-
ребувало 384 ув’язнених та вій-
ськовополонених. А от з наповнен-
ням і створенням повітових табо-
рів у комуністів виникали труднощі 
— в Роменському перебувало 25 
ув’язнених, а Лубенський ще не 
функціонував.

Завідувач відділу управління 
Полтавського губернського вико-
навчого комітету повідомляв НКВС 
УСРР 17 січня 1921 року, на по-
чатку широкомасштабної антипо-
встанської акції, про роботу табо-
ру примусових робіт: «Йде робота 
з належної організації концентра-
ційного табору … В даний час всі 
ув’язнені зняті з постійних робіт в 
радянських установах і поселені в 
таборі. У таборі заведена військо-
ва дисципліна і порядок. Відібрані 
у заарештованої буржуазії власні 
ліжка і ковдри віддані до дитячої лі-
карні. Будуються нари. Заведений 
ще один спільний казанок, в який 
направляються всі передачі … В 
даний час з повітів, наприклад При-
лук, надходять прохання про орга-
нізацію концтабору в повітах. Пре-
зидія губвиконкому постановила 
не відмовляти повітовому комітету 
(Прилуцькому), якщо буде достатня 
кількість ув’язнених ...». 

Скільки часу функціонував кон-
центраційний табір у Прилуках — 
невідомо, бо 22 березня 1921 року 
з Головного управління громад-
ських робіт та повинностей НКВС у 
Харкові до Полтави надійшло пові-
домлення такого змісту: «Управлін-
ня пропонує вам віддати розпоря-
дження про негайне закриття При-
луцького табору примусових робіт 
і про переведення наявних в ньо-
му ув’язнених до Полтавського та-
бору». Ця ситуація виникла тому, 
що концентраційні табори почали 
передавати до іншого відомства – 
Народного комісаріату юстиції. 

Процес переведення концен-
траційних таборів відбувався й на 
Чернігівщині: «У центральний ка-
ральний відділ Нарком’юсту 8 серп-
ня 1921 року за № 3720. Стосовно 
відношення від 11 липня ц.р. № 
314/602346, губернський караль-
ний відділ повідомляє НКЮ, що 
прийом справ та майна відділу при-
мусових робіт і Чернігівського кон-

центраційного табору закінчено 24 
червня ц.р. Ніжинський концентра-
ційний табір підлягає закриттю за 
розпорядженням головного управ-
ління громадських і примусових ро-
біт і повинностей. Губернським ка-
ральним відділом він ще не прийня-
тий, тому що місцевий Ніжинський 
повітовий виконком під час приїзду 
комісії для передачі табору в пере-
дачі відмовив з огляду на те, що по-
вітком не отримав дозволу від гу-
бернського виконкому про пере-
дачу табору. Тепер розпоряджен-
ня губвиконкому отримане, і табір 
буде прийнятий протягом коротко-
го часу …

Крім цього, губернський ка-
ральний відділ повідомляє ЦК: 1) 
Чернігівський концтабір розрахо-
ваний на 350 осіб; 2) в таборі є май-
стерня з виготовлення кошиків та 
слюсарно-механічна майстерня. В 
першій працюють 9 ув’язнених. Ви-
роблені в майстерні предмети від-
пускаються радянським установам 
за замовленнями останніх … В слю-
сарно-механічній майстерні працю-
ють 5 ув’язнених. Роботи прово-
дяться тільки для потреб концтабо-
ру. Продовольчі продукти відпуска-
ються вкрай нерівномірно, а іноді 
не відпускають взагалі. Були випад-
ки, що не відпускали навіть хліба 
… Лікарні в таборі немає … Лазні 
і пральні при таборі немає, і в них 
відчувається крайня потреба». 

На той час у Чернігівському 
концентраційному таборі перебу-
вало 295 ув’язнених, 20 осіб вва-
жалися втікачами.

Їх можна умовно розбити на 
такі категорії за видами обвину-
вачення:

служба в білих арміях — 77 осіб;

участь у повстанському русі — 23;

агітація та участь у повстанні — 10;

звинувачення в контрреволюції — 
17;

виступ проти радянської влади — 
9;

переховування повстанців — 2;

шпигунство на користь отамана 
Галаки — 1;

дезертирство — 30;

передача своїх документів 
дезертиру — 1;

ухилення від мобілізації — 1;

участь у з’їзді монархістів 
1905 року — 3;

участь у розстрілі 11 селян у 
с. Омбиш 1918 року — 5;

служба в державній варті — 2;

участь у з’їзді хліборобів-власників 
і співпраця з гетьманським урядом 

1918 року — 8;

видача радянських працівників 
німцям 1918 року та денікінцям 

1919 року — 8;

відмова від примусових робіт — 1;

агітація та розпускання чуток — 4;

відмова від служби в радянських 
установах з релігійних міркувань 

— 2;

спекуляція спиртними й тютюнови-
ми виробами, канцелярськими 

товарами тощо — 12;

халатність при виконанні своїх 
службових обов’язків — 24;

підробка документів — 4;

незаконне зберігання зброї — 3;

крадіжка та грабіж речей при 
проведенні обшуків — 2;

збройне пограбування — 11;

грабіжництво — 3;

незаконне забиття худоби й 
обробка шкір — 6;

посадові злочини — 5;

хабарництво — 20;

виробництво та продаж самогону 
— 5;

пияцтво та дискредитація 
радянської влади — 4;

політичні хитання — 1;

відмова від самооподаткування 
— 1;

побиття селян і пияцтво — 1;

озлоблення селян при обшуках 
— 1;

непокора радянській владі — 1;

підозра в шпигунстві — 3;

зловживання службовим становищем 
і контрреволюція — 2;

видача бідняків денікінській 
контррозвідці — 1;

зривання продовольчої роботи 
— 1;

пограбування й побиття жінок — 3;

утримання будинку розпусти — 1;

приховування агента денікінської 
контррозвідки — 1;

військовополонені — 7;

куркульський елемент — 2;

священик — 1;

підозріла особа — 1;

противник радянської влади — 1;

поляк без документів — 1.
Окрім вищезгаданих таборів, 

на Чернігівщині функціонував 1921 
року і Кролевецький (у той час м. 
Кролевець і повіт входили до скла-
ду Чернігівської губернії). Матеріа-
ли про його діяльність на 4 аркушах 
зберігаються у фондах державного 
архіву Чернігівської області.

Кількість ув’язнених у трудових і 
в концентраційних таборах на тери-
торіях, що контролювала радянська 
влада, постійно зростала протягом 
1919 – 1921 років: від приблизно 
16 000 осіб у травні 1919 року до 
70 000 осіб у вересні 1921 року, і 
табори, які були не такими містки-
ми, як у сталінські часи, були запо-
внені. До кінця 1919 року на цих те-
риторіях існував уже 21 табір; у се-
редині 1921 року — 122 табори.

Далі ці концентраційні табори 
оформилися в державу в держа-
ві, а саме в імперію ГУЛАГ. Восени 
1923 року в СРСР нараховувалося 
315 таборів, з яких найвідоміший 
— створений того року сумнозвіс-
ний СЛОН (Соловецький табір осо-
бливого призначення), який став 
основою виниклої згодом системи 
трудових таборів ГУЛАГу.

Віктор МОРЕНЕЦЬ,
м. Прилуки

Комуністичні концтабори: 
вчителі Гітлера
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Батурин — гетьманська столицця

Гетьманське життя було суво-
ро регламентоване. Однак геть-
мани вносили до нього і власні 
вподобання та смаки. 

У гетьманській резиденції в 
Батурині існували певні традиції 
відповідно до захоплень і вподо-
бань гетьмана та впливу культур 
інших держав.

У історичних джерелах є ба-
гато свідчень про проведення до-
звілля при гетьманському дворі. 
У ті часи улюбленою розвагою ко-
зацької старшини й гетьмана було 
полювання. Збереглося зовсім 
мало відомостей, які б у повному 
обсязі описували гетьманське по-
лювання. 

Така розвага завжди була ви-
нятковим привілеєм заможних 
людей. Для її проведення були по-
трібні конюхи й верхові коні, штат 
псарів і зграї собак, ловчі пта-
хи й відповідне спорядження, що 
коштувало чималих грошей в усі 
часи. Іван Мазепа у своїй рези-
денції — Батурині також мав ло-
вецьких птахів та собак і досить 
часто виїжджав полювати. У пи-

семних джерелах залишилися ві-
домості про те, що племінник геть-
мана А. Войнаровський 1688 року 
прислав своєму дядькові доброго 
кухаря та ще й мисливських со-
бак, яких той при нагоді випробо-
вував на полюванні: «...которых я 
сам сего дня будучи в поле отве-
дал, и как их я веразумел зело 
добр борзой над которого трудно 
луче изобрести, их…».

Збереглися відомості, що в 
гетьмана були власні «схильні до 
ловецтва птахи» й люди для утри-
мання й навчання птахів.

У листі від 7 квітня 1700 р. Іван 
Мазепа дякував російському ди-
пломату Ф. Головіну за те, що цар 
подарував йому кречета й соколів. 
При цьому гетьман зазначив, що 
не може прислати за ними свою 
людину, хоча є в нього чоловік, зді-
бний навчати птахів, але він не міг 
сам їх відібрати. Тому український 
керманич просив, щоб птахи були 
прислані «за давнім звичаєм» із 
сокольниками, яких обіцяв добре 
прийняти. Особливо Іван Мазепа 
клопотався про те, щоб до нього 

були прислані «добрі та здатні до 
ловецтва птахи». 

Вже в липні гетьману привіз 
птахів посланець з Росії Андрій Ні-
кітін — 2 кречети і 4 соколи. Під 
час чергового полювання гетьман 
узяв із собою подарованих пта-
хів: «пожалованы, присланы, ко 
мне, кречеты, и соколы, которые 
хотя сперва, и дело показались, 
неисправны, однако как суть 
добры, и ручны, так, что час, луч-
ше исправляются, к ловитве над-
лежащей».

У вересні 1700 р. до україн-
ського керманича прибув спеці-
аліст для навчання птахів та «со-
кольничий справі» українців. З 
ним приїхало 6 кречетників і со-
кольників на тимчасове перебу-
вання. Після виконання «свого за-
вдання» вони вирушили назад до 
Москви.

У гетьмана були спеціальні 
козаки, котрі займалися полю-
ванням. Вони навіть складали 
своє рідний суспільно-професій-
ний стан. В останнiй чвертi XVII 
ст. такі козаки здобули офiцiйне 

визнання прав на полювання і 
мали обов’язок — постачання 
дичини до гетьманського столу. 
Серед них були й так звані «вов-
когони», котрі проживали в с. Об-
мачів, яке належало до госпо-
дарського двору Мазепи. Можна 
припустити, що там також меш-
кали «бобровники», «стрільці», 
«пташники».

Звичайна, на перший погляд, 
«розвага» посідала важливе місце 
в житті знатних осіб того часу, які 
належали до верхівки суспільства. 
Полювання було не лише улюбле-
ною розвагою, а й мало політичне 
значення — налагоджувати кон-
такти з сусідніми країнами. На по-
лювання запрошували іноземних 
послів, яким підносили ловчих пта-
хів, гончих собак та мисливську 
зброю як найцінніші дипломатичні 
подарунки, а обмін мисливськими 
трофеями сприяв закріпленню до-
брих відносин між державами.

Наталія ЦАПКО,
Національний заповідник 

«Гетьманська столиця»

Полювання — не тільки розвага

Рік 1917 на Чернігівщині, як 
і по всій країні, видався не-
спокійним: революція, за-
гальна анархія, війна, почи-
налися проблеми з продук-
тами. Проте це не заважало 
активно готуватися до ново-
річних свят, зокрема Різд-
ва, а горілку тоді любили не 
менше, ніж зараз.

«Сухий закон» 
нищить владу

Продаж горілки, її виробництво 
в Російській імперії було держав-
ною монополією. Усі приватні ви-
нокурні працювали тільки для дер-
жави, яка забирала спирт, пере-
робляла його на горілку й тримала 
на великих складах, звідки її роз-
возили по крамницях. Це тривало 
до того часу, коли з початком Пер-
шої світової війни в країні фактично 
ввели «сухий закон», згідно з яким 
було заборонено продаж міцних 
спиртних напоїв, хоча у флоті вида-
ча щоденної «чарки» тривала. Насе-
лення та власники шинків відреа-
гували негайно. «А челядь чайники 
безшумно подавала», — писав май-
бутній глашатай більшовицької ре-
волюції Володимир Маяковський. 
А в чайниках замість чаю — шустів-
ський коньяк.

Багато газет у 1915 – 1917 ро-
ках писали про необхідність до-
зволу продажу легких вин і пива. 
«Офіцери і лікарі п’ють розведений 
спирт, а солдати і майстрові труять-
ся політурою, денатуратом і навіть 
гасом», — тривожилися «Москов-
ські відомості».

Назрівала революція. Трива-
ла тверезість, наприклад, нега-
тивно позначилася на стані армій-
ських запасних полків, що дислоку-
валися в Петрограді в жовтні 1917 
року. Взяття Зимового палацу су-
проводжувалося гомеричним роз-
гулом і пияцтвом. Кілька десятків 
революційних матросів і солдатів 
загинули у винних погребах і спир-
тових цистернах, задихнувшись па-
рою, коли спускалися туди з відра-
ми для черпання. Петроградський 
ревком змушений був злити залиш-
ки царських запасів у Неву. «Щоб не 
пропадало добро, червоногвардій-
ці сьорбали вино та горілку прямо 

з водостічних канав, що вели з по-
гребів у річку. Багато хто з них від-
валювався п’яним, потім, прокинув-
шись, знову починали хлебтати», — 
зле жартував «Новий сатирикон».

Чернігів: загроза 
нападу п’яниць

І ось на тлі цих подій у Черніго-
ві розгорнулася трагікомедія, ще-
дро приправлена алкоголем, яка 
загрожувала численними жертва-
ми. Найвищим представником вла-
ди на Чернігівщині був на той час 
губернський комісар Дмитро До-
рошенко, який і залишив нам спо-
гади про ті події. Цитую за книгою 
«Мої спомини про недавнє минуле» 
(1914 – 1920 рр.), я вніс лише неве-
личкі правки, щоб підготувати текст 
до розуміння сучасного читача.

Тож надаємо слово Дорошенку. 
«На початку війни 1914 року 

було раптом припинено продаж го-
рілки, і величезні запаси її, вже 
розлитої по пляшках, зберігалися 
на складах».

Ситуація на Чернігівщині по-
чала погіршуватися від кінця жов-
тня. Спочатку запалали винокурні 
й горілчані склади, немов хто по-
дав до того наказ. Це скрізь відбу-
валося по одному сценарію. Збира-
лася купка людей й починала гро-
мити державний горілчаний склад. 
Подекуди його боронила міліція чи 
наймана варта. Часами сама вар-
та не встоювала перед спокусою 
самій напитись досхочу горілки і 
прилучалися до погромників. Роз-
бивши ворота і замки, погромни-
ки кидались до горілки, слідом за 

ними збігалися вся п’яниці і про-
сто люди, охочі покуштувати горіл-
ки, що вже четвертий рік була за-
бороненим плодом, і починалося 
загальне п’янство, котре постійно 
закінчувалося десятками жертв: 
хтось з п’яниць запалить сірника й 
упустить в спирт: страшенний ви-
бух, пожежа і десятки людей згора-
ли заживо. Чи саме від цієї причини 
чи від якої іншої, але погроми горіл-
чаних складів кінчались неодмінно 
одним і тим самим: смертю десятків 
людей (наприклад, у селі Чемер зго-
ріло 40 чоловік), пожежею, від якої 
спалювалися часом і сусідні хати, а 
іноді ще й погром сусідніх крамниць 
та панської економії.

Тому існування горілчаного 
складу завжди було страшенною 
загрозою для якого-небудь міс-
та чи містечка, де він стояв: вічно 
воно було під загрозою розгрому, 
який починався із грабунку винного 
складу. По деяких містах пробували 
потихеньку нищити горілку, вилив-
ши її кудись до річки, ставка, до спе-
ціально викопаних ям. Іноді це вда-
валося, а іноді чутка, що «нищать 
горілку», ставала гаслом до нападу 
й погрому. Зачувши, що нищиться 
таке добро, такий дорогоцінний Бо-
жий дар, любителі випити кидались 
з відвагою відчаю на склад, здо-
бували його і — починалася зви-
чайна картина огидного масового 
п’янства. Особливі страхи і клопоти 
з горілкою мав Чернігів. Тут в само-
му місті стояв величезний держав-
ний склад, де знаходилося декіль-
ка тисяч відер горілки (1 відро=12 
літрів), розлитої у дрібні пляшечки 
(«шкалики»). Цей склад зробився те-
пер джерелом великих мук і тривог 
міської думи».

Різдво відсвяткували
Тепер трохи відірвемося від 

споминів пана Дорошенка і спро-
буємо з’ясувати, що являв собою 
Чернігів. Відповідь на це питання 
дає чернігівський дослідник Воло-
димир Руденок. «Наприкінці ХІХ ст. 
у Чернігові з промисловості працю-
вали дві тютюнові фабрики, стільки 
ж сально-свічкових заводів, шкіря-
ний, п’ять горілчаних, вісім цегля-
них, діяло 12 цехів. Губернське міс-
то мало З магазини, 77 крамниць, 3 
винні льохи, 35 питних домів, 3 го-
телі, 1 трактир, 10 харчевень, 6 по-

стоялих дворів, 3 булочні, 3 лазні, 3 
перукарні». Тобто культура вживан-
ня алкоголю була досить поширена, 
та й грабувати склад було кому. 

Нагадаю, що наближалися но-
вий 1918 рік, Різдво та інші свята, 
і бажання людей випити, щоб відво-
ліктися від страшної дійсності, ста-
вало досить сильним. Зима 1917 – 
1918 років видалася жорстокою: 
сильні морози, відсутність опадів.

Повернімося до спогадів: «…Те-
пер боялися кожного дня, що по-
громники розіб’ють горілчаний 
склад, юрба уп’ється і кинеться гро-
мити місто. Кілька разів проводили-
ся наради, як знищити прокляте ба-
гатство, але як не міркували, нічого 
не могли придумати. Справа у тому, 
що було пораховано, що якщо би 
почали розбивати маленькі пляш-
ки і виливати горілку кудись на зем-
лю, до якихось ям або ще кудись, то 
це займе цілий тиждень роботи, яку 
навряд чи вдасться приховати від 
населення. Знов же, коли випус-
тити горілку прямо в Стрижень, ко-
трий якраз і протікав біля складу, 
то вода обернеться теж в горілку, 
люди почують по запаху, яка доро-
гоцінна річ пливе по мілкому та ка-
ламутному Стрижню, кинуться чер-
пати жбанами й коряками, повпи-
ваються, роздратуються і резуль-
тат буде той, що кинуться громити 
склад… Отже, ми нічого іншого не 
придумали, як старанно охороняти 
склад військами. На сторожі стоя-
ла збільшена варта від українсько-
го батальйону, а на воротах стояли 
два кулемети. Горілчаний склад мав 
вигляд якоїсь фортеці.

Начальник акцизної округи 
Я.П. Забіла запропонував був дуже 

легкий вихід із трагічного станови-
ща: пустити горілку в продаж. Її б 
швиденько розкупили, держава б 
мала гроші, а добрі люди — що ви-
пити на святах. Але як тільки він на-
тякнув на такий проект на спільно-
му засіданні думи, земської упра-
ви й губернського Виконавчого ко-
мітету, проти нього здійнялася ціла 
буря. Істеричний меншовик зарепе-
тував проти «споювання горілки» і 
почав кидати на бідного Забілу такі 
страшні обвинувачення в контрре-
волюційності, що той замовк і вже 
ні пари з вуст. А тим часом проект 
був дуже раціональний, і коли я пе-
ред самим Різдвом здійснив його 
просто своєю владою, нікого не пи-
таючи, то горілку розкуплено миттю 
у два дні і ніякого погрому не було».

П’яні оргії
Проте не склалося так, як пла-

нував М. Дорошенко. Коли Чернігів 
19 січня 1918 року захопили біль-
шовики — червоногвардійський 
загін, організований із робітників 
Замоскворіччя під командуванням 
есера М. Порадіна, горілки на скла-
дах ще залишилося вдосталь.

«При полном воспрещении про-
дажи в городе спиртних напитков, 
— наводить слова очевидця тих по-
дій чернігівський дослідник Воло-
димир Бойко у книзі «Чернігівщина 
incognita», — в местах постоя боль-
шевиков потреблялись десятки 
бутылок водки… При этом происхо-
дило то, что обычно соответствует 
пьяным оргиям».

Нетверезість більшовицьких 
частин зафіксував у своїх спога-
дах седнівський комуніст А.С. Стад-
ніченко, наданих краєзнавцем Ер-
віном Міденом. «Через наше село 
отступали 155 Пятигорский и по-
шехонский полка, в Чернигове ими 
были найдено склада Николаев-
ской водки и разобраны, так что 
много было солдат пяных, но безоб-
разий не было» (стилістику та орфо-
графію збережено — О. Я.).

Таким чином, можемо ствер-
джувати, що горілчана проблема 
для Чернігова була вирішена з міні-
мальними втратами. Якщо не вра-
ховувати п’яних більшовицьких по-
громів та декількох убивств.

Олександр ЯСЕНЧУК,
м. Чернігів

Революційний 1918 рік: горілчаний Стрижень 
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Цікаве про українських 
письменників 
Валерій ШЕВЧУК    

 Із книги «Із вершин та низин» 

Київські літератори-
земляки Юрій Мушкетик 
та Дмитро Головко з чер-
нігівськими письменни-
ками Петром Куценком, 
Ганною Арсенич-Баран 
та її сином Іваном, Ста-
ніславом Реп’яхом, Ми-
хайлом Кушніренком і 
Володимиром Сапоном. 

Седнів. 2005 р.

Світлини 
з архіву 

Володимира 
Сапона Життя під чужим іменем

У 1914 році Володимир Винничен-
ко повернувся в Україну з еміграції, але 
жити змушений був нелегально, пере-
їжджаючи з місця на місце. За ним весь 
час полювала поліція, але він залишав-
ся невловимим. Кілька разів змінював 
не лише помешкання, а й прізвище, хо-
вався в Москві й під Москвою, де мав 
засекречене місце прожиття. До рево-
люції поліції так і не вдалося його схо-
пити.

Зовнішність Шевченка
Ось як описували сучасники зовніш-

ність 29-літнього Тараса Шевченка: 
молодий, здоровий, середнього зрос-
ту, широкоплечий, міцної статури. Його 
кругле виголене обличчя було прикра-
шене бакенбардами, волосся вистри-
жене по-козацькому, але зачесане на-
зад. Він був темний блондин, з його 
лиця пробивалася відвага, в темно-сі-
рих невеличких очах світилися розум 
та енергія. Голос у нього був м’який, в 
ході й рухах — зосередження. При пер-
шій зустрічі в ньому не помічалося ні-
чого привабливого, навпаки,  здавав-
ся холоднуватим, сухим, хоч і простим, 
приступним. До людей ставився спер-
шу недовірливо й перед першим-ліп-
шим не відкривав своєї душі, особливо 
бував замкнутий супроти тих, хто доби-
вався викликати в нього одвертість та 
щирість. Зате коли пізнавав чоловіка й 
відкривав у нім бодай одну гарну рисоч-
ку, прив’язувався до нього, а як знахо-
див у тій людині взаємність, віддавався 
йому цілим серцем. Примітними рисами 
характеру були доброта, м’якість, навіть 
делікатність, що суперечило його суво-
рій масці, незвичайна простота, при-
родність, безкорисливість, навіть само-
жертовність. На кривду й несправедли-
вість його серце запалювалося гнівом і 
вибухало, немов вулкан, — тоді він міг 
бути й несамовитим. З бідними ділився 
останнім.

Чом ти діла не робиш
Пишучи поему «Катерина», Т. Шевчен-

ко питав у І. Сошенка:
— А послухай, Соха, чи воно так до 

ладу буде?
— Та одчепись ти, кажу, зі своїми вір-

шами! — гримає на нього Сошенко. — 
Чом ти діла не робиш?

Під «ділом» Шевченків приятель-ху-
дожник розумів живопис, малярство. 
Згодом, коли до Шевченка прийшла сла-
ва великого поета, Сошенко виправдову-
вався: «А хто ж його знав, що з нього зро-
биться такий великий поет?» І доповню-
вав: «А все-таки я стою на своєму: що, 
якби він покинув вірші, був би ще біль-
шим живописцем, ніж поетом».

Нещасливе кохання
1843 року Шевченко покохав Тео-

досію, доньку кирилівського попа Гри-
горія Кошиця, того самого, в якого хлоп-
цем наймитував. Дівчина відповіла на 
почуття поета, і вони хотіли одружити-
ся, але не було на те батьківської волі. 
Старі Кошиці хотіли якимись хитроща-
ми розлучити закоханих. У вересні, коли 
Шевченко гостював у Кирилівці, жінка 
Прокопа Демченка повила дитину. Мати 
Теодосії умовила Демченків кликати за 
хрещених Тодосю й Тараса, маючи на 
думці, що її дочка не знає, що кумі й ку-
мові в ті часи не можна було за звичаєм 
та законом одружуватися. Одначе дівчи-
на здогадалася, до чого йдеться, взяла 
дитину Демченків, пішла з нею до іншого 
попа й охрестила її з іншим кумом. Після 
того Кошиці вже просто не дали благо-
словення молодим і відмовили Шевчен-
ку. Поет змушений був відступитися. Ці-
каво, що сама Теодосія так і не відцура-
лася свого кохання. Вона відмовилася 
виходити заміж, збожеволіла і померла 
1884 року.

Такої книги я ще не тримав у 
руках. Хоча читацький стаж роз-
почав у неповних сім років. Кажу 
про отримане з дарчим авторовим 
написом видання поетичних, про-
зових та мистецьких творів Ми-
коли Турківського «Під небом рід-
ного села». А рідне для нього село 
(офіційний статус якого — сели-
ще міського типу) — Линовиця на 
Прилуччині. Це підтверджується 
на кожній із майже тисячі сторінок 
удвічі більшого, ніж узвичаєний, 
формату книги своєрідним, вва-
жай, молитовним рядком: «Лино-
виця!.. Линовиця!.. І серце щастям 
повниться».

Саме в Линовиці 16 травня 
1937 року з’явився на світ Ми-
кола Турківський, якого нині зна-
ємо як поета, прозаїка, художни-
ка, скульптора. Що ж, видно, суди-
лося цьому селищу поблизу При-
лук стати в ряд відомих. Це ж тут 
жив Яків де Бальмен, якому Тарас 
Шевченко присвятив поему «Кав-
каз». А Яків, талановитий худож-
ник-аматор, разом з Михайлом 
Башиловим виконали десятки 
ілюстрацій до рукописного Шев-
ченкового «Кобзаря». Сюди Тарас 
приїздив до Бальменів у гості. Тут 
(це вже згідно з легендою) в парку 
любив думати над своїми майбут-
німи творами. 

Перекидаючи місток від мину-
лого до сучасності, від легенди до 
дійсності, нагадаємо, що Микола 
Турківський ще 1993 року створив 
для свого селища пам’ятник Вели-
кому Кобзареві. 

Про свою малу батьківщи-
ну пам’ятав Микола Турківський, 
коли навчався в Дніпропетров-
ському художньому училищі, коли 
працював у прикарпатському міс-
течку Стебнику. І ця пам’ять зре-
штою повернула його до рідного 
порога. Хоча не зовсім у букваль-
ному сенсі: 1971 переїхав Микола 
з родиною до Прилук, де до виходу 
на пенсію працював на відомому 
колись заводові «Будмаш». І нині 
в місті над Удаєм мешкає. Хоча і 
в Линовиці — теж. У місті зимує, 
в селі літує. Як тут не згадати ві-
домий вірш іншого чернігівського 
поета Дмитра Куровського, який 
після чергового повернення від 
матері з Малої Загорівки Борз-
нянського району написав:
«Я з дому приїхав додому:
Домівок у мене аж дві».

Однак, перегортаючи фо-
ліант Миколи Турківського, не 
можна не згадати хрестоматійну 
фразу про село, в якому є люди. 
Їх автор часто називає поіменно: 
сусідів, відомих і не дуже відомих 
земляків, своїх шкільних учите-
лів, однокласників. А чиє ім’я з 
плином літ забув, нагадує про 
роботу, яку людина виконувала, 

по сусідству з ким жила, чим за-
хоплювалася.

Линовиця у книзі стала своє-
рідним стержнем, навколо якого 
розгортаються житейські колізії 
автора. Сюди він поспішав із рес-
публіканської наради молодих лі-
тераторів з Одеси у травні 1963, 
щоб встигнути попрощатися з тяж-
ко хворою матір’ю, сюди приїздив 
відзначати свої дні народження, 
тут обробляв город і паралельно 
писав нові вірші, прозові твори, 
вірші у прозі, тут малював, ліпив, 
приймав друзів...

Віддаючи належне ретель-
ності авто-
ра, не можна 
не згадати, 
що під біль-
шістю творів 
він зазначає 
дати й місце 
н а п и с а н н я . 
Та якими б 
щемливими, 
незабутніми, 
милими не 
були спога-
ди про малу 
б а т ь к і в щ и -
ну, не мож-
на оминути 
шляхи-доро-
ги поза нею. 
Ту ж Одесу, де 
серед семі-
наристів були майбутні відомі ши-
рокому загалу письменники, лау-
реати престижних премій, громад-
ські діячі Василь Стус, Василь За-
харченко, Станіслав Реп’ях, Борис 
Нечерда, Анатолій Бортняк, Дми-
тро Шупта, Данило Кононенко, Во-
лодимир Яворівський...

Микола Турківський зайняв 
серед них гідне місце, ставши 
1976 року членом Спілки пись-
менників України. У грудні того ж 
1976 була створена обласна ор-
ганізація цієї на тоді вельми ав-
торитетної творчої структури. За 
статутними вимогами для її ство-
рення потрібно було мати в регіо-
ні не менше десяти членів Спілки. 
Саме стільки їх тоді й нараховува-
лося на Чернігівщині. На сьогодні 
восьмеро з них відійшли у засвіти.

Продовжують жити і твори-
ти двоє — Микола Турківський та 
Надія Петренко. До речі, обоє цьо-
горічного травня відзначили од-
накові круглі дати від часу наро-
дження...

Я ніколи не був прихильником 
перераховування назв книжок, 
створених тим чи іншим автором. 
Так, першою поетичною збіркою 
М. Турківського була випущена 
1969 року «Материнка». Про ви-
бране «Під небом рідного села» 
сказано вже достатньо вище. А 
між ними були десятки інших — 

поетичних, прозових, призначе-
них для дітей і дорослих, крає-
знавчих, альбомів, причому ху-
дожньо оформлених самим авто-
ром. Зазначу тільки, що більшість 
із них, подаровані автором, за-
ймають цілу полицю моєї домаш-
ньої бібліотеки. 

Микола Турківський — один з 
найактивніших авторів обласного 
радіожурналу «Сонячні кларнети». 
Уперше в ньому він був представ-
лений у травні 1979. Упродовж на-
ступних десятиліть в ефірі звучали 
його вірші та проза в авторському 
прочитанні та у виконанні радіо-

журналістів. Це 
були твори, при-
свячені Велико-
му Кобзареві, рід-
ним Прилукам, 
різним містам 
і селам, людям 
України, Білорусі, 
Росії. 

П а м ’ я т а ю 
наші спільні твор-
чі поїздки до 
міста Брянська 
1977 та до Чува-
шії 1983 років. Із 
цих мандрів Ми-
кола привозив 
не лише незабут-
ні враження, а й 
цілі цикли пое-
зій. Так само, як 

і після численних відряджень до 
районів і міст рідної Чернігівщи-
ни. І коли вже випало згадати про 
ефір, то не думаю, що розкрию ре-
дакційну таємницю, повідомивши, 
що в черговому випуску «Сонячних 
кларнетів», вихід в ефір якого пла-
нується на 25 травня, слухачі зно-
ву почують поезії Турківського.

По-різному ставляться люди 
до своїх ювілейних дат: хто з гор-
дістю й радістю, хтось — із гумо-
ром. Та майже кожен не може при-
тлумити нотки суму за минулим, 
котре попри всі проблеми й нега-
разди, які не оминають, мабуть, 
нікого, прекрасне вже тим, що не-
повторне. Ось так і Микола Турків-
ський на порозі 80-річчя згадав 
про роки, які «не збігли, а промча-
лись метеоритами». І тут мені при-
гадався інший прилучанин, якого, 
на жаль, не випало знати особис-
то, але про життя і творчість якого 
я не раз писав, — Олександр Вед-
міцький. Він був не лише чудовим 
поетом і літературознавцем, а й 
виступав ще в двадцяті роки ми-
нулого століття в місцевій пресі. 
Свої кореспонденції та фейлетони 
часто підписував псевдонімами 
— Метеор, Метеорний. Це й дало 
мені підстави прибрати до одно-
го з нарисів про нього заголовок 
«Покликання — світити».

Думаю, що й у Миколи Турків-
ського покликання ідентичне. Не 
ручаюся за точність свого припу-
щення, але здається, що пропоно-
вану читачам «Світу-інфо» світлину 
ювіляра я зробив у Прилуках на-
передодні одного з ювілейних ве-
чорів, присвячених його відомому 
землякові й попередникові.

І насамкінець вважаю, що, 
оскільки попри кілька творчих 
іпостасей ювіляра, він усе-таки 
насамперед поет, не гріх буде за-
кінчити ці нотатки своїми віршо-
ваними рядками, присвяченими 
йому. Вони написані двадцять ро-
ків тому, але звучали тільки у вузь-
кому колі шанувальників творчос-
ті Миколи Турківського.

Неначе вчора коїлося все те:
Був ювілей ще майже без сивин.
Із півстоліттям «Сонячні кларнети»
Тебе вітали.
Тільки ж часоплин
Тому і плин, що безупинно плине,
Неначе піднята наказом рать.
Але давай не будем про сивини,
А краще будем окіл оглядать.
Отож погляньмо на квітуче віття,
Забудьмо лихо, негаразди, зло.
Крізь них твоє погідне повноліття
Необоротно в зрілість перейшло.
Вона постукала в гостинну хату
І затишне кубельце м’яко в’є.
Дай Боже, друже, не перезрівати
Тобі ніколи.
Будь таким, як є.
Не янгольськи-безгрішним, не 
казковим —
Земним, як ті дороги, що пройшов.
Поможуть хай тобі від Бога — Сло-
во,
А від людей — і квіти, і любов.
Приймай це все перед порогом 
літа —
Пори, яка своїм теплом свята.
То не біда, що відцвітають квіти,—
Любов не в’яне і не відцвіта.

Олександр ОЛІЙНИК, 
м. Чернігів

Примітка. Увраж — багате ви-
дання великого формату з гравю-
рами. 

Увраж для Линовиці
16 травня виповнилося 80 років від дня народження 

Миколи Турківського
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
Універсальна цибуля

Цибуля — джерело корисних 
речовин. У ній містяться ефірні олії, 
вітаміни (особливо багато вітамінів 
В і С), залізо, кальцій, калій, магній, мар-
ганець, фосфор, фтор, флавоноїди, глюкінін (на- туральний 
рослинний засіб, що знижує рівень цукру в крові). Цибуля ак-
тивує обмін речовин, стимулює роботу кровотворних органів 
і органів травлення, сприяє очищенню крові, виведенню з ор-
ганізму зайвої рідини. 

Що робити із запахом з рота, який з’являється після 
з’їденої цибулі? Достатньо з’їсти листочок свіжої петрушки 
або підгорілу скоринку хліба чи підсмажені горіхи. 

Цибуля може бути знеболювальним засобом при укусі 
оси. Для цього в місце укусу необхідно відразу втерти ци-
булинний сік.

Школа української мови
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Несподівані 
думки

 Ніщо не робить вече-
рю такою смачною, як від-
сутність обіду. 

 Апетит приходить під 
час їжі, хоча краще, якби 
було навпаки. 

 Для щастя жінці по-
трібен чоловік. Для нещас-
тя цілком достатньо чоло-
віка.

 Гарна хвороба — 
склероз: нічого не болить, і 
кожного дня — новини. 

 Найважливіше з мис-
тецтв — це мистецтво крас-
номовного мовчання.

Було колись...
У Європі в XVI столітті 

під час масового захоплен-
ня шоколадом йому припи-
сували магічні й лікувальні 
властивості. Звичайно, очі-
кування не виправдалися, і 
тоді шоколад стали вважа-
ти джерелом усіх бід. Одна 
молода особа писала по-
друзі: «Раджу тобі більше 
не їсти шоколаду. Моя зна-
йома їла його під час вагіт-
ності й народила на світ аб-
солютно чорну дитину».

* * *
Шотландського фізи-

ка Роберта Уотсона-Уот-
та якось зупинив поліцей-
ський за перевищення 
швидкості, після чого вче-
ний сказав: «Якби я знав, 
що ви будете з ним робити, 
то ніколи не винайшов би 
радара!»

* * *
Коли нинішній спадко-

ємець британської коро-
ни, принц Чарльз навчався 
в Кембриджі, з ним на всі 
заняття ходив охоронець. 
Кембриджська система 
навчання дозволила охо-
ронцю брати участь в об-
говоренні та диспутах. На-
прикінці навчання викла-
дачі запропонували йому 
скласти іспити. У підсумку 
охоронець набрав більше 
балів, ніж сам принц, і теж 
отримав диплом.

Куточок 
гумору

— Які нечесні гості! — 
обурюється господар. — 
Хтось з них украв у нас дві 
ложки. На них ще було ви-
карбувано: «Ресторан «Юві-
лейний». 

☺ ☺ ☺
— Пане суддя, визнаю, 

що заслуговую на покаран-
ня. Так мені й треба! 

— Чому? 
— А щоб не попадався! 

☺ ☺ ☺
Відвідувач до секретарки: 
— Шеф є? 
— Немає. Але буде. 
— Я зачекаю. А коли він 

повернеться? 
— Як відбуде п’ять ро-

ків у в’язниці. 
☺ ☺ ☺

Суддя підсудному: «Я 
вас десь бачив». 

Підсудний: «Я давав ва-
шій дочці уроки співів». 

Суддя: «Двадцять років 
в’язниці суворого режиму!» 

Клуб «Ерудит»: хочу все знати

 На кожну людину припадає приблизно 200 мільйонів 
комах.

 До 65 років більшість людей проводить у середньому 9 
років біля телевізора.

 Після удару по хокейній шайбі вона може летіти зі 
швидкістю 190 км/год.

 Арахісова олія є одним із компонентів динаміту.
 У Торонто вважається незаконною їзда в громадсько-

му транспорті, якщо людина перед цим їла часник.
 Звичайну книгу стандартного формату в 500 сторінок 

не можна роздавити, навіть якщо поставити на неї 15 ваго-
нів, навантажених вугіллям.

 У сні людина спалює більше калоpій, ніж під час пере-
гляду телевізоpа.

Х р и с т ияни 
здійснюють па-

ломництво до Єру-
салима, мусульмани — 

до Мекки. Індуси для 
відпущення гріхів 
йдуть у священне 

місто Індії Бенарес, 
щоб здійснити ритуал омо-

віння в річці Ганг. 

Єдина територія в Європі, де мешкають 
буддисти, — Калмикія. 

У пам’ять про звільнення англійцями у Дру-
гій світовій війні від нацистських окупантів 
Норвегії в центрі Лондона напередодні Нового 
року встановлюється подарунок з Норвегії — 
новорічна ялинка. 

В Угорщині є цікава новорічна традиція — 
«вмиватися» монетами, аби весь рік водилися 
гроші. 

 Ніколи не повертайся в минуле. Воно 
вбиває твоє справжнє. Спогади безглузді, 
вони лише забирають твій дорогоцінний час. 
Минулого не повернути, а майбутнє може не 
розпочатися. 

 По-справжньому найближча людина — 
це та, яка знає твоє минуле, вірить у твоє май-
бутнє, а зараз сприймає тебе таким, який ти є. 

 Одна з найбільш корисних життєвих на-
вичок — уміння швидко забувати все погане: 
не зациклюватися на неприємностях, не жити 

образами, не впиватися роздратуванням, не 
тримати злості. Не варто тягти різний непотріб 
у свою душу. 

 Ми прагнемо до життя без труднощів, але 
дуби виростають міцними при сильних вітрах, і 
алмази утворюються під високим тиском.

 Ніколи не виправдовуйтеся. Ні перед 
тим, хто вас любить, ні — тим більше — перед 
тим, хто не любить. Той, хто не любить, усе одно 
вам ніколи не повірить, а хто любить — він і 
сам придумає для вас виправдання. 

Мудрiсть вiкiв

Неправильно Правильно
Морковний салат Морквяний салат

Гарячий кофе Гаряча кава

Подай вилку Подай виделку

Домашній адрес Домашня адреса

Уплатіть за товар Заплатіть за товар

Почтовий ящик Поштова скринька

6 травня на Алеї Героїв стартували дні Оде-
си в Чернігові. До нашого міста одесити при-
везли найкращі номери з проекту Департа-
менту культури і туризму Одеської міськради 
«Одеса їде в гості», за програмою якого за 5 
років артисти вже відвідали 16 країн світу.

У Чернігові виступили колективи «Дикси-
ленд», «Мы из Одессы, здрасьте!», «Мануфакту-
ра Цехмейстера», «Одеські музики».

До початку концерту в одеситів була 
можливість оглянути Чернігів. Враження — 
чудові. 

Навзаєм 10 – 11 червня відбудуться «Дні 
Чернігова в Одесі».

Також організатори проекту запросили 
чернігівські дитячі колективи взяти участь у 
фестивалі молодіжних ансамблів та оркестрів, 
який відбудеться в Одесі наприкінці року. 

 Хоча вважається, що першими приру-
чили кішок давні єгиптяни, найдавніша з відо-
мих свійських кішок недавно була знайдена в 
9500-річній могилі на середземноморському 
острові Кіпр. Це випереджає згадки про кіш-
ку в єгипетському мистецтві на більш ніж 4000 
років.

 За часів іспанської інквізиції папа Іно-
кентій VIII визнав кішок помічниками диявола, 
й тисячі кішок були спалені. Масове вбивство 

кішок призвело до різкого збільшення популя-
ції щурів, що посилило наслідки «чорної смер-
ті» (епідемії чуми).

 У середньому кішки витрачають дві тре-
тини доби на сон. Отже, дев’ятирічний кіт був 
активний лише три роки свого життя.

 Кішки, як правило, «риють» правою ла-
пою, а коти — лівою.

 Кішка не може злізти з дерева вниз го-
ловою через форму кігтів. Аби спуститися з де-
рева, їй треба відступати, задкуючи.

 Кішки створюють близько 100 різних 
звуків. Собаки — лише 10.

 У світі живе понад 500 мільйонів свій-
ських котів, існує близько 40 всіляких порід.

 Кішка може пересуватися на макси-
мальній швидкості близько 50 км/год. на ко-
роткі відстані.

 Кішка може підстрибнути на висоту, що 
в 5 разів перевищує її зріст.

Дні Одеси в Чернігові 

ЛЛююдиинна р роддаад р р дд

Такі звичні 
й несподівані 
коти


