
Усім — про все

Чернігівська   обласна   газета

Найцікавіша 
газета 

для кожного 
з вас

Чернігівщина. 
Україна. Світ

№106    6 липня 2017 року Ціна 4 гривніВиходить з лютого 2012 року

http://svit11.wordpress.com

5

10

86514

Триває передплата 
на нашу газету «Світ-інфо» 

Поштові тарифи зросли, 
але передплатну ціну на газету 

не підвищено
Усі поштові відділення й листоноші області ве-
дуть передплату на «Світ-інфо» на будь-який 

термін і на будь-яку адресу в області.
Передплатна ціна — незмінна: всього 8 гривень на місяць.Передплатна ціна — незмінна: всього 8 гривень на місяць.

Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Також газета продається вроздріб поштою — 
в кіосках, відділеннях і райвузлах зв’язку. 
Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.
 Політика, соціальні проблеми, екологія.
 Публікації раніше невідомої нам історії України, СРСР.
 Проза і поезія відомих письменників світу.
 Культура, мистецтво, спорт. 
 У світі цікавого.

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

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

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

 

24 травня 1964 року сталася в Ки-
єві, «столиці» України, подія, подібних 
до якої мало знає історія світової куль-
тури: була підпалена і згоріла най-
більша українська бібліотека — Київ-
ська публічна бібліотека Академії наук 
УРСР.

Як може згоріти в середині XX ст. 
найбільша наукова бібліотека, та ще й 
у центрі столичного міста? Адже зараз 
протипожежна техніка стоїть так висо-

ко, що значні пожежі в містах майже 
виключені, а якщо бувають, то їх швид-
ко ліквідують. Адже в сучасних бібліо-
теках світу справа поставлена так, що 
жоден документ не згорить, не те що 
всі фонди. І світова культура за останні 
століття не знала випадку, щоб у Лон-
доні чи Парижі, Стокгольмі чи Москві 
(після 1812 р.) згоріла національна бі-
бліотека. А от найбільша українська бі-
бліотека була спалена в 1964 році — в 
епоху космосу, атома, кібернетики.

Більше того: численний натовп лю-
дей, зібраний голосом мовчазної три-
воги до місця страхітливого злочину, 
був свідком того, як мляво посувалися 
протипожежні роботи. Протягом двох 
годин їх узагалі неможливо було поча-
ти, бо в усьому цьому районі не було 
води: не працював водогін. Пожежа 
була ліквідована тільки на третій день, 

коли вже вигорів дощенту весь укра-
їнський відділ.

Згоріла саме україніка, в тому чис-
лі стародруки, рідкісні книжки, руко-
писи, архіви (наприклад, архів Б. Грін-
ченка, архів «Киевской старины», ар-
хів Центральної Ради та інші). Частина 
з цих архівів не була навіть описана й 
розібрана, так що ніхто не знає, що там 
було і що згоріло. Вони назавжди втра-
чені для історії. Згоріли також спеці-
яльні фонди україніки, які до 1932 року 
збиралися за вказівкою М. Скрипни-
ка, а потім, після усунення М. Скрипни-
ка, були «засекречені», як і вся україн-
ська історія. Згоріла картотека, так що 
неможливо навіть відновити реєстр 
книжок, які знищені. На суді називала-
ся цифра 600 тисяч томів. Можна 
уявити, скільки їх згоріло на-
справді!

Таки ж класика вічна. У 
нашого геніального Гоголя 
у знаменитій комедії «Реві-
зор» є такий епізод. Город-
ничому, тобто начальнику 
повітового міста, допові-
дають, що сюди зі столиці 
прибув ревізор. Згодом ви-
явиться, що він самозва-
нець, але тоді його сприй-
няли за справжнього. Го-
родничий негайно збирає 
своїх чиновників і віддає 
вказівки, що зробити, аби 
належно зустріти, тобто об-
дурити, ревізора. Серед ін-
ших вказівок — повалити 
паркан у центрі містечка. 
Мотивація така (цитуємо): 
«Воно чим більше ламання, 
тим більше означає діяль-
ності градоправителя». 

Схоже, лаври гоголів-
ського городничого не да-
ють спокою нашим україн-
ським градоначальникам, 
від столичних до містечко-
вих. 

Взагалі в Україні ось 
уже понад чверть століт-
тя триває одна грандіозна 
реформа, переміна, навіть 
подвійна — від бездержав-
ності до власної держави, 
від тоталітарного до демо-
кратичного суспільства. Але 
чомусь це грандіозне й по-
трібне реформування відбу-

вається у формі незліченних 
«реформ» і перемін усюди і 
скрізь. Хоча ще у древньо-
му Китаї резонно говори-
ли: «Важко жити в часи пе-
ремін». У нас уже сам термін 
«реформи» став якимось ри-
туальним, до того затяга-
ним, що відлякує. Між тим, 
про реформи нам торочать 
повсякчас, з повною сер-
йозністю. Останні дві мод-
ні «фішки» — реформи зе-
мельна і пенсійна. Про них 
— трохи далі, бо як не зга-
дати ще деякі багатостраж-
дальні сфери, на які «обва-
лилися» реформи. Бодай 
освіту й медицину. Отже, ре-
форми…

ОСВІТНЯ: 
нескінченний 
експеримент 

Тут доречно провести 
хоч і грубувату, але резонну 
паралель з одним відомим 
антирадянським анекдотом 
радянських часів. Це коли у 
вірменського радіо запиту-
вали, яка різниця між уче-
ними й комуністами. Відпо-
відь була така: вчені прово-
дять свої експерименти на 
собаках, а комуністи свій 
соціальний експеримент —  
на людях.

Схоже, в жодній сфе-
рі суспільства так не екс-
периментували в остан-

ні півтора – два десятиліт-
тя, як в освіті, насамперед 
наймасовішій — шкільній. 
Смикають туди-сюди термін 
навчання: 10, 11, 12 кла-
сів. Чи не столітню 5-баль-
ну систему оцінок заміни-
ли на 12-бальну. Тепер ось 
оцінки взагалі скасовують. 
Скасували випускні іспи-
ти, замість них тепер ЗНО 
— зовнішнє незалежне оці-
нювання, сподіваймося, що 
«незалежне». Годі вже гово-
рити про шкільні програми, 
якими просто заморочено 
не лише учнів і батьків, а й 
учителів. Ну і, звичайно ж, 
улюблена справа рефор-
маторів — «оптимізація», 
цебто закриття невеликих 
шкіл.

МЕДИЧНА: 
замість нормальних 

зарплат медикам 
Ще одна величезна й 

багатостраждальна сфе-
ра, де в прямому сенсі 
страждають, очікуючи на-
лежного лікування, десят-
ки мільйонів громадян та 
практично все населення. 
Як дотепно каже один мій 
знайомий лікар: «Нема 
здорових, є необ-
стежені». 

Паркани «реформ»
Їх імітував ще гоголівський городничий

Як була спалена 
найбільша бібліотека України

З архіву самвидаву
Євген СВЕРСТЮК

З приводу процесу над Погружальським

Прокурор — організатор 
і керівник групи наркоторговців

Ось повідомлення прес-служби прокуратури об-
ласті від 30 червня
Затримано прокурора місцевої прокуратури, який 

організував злочинну схему збуту амфетаміну 
Генеральна інспекція Генеральної прокуратури України 

здійснює досудове розслідування в кримінальному прова-
дженні за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України за фактом збе-
рігання та збуту наркотичних засобів, учинених працівником 
прокуратури за попередньою змовою групи осіб.

У ході досудового розслідування встановлено, що проку-
рор місцевої прокуратури Чернігівської області, діючи за по-
передньою змовою з іншими особами, з метою власного ма-
теріального збагачення організував злочинну схему збуту нар-
козалежним особам психотропної речовини — амфетаміну.

Слідчі Генеральної інспекції Генеральної прокуратури Укра-
їни спільно зі слідчими прокуратури Чернігівської області та 
співробітниками СБ України в Чернігівській області 29 червня 
затримали зазначеного працівника місцевої прокуратури під 
час перевезення амфетаміну з метою його подальшого збуту.

Крім того, затримано ще 4 осіб, причетних до вчинення 
злочинів, у яких вилучено наркотичні речовини. Проводяться 
першочергові слідчі дії. Досудове розслідування триває.

Прес-служба прокуратури Чернігівської області
* * * 

Санкції за зазначеними вище статтями — відповідно від 6 
до 10 та від 2 до 5 років позбавлення волі. 

* * *
Ось деякі подробиці, які повідомив 1 липня чернігівський 

сайт Gorod.cn.ua. 
Затримання наркоторговців відбувалося, починаючи з 

18.00, у мікрорайоні Подусівка. Тут у будинку вони організу-
вали нарколабораторію. Затримані чотири місцеві мешканці, 
в тому числі два брати 29-ти і 34 років, усі раніше судимі, не-
задовго до цього притягувалися до відповідальності за реалі-
зацію спирту та інші правопорушення. Також був затриманий і 
головний фігурант справи, котрий мешкає з батьками-пенсіо-
нерами в домі неподалік. Цьому прокурору місцевої прокура-
тури 28 років. За свідченнями однокласників, наркотики вжи-
вав ще зі школи. Закінчив Національний юридичний універси-
тет у Харкові, якийсь час працював у прокуратурі в Куликівці, 
два роки тому переведений до Чернігова. 

Євген Сверстюк
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Бліц-інформ
На маріупольській базі роти 
спецпризначення «Чернігів» через 
вибух поранено 7 поліцейських 
У місці дислокації поліцейських сил у Приморському районі Марі-

уполя вибухнув боєприпас. Вибух стався 24 червня близько 18.00 у 
санаторії «Металург», де розташовується рота патрульної поліції осо-
бливого призначення «Чернігів». Вибухнув снаряд від гранатомета.

Важкі травми отримали сім поліцейських: у чотирьох осіб — 
осколкові поранення кінцівок, у двох — грудної клітки, а одному спів-
робітнику поліції осколок потрапив у голову.

Постраждалі були доставлені в нейрохірургію міської лікарні №5. 

Державний архів області: 
фотодокументальна виставка 
Вона була відкрита до Дня Конституції. В експозиції — майже 

30 документів і світлин, зібраних з нашого й різних архівів країни. 
Документи охоплюють час від Конституції Пилипа Орлика 1710 року 
до сучасної, ухваленої за часів незалежності. На думку істориків, 
саме Конституція Пилипа Орлика — одна з найперших конституцій у 
Європі.

В експозиції представлені тексти всіх українських конституцій, 
починаючи від 1919 року й закінчуючи 1996-им.

Хроніка війни більшовиків 
з українським народом
У Чернігівському музеї-заповіднику М. Коцюбинського відбула-

ся презентація книги Сергія Бутка та Сергія Горобця «Хроніки війни 
більшовиків з українським народом. Голодомор 1932-1933 років на 
Чернігівщині: виконавці злочину».

Директор музею-заповідника Ігор Коцюбинський розповів, що 
книга номінована на обласну премію імені Михайла Коцюбинсько-
го. Історики, журналісти, письменники, краєзнавці поділилися свої-
ми враженнями від книги та майстерності опису історичних подій ав-
торів.

Сергій Горобець і Сергій Бутко розповіли про роботу над книгою, 
зокрема в архівах, з документами.

Чернігівські таланти — в Польщі, 
в місті-побратимі Тарнобжегу
Талановиті діти Чернігова в Тарнобжегу провели 4 дні, стали 

учасниками святкової програми на День міста. Танцювальний колек-
тив і троє співочих талантів радували українським мистецтвом. Чер-
нігівські діти залишилися в захваті від побаченого.

Фінансові питання поїздки вирішили польська сторона й Черні-
гівська міська рада.

Також паралельно з дітьми їздила офіційна делегація міста, яка 
вивчала досвід Польщі в освіті.

10-класник пише наукові роботи 
Павло Нагорний, учень Чернігівської школи № 19, став учасни-

ком конгресу Українського товариства нейронаук.
Анатолій Васильченко, науковий керівник хлопця, розповідає: 

«Тема його роботи є оригінальною, бо поєднує кілька наукових дис-
циплін — нейрофізіологію, психофізіологію та загальну фізіологію 
людини, фізіологію серцево-судинної системи. Це досі не було дослі-
джено, особливо що стосується молодих людей — школярів».

Нейронаука — не єдине захоплення хлопця. Він читає акаде-
мічну літературу з різних дисциплін. Та й список його наукових робіт 
стрімко зростає.

Любов до точних наук Павлу прищепила мати, яка й сама свого 
часу була учасницею різних олімпіад.

У вересні для Павла Нагорного почнеться останній навчальний 
рік у школі. Покидати Чернігів хлопець не збирається. Вже навіть ви-
значився з вишем та спеціальністю. Каже, що переважила любов до 
рідного міста. Хоча хлопцю вже надходять дзвінки зі столичних уні-
верситетів з пропозиціями навчатися в них.

3000 кілометрів на велосипеді
Чернігівський мандрівник Віталій Чернюк вирушив у подорож 

Україною. У свої 23 роки в таку тривалу поїздку велосипедом хло-
пець вирушив уперше. Віталій планує відвідати 10 областей та поба-
чити 300 пам’яток історії. 

Мандрівку Віталій зніматиме на відео й викладатиме у власному 
блозі та соцмережах, щоб популяризувати велосипедний спорт і по-
дорожі рідною країною. Через 60 днів подорожі, 23 серпня, хлопець 
планує повернутися до Чернігова.

Центр при бібліотеці ім. Короленка
Регіональний тренінговий центр на базі Чернігівської облас-

ної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Короленка запрошує до 
співпраці державні установи, громадські організації, навчальні за-
клади та приватних осіб.

Центр пропонує:
10 автоматизованих робочих місць;
мультимедійне та офісне обладнання (проектор, принтер, сканер, 

веб-камери, навушники, фліпчарт, дошка);
доступ до Інтернету (в т.ч. через Wi-Fi);
послуги фотозйомки;
зручне й затишне приміщення (34 м2).
Контактна інформація: м. Чернігів, проспект Миру, 41. Тел. (0462) 

  65-14-34.

Козацьке свято в Батурині
Воно було започатковане Чернігівськими обласними 

організаціями Народного Руху і товариства «Просвіта» по-
над 25 років тому. 

Традиційно проводиться в червні. Цього року відбулося 
25 червня, в неділю. Узяли участь мешканці міста, представ-
ники обласної та місцевої влади, козацтва, народні депутати. 

Почалося свято на цитаделі Батуринської фортеці.
Соборну літію за загиблими захисниками Батурина 

1708 року та українськими воїнами, що загинули нині, за-
хищаючи Україну на її Сході, відправив настоятель Свято-
Покровського храму Батурина, митрофорний протоієрей 
отець Роман. Відбулося покладання квітів до хреста Геро-
ям оборони Батурина та скульптурної композиції «Гетьма-
ни. Молитва за Україну». 

Під звуки «Козацького маршу» колона учасників про-
йшла містом до Співочого поля в Кочубеївському парку. 

Після урочистої частини відбувся концерт митців об-
ласного філармонійного центру, аматорів Бахмацького ра-
йону, українського гурту «Kozak System». Була розгорнута 
виставка-продаж виробів народних умільців у «Містечку 
майстрів».

Відбувся робочий візит Надзвичай-
ного і Повноважного посла Республіки 
Індія в Україні пана Маноджа Кумара 
Бхарті до Чернігівської області. Пан по-
сол і голова Чернігівської ОДА В. Куліч 
обговорили перспективи економічної 

та культурної співпраці. Під час зустрічі 
з представниками бізнес-кіл області на-
мітили напрямки взаємодії у сфері сіль-
ського господарства, торгівлі, будівни-
цтва та проектування.

Як зазначив пан посол, індійська 
сторона дуже зацікавлена у співпраці з 
Україною, зокрема з Чернігівською об-
ластю.

У програмі візиту був і виступ у 
Чернігові танцювального колективу 
«Lokrang», який є одним з найпопуляр-
ніших в Індії і демонструє давні індійські 
традиції.

Також є перспективи культурних ві-
зитів представників з Чернігівщини до 
Індії. Сторони домовилися про прове-
дення восени днів Індії в Чернігові.

Довідково. Зовнішній товарообіг 
Чернігівської області з Республікою Ін-
дія 2016 року склав понад 23 мільйони 
доларів США — 2,6% загальнообласно-
го товарообігу.

Обсяг експорту — 9,1 мільйона до-
ларів США (зростання в 3,7 разу порів-

няно з 2015 роком). Структуру експор-
ту переважно формували жири та олії 
тваринного або рослинного походження 
(47,4% експорту до Індії), зернові культу-
ри (43,4%), овочi (4,4%).

Обсяг імпорту склав 14 мільйонів 
доларів. До області поставляли готові 
харчові продукти (90% імпорту з Індії), 
засоби наземного транспорту, крім за-
лізничного (3,4%), котли, машини (2,2%).

За результатами січня – квітня 2017 
року експорт товарів до Індії збільшився 
у 2,2 разу відповідно до аналогічного пе-
ріоду минулого року.

Комісія з присудження об-
ласної літературно-мистець-
кої премії ім. М. Коцюбин-
ського за 2017 рік розгляну-
ла подання, які надійшли на 
її адресу протягом березня 
– травня, й ухвалила рішення 
про вихід до другого туру та-
ких претендентів (за номіна-
ціями):

Поезія:
Анатолій Мойсієнко — 

поет, професор Київського на-
ціонального університету. Ви-
сунутий філологічним факуль-
тетом Ніжинського педунівер-
ситету за книгу паліндромів 
«Леза зел».

Проза:
Тетяна Сидоренко — пись-

менниця, журналіст (Ніжин). 
Висунута Ніжинською міською 
бібліотекою ім. М. Гоголя за 
книгу «Ігри з Іваном».

Петро Нестеренко — пись-
менник, журналіст (Суми). Ви-
сунутий Сумською обласною 
бібліотекою за книгу «Поклик».

Народознавство:
Людмила Богданова — 

краєзнавець (смт Куликівка). 
Висунута сектором культури і 
туризму Куликівської районної 
держадміністрації за вагомий 
внесок у розвиток народознав-
ства та книгу «На святій землі 
козацькій». 

Володимир Воробей — 
краєзнавець, доктор технічних 
наук, видавець (Київ). Висуну-
тий Сосницькою районною дер-
жавною адміністрацією за кни-
гу «Моя Волинка».

Сергій Горобець і Сергій 
Бутко — історики, краєзнавці, 
дослідники (Чернігів). Висуну-
ті Чернігівським об'єднанням 
Всеукраїнського товариства 
«Просвіта» за книгу «Хроніки ві-
йни більшовиків з українським 
народом. Голодомор 1932-
1933 років на Чернігівщині: ви-
конавці злочину».

Декоративне та 
образотворче мистецтво:
Анатолій Іваньков — май-

стер з художньої обробки дере-
ва (Новгород-Сіверський). Ви-
сунутий Чернігівським облас-
ним осередком Національної 
спілки майстрів народного мис-
тецтва України за відродження 
й розвиток чернігівського тра-
диційного мистецтва.

Іван Липовка — скульптор, 
член Національної спілки ху-
дожників України (Київ). Вису-
нутий товариством «Чернігів-
ське земляцтво» за цикл робіт, 
присвячених Т.Шевченку.

Театрально-музичне 
мистецтво:
Рената Гафурова — ре-

жисер-постановник, керівник 
Творчої експериментальної 
майстерні Чернігівського об-
ласного театру ляльок. Висуну-
та трудовим колективом Черні-
гівського обласного дитячого 
(лялькового) театру за виста-
ву «Ми», створену за мотива-
ми творів поетів Розстріляного 
Відродження.

Нині триває громадське 
обговорення кандидатур. Ла-
уреатів комісія визначить у 
серпні.

Дипломна робота — 
телепередача про Седнів

У Київському національному університеті театру, кіно і те-
лебачення ім. І. Карпенка-Карого відбувся державний іспит. 
Студенти 4-го курсу захищали свої дипломні роботи, де май-
стром курсу є народний артист України Володимир Талашко. 

Серед дипломантів — Софія Сидорчак, яка торік обра-
ла для своєї дипломної роботи наш славний Седнів. Диплом-
на робота — створення телепередачі «Занесло. Седнів». У 
20-хвилинній програмі необхідно зацікавити глядача приїха-
ти в селище хоча б на два дні, оглянути пам’ятні місця, поспіл-
куватися з цікавими людьми, які розкажуть про місцеву істо-
рію, розкриють секрети кулінарних страв, виготовлення міс-
цевих виробів. 

У жовтні 2016 року викладач Софії Володимир Талашко, 
який  повернувся з літературно-мистецького свята «Седнів-
ська осінь», запропонував для роботи саме це селище.

В о л о д и м и р 
Талашко 2016 
року також при-
їздив у Шестови-
цю на відкриття 
меморіальної до-
шки своєму дру-
гу, відомому акто-
ру й кінорежисе-
ру Леоніду Бико-
ву, котрий знімав 
тут знаменитий 
фільм «У бій ідуть 
одні старики». Там 
Талашко зіграв 
одну з головних 

ролей — старшого лейтенанта Скворцова. 
Седнівці радо зустріли Софію Сидорчак, показали чудові 

пам’ятки та краєвиди. 
До речі, на початку цього року ми одержали від Централь-

ного державного кінофотофоноархіву України ім. Г. Пшенич-
ного документальні фільми 1966 та 1981 років про славет-
не селище.

Від Чернігівської райдержадміністрації та седнівців я був 
присутній на державному іспиті в університеті. Щиро приві-
тав Софію Сидорчак і Володимира Талашка, подякував за ці-
каву творчу роботу, звернувся з пропозицією до викладачів 
продовжити творчу співпрацю.

Днями в садибі Лизогубів у Седневі Софія презентувала 
свою дипломну роботу.

Андрій КУРДАНОВ

Чернігівщина – Індія

На здобуття 
літературно-мистецької 

премії ім. М. Коцюбинського
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Бліц-інформ
Знахідки археологів 

під час реконструкції 
скверу Хмельницького 

Розповідає заступник начальника Ліво-
бережної археологічної експедиції Інституту 
археології НАН України, кандидат історичних 
наук Андрій Леонідович Казаков. Саме цей на-
уковий підрозділ відповідно до вимог законо-
давства здійснював археологічний нагляд при 
проведенні земляних робіт в охоронюваній ар-
хеологічній зоні.

— Кожного дня при проведенні земля-
них робіт у сквері Богдана Хмельницького 
були присутні наші представники. У Чернігові, 
до речі, порівняно з іншими містами України, 
справа охорони культурної спадщини вже ба-
гато років поставлена досить серйозно.

Під час робіт були знахідки, кілька разів 
ми закладали розкопи. Це група поховань ХІІ 
– першої половини ХІІІ століть, що були дослі-
джені ближче до вул. Шевченка. Також рештки 
фундаментів «галереї» та мурів П’ятницького 
монастиря, які належать до періоду його існу-
вання у ХІХ ст., окремі артефакти часів Київ-
ської Русі: бойова сокира ХІ – ХІІ ст., фрагмен-
ти давньоруської плінфи (цегли) від споруди 
П’ятницької церкви початку ХІІІ ст., фрагменти 
скляних браслетів та інші побутові речі.

Відповідно до методики польових дослі-
джень кожна знахідка фіксується, тобто місце, 
де вона була знайдена, заноситься до польо-
вого опису, а після відповідної обробки у складі 
колекції археологічних матеріалів здається до 
музейного закладу. 

В історичних частинах таких стародавніх 
міст, як Чернігів фрагменти людських кісток (ві-
ком по кілька сотень століть) у землі знаходять 
скрізь. Територія, де сьогодні розташовується 
сквер ім. Б. Хмельницького, за часів Київської 
Русі входила до складу літописного Передгород-
дя, що згадується в літописі під 1152 р.

У ті часи на околицях міських кварталів 
формувалися парафіяльні кладовища. Потім, 
коли місто розросталося, ці кладовища опиня-
лися під міською забудовою.

У листопаді 2019 р. ми відзначатиме-
мо 150-річчя від дня народження Лідії Пла-
тонівни Деполович — великого педагога 
й методиста початкової освіти, автора бук-
варів, які видавали впродовж трьох десяти-
літь, і численних посібників з навчання гра-
моти. Вона уродженка села Ковчин Куликів-
ського району. Аж до середини 1950-х років 
більше півмільйона першачків щороку бачи-
ли її прізвище на обгортках своїх букварів. 

20 березня 1943 р. Лідія Платонівна Де-
полович померла в окупованому Києві. 

Нам, небайдужим землякам Л. Деполо-
вич, випала велика честь долучитися до збе-
реження пам’яті та найширшої популяриза-
ції її імені й педагогічної спадщини. 

Ми вже почали діяти. Першим заходом 
стало спорудження надгробка на її могилі. 
Довгий час місце поховання авторки буква-
ря вважалося невідомим. Поховання було 
віднайдене онуком Лідії Платонівни, Олек-

сандром Чмелем, який нині мешкає в Петер-
бурзі. А цьогоріч колишні випускники Ков-
чинської школи, члени Чернігівського зем-
ляцтва в Києві, зібрали кошти на споруджен-
ня надгробка. 

20 червня делегація Куликівського ра-
йону відвідала столицю на запрошення Чер-
нігівського земляцтва. Гості побували на 

Солом’янському кладовищі, де квітами і 
спільною заупокійною молитвою вшанували 
пам’ять славетної землячки. Виступили гос-
ті — Н. Халімон (голова районної ради), О. Ба-
глай (заступник голови райдержадміністрації), 
В. Повозник, В. Мельник і теперішні кияни — 
В. Лузан, Б. Чуян, І. Савицький, П. Андрієнко.

З подякою називаю всіх жертводавців, 
хто долучився до збору коштів: Куликівське 
відділення Чернігівського земляцтва, роди-
на О.Є. Чмеля з Петербурга, Сергій Спутай, 
Ігор Савицький, Наталія Халімон, Володи-
мир Лузан, Катерина Тищенко, Володимир 
Чуян, Борис Чуян, Валентина Мельник, Ігор 
Мельник, Володимир Туш, Валентина Царик. 
Попереду в нас іще багато спільних справ!

Сергій СПУТАЙ, 
директор Інституту радіолокаційних 

технологій, заступник голови 
Куликівського відділення 

Чернігівського земляцтва в Києві

21 червня в Чернігові помер 
головний лікар обласного нар-
кологічного диспансеру Петро 
Михайлович Седень. Йому було 
64 роки. Будучи на пенсії, він 
дуже напружено працював. Й 

помер на ходу, прямуючи вранці 
з дому на роботу. 

Петро Михайлович родом із 
села Тупичів Городнянського ра-
йону. Там його й поховали, біля 
батьків.

За фахом — лікар-психіатр, 
пізніше освоїв спеціалізацію 
нарколога. Шлях медика роз-
почав з Бахмача, де працював 
психіатром. А в останні півтора 
десятиліття очолював обласний 
наркологічний диспансер. Кон-
тингент пацієнтів тут у лікаря й 
керівника закладу надзвичайно 
складний — люди, хворі на нар-
команію, алкоголізм, тютюнову 
залежність. Але Петро Михайло-
вич показав себе відмінним фа-
хівцем.

І взагалі він був неординар-
ною людиною: дуже ерудований, 

багато читав, причому не лише 
за фахом, любив і знав історію, 
художню літературу — прозу і 
поезію. Був надзвичайно ціка-
вим, мислячим співбесідником.

А ще як лікар вів величезну 
роз’яснювальну, просвітниць-
ку роботу стосовно здорового 
способу життя, недопущення тих 
тяжких хвороб, які йому доводи-
лося лікувати. Практично в усіх 
обласних засобах інформації — 
пресі, радіо, телебаченні — по-
стійно з’являлися його матеріа-
ли на ці теми.

Так само і в нашій газеті 
«Світ-інфо». Восени 2014 року 
в ній було опубліковано цикл 
інтерв’ю, присвячених ситуації 
в Україні та області з наркомані-
єю, алкоголізмом, тютюнопалін-
ням, подоланню цих соціальних 

хвороб. Кожна публікація — на 
цілу сторінку, в номерах газети 
39, 40, 41 (ви можете їх знайти 
і прочитати на сайті «Світ-інфо»). 
Торік у № 76 з’явилося вели-
ке інтерв’ю на тему психічного 
здоров’я людей.

І взагалі Петро Михайлович 
був давнім другом нашої газети, 
її автором, читачем, передплат-
ником, ще й заохочував до пе-
редплати своїх друзів. Так само, 
як був постійним відвідувачем і 
другом Чернігівського культур-
но-мистецького центру «Інтер-
меццо», де не пропускав цікавих 
книжкових новинок, презента-
цій. Як і театральних прем’єр, 
виставок картин, культурно-
мистецьких заходів у музеях.

Добру і світлу пам’ять зали-
шив він по собі.

Об’єднано тролейбусні 
маршрути №2 і №9
У Чернігові в тестовому режимі поновлена ро-

бота тролейбусного маршруту № 9, який об’єднано 
з маршрутом № 2. Повернення «дев’ятки» здійсне-
но у зв’язку з численними зверненнями чернігів-
ців.

Об’єднаний маршрут має номер «9». Кінцеві зу-
пинки — ЗАЗ і друга міська лікарня. Тролейбус їде 
проспектом Миру, вулицями Шевченка, Рокоссов-
ського, 1 Травня, а у зворотному напрямку — та-
кож і вулицею Гетьмана Полуботка.

Цей маршрут з’єднав район ЗАЗ із такими ма-
сово відвідуваними об’єктами, як центральний 
парк, стадіон ім. Гагаріна та головні корпуси двох 
міських університетів.

На території Єлецького 
монастиря поліція 
затримала крадія ікон 
Чернігівська поліція отримала інформацію, що 

на території Чернігівського жіночого Єлецького мо-
настиря можлива крадіжка старовинних ікон з при-
міщення ігуменського корпусу.

Оперативники влаштували засідку. І дійсно: піс-
ля першої ночі поліцейські затримали чоловіка зі 
спортивною сумкою, який виносив дві викрадені 
ікони.

Затриманим виявився прилучанин, раніше суди-
мий. 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 
185 Кримінального кодексу України (крадіжка) — 
карається позбавленням волі на строк від трьох до 
шести років. 

Блискавки вбили трьох 
дітей і дорослого, 
ще троє постраждали
Від удару блискавок 29 червня на Волині заги-

нуло двоє дітей, на Львівщині — дитина і дорослий, 
ще дві дитини й дорослий постраждали від негоди 
в цих областях.

Негода повалила дерева і знеструмила 881 
населений пункт, повідомила Державна служба з 
надзвичайних ситуацій уранці 30 червня. На тери-
торії Волинської, Закарпатської, Львівської, Рів-
ненської та Чернівецької областей було пошкодже-
но 75 покрівель житлових будинків та 50 об’єктів 
соціально-побутової сфери.

До ліквідації наслідків негоди залучили 173 осіб 
та 48 одиниць техніки ДСНС і бригади обленерго.

Чиновниця постачала 
навчальним закладам 
«паперове» вугілля
Носівський відділ Ніжинської місцевої прокура-

тури, слідчий Носівського відділення поліції повідо-
мили про підозру начальнику відділу освіти Носів-
ської районної державної адміністрації.

Службова особа, достовірно знаючи про від-
сутність потреби в закупівлі вугілля для школи, на-
вчально-виховного комплексу і Будинку дитячої та 
юнацької творчості, змовилася з представниками 
приватного підприємства для здійснення оборудки 
з «віртуальної» поставки вугілля закладам освіти та 
перерахування коштів комерційній фірмі.

Хоча постачання вугілля відбувалося виключно 
на папері, в період з лютого по червень 2016 року 
посадовець внесла до договорів купівлі-прода-
жу, актів прийому-передачі та витратної накладної 
завідомо неправдиві відомості щодо «отримання» 
райвідділом освіти від комерційної фірми 30 тонн 
вугілля загальною вартістю 89,4 тисячі гривень.

Підроблені документи в червні 2016 року відді-
лом освіти Носівської РДА були передані до Управ-
ління Державної казначейської служби в Носів-
ському районі, на підставі яких комерсантам без-
підставно перерахували гроші.

Вказаними діями начальник відділу освіти за-
вдала збитків державі на суму 89400 гривень.

Посадовцю повідомлено про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого 
частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу Украї-
ни (складання, видача службовою особою завідомо 
неправдивих офіційних документів, внесення до офі-
ційних документів завідомо неправдивих відомос-
тей, інше підроблення офіційних документів) — ка-
рається штрафом або обмеженням волі на строк до 
  трьох років.

З

Чернiгiв древнiй i юнийЧернiгiв древнiй i юний
На древньому Валу — 
археологічні розкопки

У рамках обласної програми археоло-
гічних досліджень працівники та студенти 
Чернігівського педагогічного університету 
вже декілька років поспіль проводять роз-
копки на території Валу. Працюють і нині.

Щороку тут знаходять дуже цікаві арте-
факти — прикраси, предмети побуту. Най-
цікавіші знахідки кожного року презен-
тують на виставці обласного історичного 
музею.

Нижню частину Валу 
теж реконструюють

Це частина парку від вул. Преображен-
ської до колегіуму. Колись на цій території 
розміщувалося літне кафе й був фонтан. Нині 
на цьому місці — зруйновані доріжки й необ-
лаштована зелена зона.

Старе покриття доріжок замінять, те-
риторію навколо озеленять. На пагорбі 
біля архіву будуть сходи. З’явиться освіт-
лення — не лише ліхтарі, а й наземні сві-
тильники для доріжок. Чавунні лави, які 
багато років служили містянам, хочуть від-
новити. Недобудову — Дворянське зібран-
ня — мають відгородити, аби вона не псу-
вала вигляду.

На місці зруйнованого фонтана побуду-
ють новий. Буде і дитячий майданчик. Плану-
ється закінчити реконструкцію до кінця 2018 
року.

Біля храму святих 
Михайла і Федора 

з’явиться 
їх бронзова скульптура

Чернігівський міський голова Вла-
дислав Атрошенко зустрівся з ініціатив-
ною групою чернігівців, які пропонують 
встановити скульптурну композицію з 
бронзових фігур цих чернігівських святих.

У складі ініціативної групи до міської 
ради прийшли настоятель цього храму 
отець Олег, а також історики, директори 
музеїв, громадські діячі Олександр Ко-
валенко, Юрій Соболь, Віктор Молочко, 
Сергій Лаєвський, Ігор Коцюбинський, 
Володимир Сапон та інші.

Ченігівський князь Михайло та його 
боярин Федір були вбиті монголами в ХІІІ 
столітті в Золотій Орді за наказом хана 
Батия. 

Легенди  оживають: 
екскурсія в минуле 

У місті проводять оригінальні без-
коштовні екскурсії, під час яких можна 
побачити героїв минулих епох, які мали 
стосунок до міста. Героїв грають зде-
більшого студенти.

Екскурсовод Ервін Міден збирає на 
початку Валу групу бажаючих та веде їх 
вулицями міста, яскраво розповідаючи 
про минуле. Учасники екскурсії під час 
годинної подорожі зустрічають кількох 
«персонажів з минулого». 

Костюми для своїх героїв студенти 
беруть у місцевих театрах, для реквізи-
ту шукають по родичах і знайомих старо-
винні речі. Організаційну та матеріаль-
ну підтримку надає Чернігівська міська 
рада.

Такі безкоштовні екскурсії прохо-
дять у Чернігові кожної останньої суботи 
місяця — теплої пори року.

Вшанували пам’ять Лідії Деполович

Слово прощання Петро Михайлович Седень
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Повідомляє Служба безпеки України

Про все, що хвилює, що наболіло
Бліц-інформ

Депутат наживався 
на дитячій гуманітарці
Депутат Талалаївської районної ради протя-

гом 2014 – 2015 років незаконно привласню-
вав гуманітарну допомогу, одержану від релігій-
них організацій. 

Одяг, матраци, взуття, посуд, білизна, сумки, 
велосипеди, дитячі візочки та іграшки ввозили-
ся в Україну з Німеччини для дітей з малозабез-
печених родин і багатодітних сімей, але він за-
бирав усе собі.

Депутат заповнював наявні в нього бланки 
довіреностей типової форми з відтисками печа-
ток та штампів місцевої сільської ради. У дові-
реності він вносив відомості про свої анкетні й 
паспортні дані як особи, що уповноважена сіль-
радою на отримання гуманітарної допомоги від 
вказаної релігійної організації, власноруч ста-
вив підписи в довіреності від імені сільського 
голови й головного бухгалтера. 

Цинічність злочину полягає в тому, що, буду-
чи депутатом, він працював на керівній посаді у 
школі, учням якої була призначена привласнена 
їм гуманітарна допомога.

За даним фактом прокурор Чернігівської об-
ласті повідомив депутату про підозру у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених 
Кримінальним кодексом: частиною 3 статті 191 
(привласнення, розтрата майна або заволодін-
ня ним шляхом зловживання службовим стано-
вищем), частинами 1, 2 статті 190 (шахрайство), 
частинами 1, 3, 4 статті 358 (підроблення доку-
ментів, печаток, штампів та бланків, збут чи ви-
користання підроблених документів, печаток, 
штампів), частиною 1 статті 366 (службове під-
роблення).

Обережно на воді 
Від початку року на водоймах Чернігівщини 

вже потонуло 15 людей. Нехтування громадяна-
ми елементарних правил поводження біля во-
дойм, зокрема купання в нетверезому стані, в 
необладнаних і невідомих місцях, призводять до 
трагічних наслідків.

Небезпечно купатися в необладнаних міс-
цях, де відсутні рятувальні й медичні пости, дно 
акваторій не обстежене водолазами. Батькам 
треба слідкувати за розвагами їхніх дітей біля 
води, ні в якому разі не залишати їх без нагляду.

Двоє підлітків
загинули, четверо 
потрапили в лікарню 
після аварії на дорозі
Одразу 9 підлітків потрапили в жахливу ава-

рію в селі Льгів Чернігівського району. Усі були 
в одному легковику, швидкість руху становила 
близько 80 км/год. Їхали вночі по темній вули-
ці, а попереду був різкий поворот, якого вони не 
побачили. Вулиці у Льгові не освітлені. 

О 1.30 ночі місцевих мешканців розбудив 
звук удару, а потім дитячий крик про допомогу. 

Водієві авто було 19 років. Автомобіль узяв 
у батька. Водійське посвідчення отримав рік 
тому.

Від сильного удару на місці загинули ті, що 
сиділи попереду, — водій і 15-річна дівчина. 4 
підлітки потрапили до лікарні.

Всі відпочивали на природі, мали заночува-
ти в наметах, але чомусь уночі вирішили повер-
нутися додому. Чи вживали підлітки алкоголь, 
має встановити експертиза.

Уже після ДТП на місці аварії з’явилися 
два нові знаки про поворот дороги. Однак че-
рез брак ліхтарів тут у паркан майже щороку 
в’їжджають автомобілі та мотоцикли.

Украв нагороди
З помешкання дідуся кобижчанського сіль-

ського голови Дмитра Лесенка лиходій поцупив 
кітель з нагородами покійного ветерана Другої 
світової війни.

Поліцейські Бобровиці затримали злодія, 
який через вікно проник у будівлю, де нині меш-
кає дружина покійного фронтовика.

Це односелець, який зловживає алкоголем і 
наркотичними речовинами, та вже притягував-
ся до відповідальності.

Відкрито кримінальне провадження за 
частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу 
  України (крадіжка).

На Чернігівщині 
СБУ викрила 

схему поборів 
зі студентів

Служба безпеки України 
спільно з поліцією та під про-
цесуальним керівництвом 
прокуратури викрила схему 
поборів зі студентів, налаго-
джену керівництвом і викла-
дачами Чернігівської філії од-
ного з вищих навчальних за-
кладів.

Декан економічного фа-
культету вишу за посеред-
ництва старшого викладача 
систематично вимагала від 
студентів гроші за успішне 
складання іспитів та отриман-
ня дипломів.

Для безпроблемного 
складання комплексного дер-
жавного іспиту студент мав 
сплатити 100 доларів США або 
еквівалент суми у гривнях.

Співробітники спецслуж-
би затримали «на гарячому» 
старшого викладача під час 
отримання чергового хабара 
в розмірі 100 доларів США. У 
ході обшуку в її робочому ка-
бінеті правоохоронці виявили 
1500 доларів США та понад 
25 тисяч гривень зі списка-
ми студентів і помітками про 
сплату хабарів.

У рамках відкритого кри-
мінального провадження за 
ст. 368 Кримінального кодек-
су України перевіряють мож-
ливі факти корупційної діяль-
ності працівників інституту.

Прес-центр СБ України

У середині червня в Києві раптово зникло 
молоде подружжя — Віталій та Ольга Зубен-
ки. Рідні й поліція тиждень шукали молоду сі-
мейну пару. І раптом їхні тіла виявили на Чер-
нігівщині, на території закинутої ферми в селі 
Шаповалівка Борзнянського району, закопа-
ними на метровій глибині.

Пара винаймала квартиру в багатоквар-
тирному будинку в столиці. Особливих статків 
подружжя не мало. Віталій працював конди-
тером, Оля — флористом. Сусіди про них го-
ворять лише хороше.

Вони хотіли мати дітей, довго це не вдава-
лося. Зверталися до лікарів. А потім зверну-
лися до ворожок, котрі сказали, що їм «поро-
блено». Чоловік з дружиною почули про «мага 
й чаклуна» на Чернігівщині, приїхали до нього 
в село по допомогу. Той квартирував у місце-
вої ворожки. 

Молоді люди приїжджали до чаклунів 
у Шаповалівку не вперше. Кажуть, витра-
тили на це чимало коштів. Очевидно, їхали 
запитати, чому ж усі ті «ворожіння» нічого  
не дали. Але до чергової зустрічі «клієнтів» 

спільники підготувалися заздалегідь. На 
покинутій фермі вони викопали могилу, де 
й заховали тіла подружньої пари, після того 
як убили обох.

Ось що повідомило слідче управління по-
ліції Києва: «Підозрюваний запропонував їм 
забрати з дому всі цінності та гроші, виїхати 
на територію Чернігівської області. Під час 
проведення так званих окультних ритуалів він 
завдав декілька ножових поранень чоловіку 
й жінці, після чого вони померли».

«Мага», в якого вдома вилучили окультну 
літературу й амулети, поліція розшукала че-
рез добу на базі відпочинку в Черкасах. За-
триманому окультисту 42 роки. 

Підозрюваним інкримінують навмисне 
вбивство. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Правоохоронці перевіряють їх причет-
ність до інших аналогічних злочинів.

Водна поліція 
на водоймах області
Поліцейські спільно з інспектором рибоохорони 

та державним регістром судноплавства провели рейд 
водними просторами Дніпра для перевірки дотриман-
ня рибалками порядку й правил поведінки на воді, за-
побігання забрудненню довкілля та протидії брако-
ньєрству.

Протягом двох днів правоохоронці склали більше 
тридцяти протоколів на безвідповідальних рибалок за 
різні правопорушення. Провели профілактичні бесіди з 
відпочивальниками численних баз, розташованих на 
березі Дніпра в Козелецькому районі.

Подібні спільні рейди є набагато ефективнішими, 
ніж поодинокі розрізнені перевірки кожного відомства 
окремо, тому їх здійснюватимуть і надалі.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області

У рамках реформи поліції на Чер-
нігівщину прибула Канадська полі-
цейська місія, яка на базі Тренінго-
вого центру ГУНП в області навчає ін-
структорів з особистої безпеки полі-
цейських. Навчання розпочалося 12 
червня, триватиме упродовж чотирьох 
тижнів.

Перших спеціалістів навчали у 
Львові, але згодом канадці вподобали 
тренінговий центр у Чернігові. 

Під час попередніх трьох курсів 
були враховані всі нюанси, з якими 
стикалися канадці, тож четвертий курс 
максимально наближений до реалій 

роботи українських поліцейських. 
У Львові навчалося 26 поліцей-

ських, передавати досвід до Черніго-
ва приїхало 10 найкращих сертифіко-
ваних фахівців та шість канадців. Зго-
дом і чернігівські випускники стануть 
тренерами.

Правоохоронці, які успішно скла-
дуть іспит, отримають статус інструкто-
ра-тренера. Їхня заробітна плата сяга-
тиме 12 тисяч гривень (у Чернігівській 
поліції таких посад — вісім). У групі, 
яка проходить навчання, також є чер-
нігівці.

Відбір на навчання можуть пройти 
лише правоохоронці, які мають спор-
тивні досягнення з єдиноборств. Про-
грама навчання передбачає оволодін-
ня навичками зупинки транспортних 
засобів, тактичні дії в приміщеннях і 
на сходах, керування натовпом, затри-
мання озброєних злочинців, звільнен-
ня заручників, оцінка ризику та обґрун-
тування дій, вогнева підготовка тощо.

У Чернігові Канадська поліцейська місія 
навчає правоохоронців з усієї країни

Молода пара загинула від рук так званих «чаклунів і ворожок»

Оля і ВіталійОля і Віталій

СБУ викрила 
злочинне угруповання, 

яке торгувало зброєю та боєприпасами
На Чернігівщині Служба безпеки Укра-

їни спільно з прокуратурою та поліцією ви-
крила й припинила діяльність злочинного 
угруповання, яке займалося незаконною 
торгівлею зброєю та боєприпасами, в т.ч. 
вивезеними з району проведення антитеро-
ристичної операції.

Зловмисники планували створити розга-
лужену мережу збуту вогнепальної зброї на 
території регіону та за його межами. З цією ме-
тою вони, використовуючи злочинні зв’язки в 
кримінальному середовищі, підшукували осіб, 
зацікавлених у придбанні зброї, а також за-
безпечували її тимчасове зберігання у влас-
них помешканнях і господарчих будівлях.

Оперативники СБУ затримали трьох 
членів злочинної групи під час спроби збу-
ту пістолета Макарова та близько 200 набо-
їв до нього.

У процесі здійснення оперативних захо-
дів співробітники спецслужби задокументу-
вали продаж спільниками пістолета ІЖ-79 з 
глушником, переробленого під стрільбу бо-
йовими набоями, та боєприпасів до нього.

Під час обшуків у помешканнях зло-
вмисників виявили й вилучили близько 300 
бойових патронів різних калібрів, шість ма-
газинів до автомата Калашникова, деталі 
вогнепальної зброї, елемент динамічного 
захисту бронетехніки Контакт-5 і 250 грамів 
пластиду. Вилучена зброя та боєприпаси на-
правлені для проведення експертиз.

У рамках кримінального провадження, 
відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне пово-
дження зі зброєю, бойовими припасами 
або вибуховими речовинами) Кримінально-
го кодексу України, проводять оперативно-
слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх 
осіб, причетних до незаконного переміщен-
ня та збуту зброї.

У Чернігові СБУ 
затримала місцевого мешканця, 

який поширював антиукраїнські листівки 
У Чернігові співробітни-

ки Служби безпеки України 
затримали місцевого меш-
канця, який поширював сепа-
ратистські листівки із закли-
ками до вчинення посягань 
на територіальну цілісність 
і недоторканність України. 
26-річний мешканець облас-
ного центру розклеював дру-
ковану продукцію антидер-

жавницького змісту на зупинках громадського транспорту. 
Як пояснив затриманий, зразок листівки він знайшов у ме-

режі Інтернет і роздрукував на власному принтері для розпо-
всюдження у місцях масового перебування жителів Чернігова. 

Слідчими Управління СБУ в Чернігівській області відкрито 
кримінальне провадження за ч.2 ст.110 (посягання на терито-
ріальну цілісність і недоторканність України) Кримінального ко-
дексу України. Зловмиснику загрожує покарання від п’яти до 
десяти років позбавлення волі. 

Триває досудове розслідування.
Прес-група Управління СБ України в Чернігівській області

На Чернігівщині до п’яти років 
позбавлення волі засуджено 

двох поліцейських-хабарників
Деснянський районний суд Чернігова виніс вирок старшо-

му слідчому та старшому інспектору нагляду за дорожнім рухом 
Чернігівського райвідділу поліції, яких у липні минулого року 
співробітники СБУ затримали на хабарі.

Поліцейські вимагали в мешканця обласного центру сім з 
половиною тисяч гривень за закриття кримінального прова-
дження щодо скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

Суд визнав зловмисників винними за ст. 368 Кримінально-
го кодексу України та призначив покарання у вигляді п’яти ро-
ків позбавлення волі кожному з конфіскацією майна. Крім того, 
за рішенням суду хабарників позбавлено спеціальних звань та 
права обіймати посади в правоохоронних органах. 
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Бліц-інформ
Від 1 липня держава 
не контролює цін на 
соціальні продукти. 
Чи буде подорожчання?
Від 1 липня вартість на 15 категорій това-

рів, так званих соціальних продуктів, виробник 
визначатиме сам. А це — борошно, хліб, свини-
на, яловичина, яйця, м’ясо птиці, макаронні ви-
роби, крупи, цукор, молоко, сметана, сир, мас-
ло, сметанні вироби та олія. 

Економісти кажуть, що від такого рішення 
ринок стане більш гнучким, адже споживач сам 
вирішуватиме, яка продукція йому потрібна.

Раніше ціну на соціальні продукти контро-
лювала держава, й націнку можна було робити 
в межах 15%, а бажання підвищити ціну мало 
бути обґрунтованим. Після тримісячного екс-
перименту, починаючи від 1 жовтня 2016 року, 
коли держава не втручалася в регулювання 
цін і в підсумку отримала ціни, які її задоволь-
нили, вирішили підтримати скасування на по-
стійній основі.

Населення остерігається чергового подо-
рожчання. Та влада запевняє, що цінову ситуа-
цію моніторитимуть. І коли будуть десь переко-
си, то держава вживе заходів. Якщо виробни-
ки зловживатимуть дозволом, повинен втрути-
тися Антимонопольний комітет, а уряд узагалі 
може скасувати рішення про вільні ціни.

У Києві вслід 
за подорожчанням води 
й тепла підняли квартплату
Київська міська адміністрація вирішила 

підняти тарифи на утримування багатоквар-
тирних будинків і прибудинкових територій з 3 
гривень у середньому до 6,43 гривні за 1 кв. м 
(залежно від типу будинків).

Нові тарифи передбачені для 8 тисяч 327 
будинків столиці (загалом у Києві — близько 
11 тисяч таких будинків).

Необхідність підняти тариф на квартпла-
ту пояснюють подорожчанням електроенер-
гії, паливно-мастильних матеріалів та послуг з 
вивезення побутових відходів, зростанням мі-
німальної зарплати.

1 березня у столиці тариф на електро-
енергію зріс до 0,90 – 1,68 гривні за кіловат. 
12 травня на 14,7% подорожчала холодна вода. 

На Одещині 
демонтували пам’ятник 
Котовському
У місті Подільську (колишньому Котов-

ську) Одеської області демонтували пам’ятник 
червоному командиру часів Громадянської ві-
йни Григорію Котовському. Масивний мону-
мент, що стояв у центральній частині міста 
біля залізничного вокзалу, знесли вночі.

Крім того, в Подільську залишається в 
занедбаному стані мавзолей Котовського — 
один з трьох на території пострадянського 
простору (два інших — загальновідомий Во-
лодимира Леніна в Москві, а також медика 
Миколи Пирогова у Вінниці). У вересні 2016 
року депутати міської ради ухвалили рішен-
ня поховати останки Григорія Котовського, які 
зберігаються в мавзолеї, на міському кладо-
вищі №1. Проте рішення досі не виконане.

Котовськ перейменували на Подільськ 
разом з низкою населених пунктів у 18 облас-
тях 12 травня 2016 року в рамках декомуні-
зації.

Футбольний клуб 
«Іллічівець» змінив 
назву на «Маріуполь»
Так тепер називається переможець 

чемпіонату України з футболу в першій лізі, 
який виборов путівку до прем’єр-ліги. За на-
зву «Маріуполь» раніше проголосували вбо-
лівальники на офіційному сайті клубу й місь-
кому порталі Маріуполя. Протягом свого 
80-річного існування клуб мав різні назви, 
в тому числі «Металург», «Авангард», «Азов-
сталь». Назву «Іллічівець» команда одержа-
ла  2002 року на честь свого генерального 
спонсора — Маріупольського металургій-
ного комбінату ім. Ілліча, тобто Леніна. Пе-
рейменування клубу здійснено в рамках 
  Закону про декомунізацію. 

Що вже тут гово-
рити про «реформи» у ви-

гляді масового закриття ме-
дичних закладів. Особливо в сіль-

ській місцевості: вони, мовляв, 
нерентабельні. Чомусь селяни де-
сятиліттями були і є «нерентабель-
ні» для держави. Але ось вигуль-
кнула масштабна реформа у вигля-
ді розроблених урядом законопро-
ектів. Перший з них, № 6327, «Про 
державні фінансові гарантії надан-
ня медичних послуг та лікарських 
засобів» таки потрапив на розгляд 
у сесійну залу парламенту, до на-
ших перевтомлених кількатижне-
вими «загулами» депутатів. Цей за-
конопроект сяк-так, зі скрипом, був 
проголосований, і то лише в першо-
му читанні. Його ще чекає сила-си-
ленна поправок на друге читання 
від нардепів, для багатьох з яких 
ці «поправляння» і є імітацією за-
конотворчості. Другий законопро-
ект, № 6329, «Про внесення змін 
до Бюджетного кодексу України», 
стосовно фінансування медици-
ни, взагалі не був проголосований, 
провалився. З цього приводу вико-
нувачка обов’язків міністра охоро-
ни здоров’я Уляна Супрун вислови-
ла обурення, що введення медичної 
реформи, схоже, відбудеться не з 1 
липня, а аж на півроку пізніше. До 
кінця нинішньої парламентської се-
сії — лічені дні. Яке там уже перше 
(тим паче — друге) читання, коли в 
нардепів у кишенях — квитки на Ка-
нари й Багами.

Але, якщо й ухвалять, вчитай-
мося в цю реформаторську пана-
цею для нашої хворої медицини. 
Чи не основним пунктом «рефор-
мування» пропонується… роздво-
єння міністерства. Ось як це на-
тхненно рекламують у відомстві 
пані Супрун: «Для держави медичні 
зміни ознаменуються появою но-
вої інституції — Національної служ-
би здоров’я України». Зверніть ува-
гу на термін «ознаменуються». Він 
такий знайомий з приснопам’ятних 
часів «знаменних» дат і ювілеїв. А 
що ж міністерство при «знаменних 
перемінах»? Так от, МОЗ буде «роз-
робляти медичну політику», а НСЗУ 
— її «реалізовувати». 

Десь ми вже це чули. Ага, чи 
не в головній «фішці» суспільства 
останніх років — боротьбі з ко-
рупцією. Саме в ці три роки були 
створені аж три нові всеукраїнські 
структури, на доповнення до існу-
ючих правоохоронних органів і су-
дів, — НАБУ, НАЗК, САП. Зекономи-
мо місце для розшифрування назв, 
ви їх легко знайдете. У кожній фігу-
рує термін «корупція», в цих, споді-
ваймося, грізних для корупціонерів 
структурах. 

Отже, в нас тепер буде два мі-
ністерства чи вже — роздвоєне мі-
ністерство охорони здоров’я. Реалі-
зація Нацагентством медичної по-
літики полягатиме в тому, що саме 
воно її фінансуватиме, точніше, роз-
поряджатиметься коштами, виділе-
ними з бюджету держави. Пані Су-
прун усіляко рекламує це нововве-
дення, бо вважає, що не годиться, 
коли одне відомство, тобто її МОЗ, 
«і фінансує, і перевіряє, і контролює, 
і інформує». Щоправда, це звичай-
на практика всіх відомств, а якщо 
десь погано «перевіряють і контро-
люють» народні кошти, то над відом-
ствами є численні контролюючі ор-
гани держави, завершуючи Рахун-
ковою палатою України, формова-
ною і підзвітною лише парламенту, 
вищому органу влади народу. Але 
ж хочеться пореформаторствувати. 
Бо нині, обурюється пані в. о. міні-
стра, «кошти — під керуванням ко-
рупційної вертикалі медичних чи-
новників». І далі: «Я бачу, на яких ав-

тівках їздять по всій країні медичні 
чиновники, із зарплатнею в 6 тисяч 
гривень». Цілком благородне обу-
рення, адже на таку зарплату на 
таку машину треба збирати гроші 
років з 50.

Але про яких «медичних чинов-
ників», про яку «корупційну верти-
каль» торочить в.о. міністра? Хіба не 
про її чиновників і вертикаль? Утім, 
у пані Супрун може бути своє пояс-
нення: боротися з цією вертикал-
лю і цими чиновниками вона не має 
повноважень. Адже єдина очільник 
міністерства в уряді, яка досі, вже 
понад рік, не є міністром, а лише 
в. о. Невже саме в цьому для уряду 
й парламенту полягає унікальність 
медичної сфери? 

Мабуть, вона в іншому. Тому 
пропоную просту реформу: значно 
збільшити зарплату медикам. Да-
вайте зробимо все, щоб наш укра-
їнський лікар (а в нас кваліфікова-
ні медики, які навіть при, м’яко ка-
жучи, небагатій медицині лікують 
людей) отримував хоча б половину 
того, що має його колега в Польщі, 
де я часто буваю. Там лікар нашо-
го рівня (за посадою, стажем, ква-
ліфікацією) має зарплату десь від 2 
тисяч доларів і вгору. Тому, якщо лі-
кар в Україні отримуватиме 25  — 
30 тисяч гривень, а середній і допо-
міжний персонал — тисяч 10  — 15, 
це буде лише справедливо. І менш 
принизливо для медиків і пацієнтів, 
ніж завуальована система «добро-
вільних зборів». Справедливо щодо 
зарплати. Навіть у нашій бідній краї-
ні, де багато хто потребує підвищен-
ня зарплат і пенсій. Але медицина 
— сфера особлива, навіть винятко-
ва: медики лікують людей, тобто по-
вертають їм здоров’я, а часто і ряту-
ють життя. 

ЗЕМЕЛЬНА: 
кого ж годує 

українська земля?
Звісно, наших громадян. Теоре-

тично могла б годувати добрий шма-
ток Європи і світу. Практично поки 
що найбільший скарб країни — як 
незнайдений, закопаний у ту саму 
землю. Або годує земельних олігар-
хів. Про причину, яка накопичувала-
ся десятиліттями, — вкрай неспра-
ведливе ставлення до села й селян-
ства, коли все частіше чуєш термін 
«вимирання села», несправедливе 
насамперед у соціальному сенсі — 
нині воліють сором’язливо мовча-
ти. Бо на перший план вийшла інша 
«фішка»: треба почати продаж зем-
лі сільськогосподарського призна-
чення. Але коли влада, агітуючи за 
продаж у своїх усе ще одержавле-
них засобах інформації, опуска-
ється до примітивної агітації, стає 
якось незручно. Наприклад, коли 
називають лише п'ять країн з двох-
сот на планеті, країни бідні, тоталі-
тарні, де, мовляв, тільки й існує за-
борона на продаж землі. Невже це 
правда, і як можна опускатися до 
таких «аргументів»?

Утім, питання дуже неоднознач-
не. Тому варто б почути серйозні ар-
гументи «за» і «проти» від наших по-
літиків, економістів, експертів. І не 
лише стосовно землі, а й щодо ба-
гатьох інших питань, насамперед 
соціальних, зокрема тарифів і цін. 
Я порушував цю важливу проблему 
в публікації «Анатомія поборів: що 
скажуть наші політики-економіс-
ти?» в № 101 газети (див. на її сайті). 
Але, схоже, й ці наші експерти, нау-
кові мужі десь трохи заангажовані, 
якщо не сказати — куплені-продані. 

Однак навіть противники негай-
ного початку продажу землі, тобто 
зняття багаторазово продовжува-
ного мораторію на це, теоретично 

начебто не проти продажу, от тіль-
ки треба б ухвалити довгенький ряд 
законів і постанов під це. Власне, 
такої думки і прихильники продажу. 
Тоді в чому річ? У нас щороку ухва-
люються не сотні, а тисячі законів, 
постанов, указів — парламентом, 
урядом, президентом. То, може, де-
кому вигідно, щоб цей туман у зако-
нодавстві довкола землі якомога 
довше не розсіювався? 

ПЕНСІЙНА: 
в країні пенсіонерів, 
нинішніх і майбутніх

Нарешті остання «фішка» — 
особливо гучно рекламована уря-
дом пенсійна реформа. Уряд уже й 
підготував відповідний законопро-
ект, тому слово за парламентом.

Головне, акцентує уряд, — не 
просто дати пенсіонерам подачки, 
а вийти на нову систему пенсійного 
забезпечення. Системне мислен-
ня — це добре. Але наші зубожілі 
пенсіонери не звикли гребувати й 
подачками. Тому, коли вже уряд де-
кларує «осучаснення» пенсій, тобто 
їх збільшення, причому вже восени 
(до речі, доволі незначне), у мільйо-
нів пенсіонерів ще від початку року 
виникло резонне запитання. Чому 
при гучно рекламованому від по-
чатку року дворазовому збільшен-
ні мінімальної зарплати, до рівня 
3200 гривень, мінімальна пенсія 
в Україні також не зросла адекват-
но, чи нехай навіть і не на 100 від-
сотків, а хоч на 20 – 30? Чи не тому, 
що насправді двократне збільшен-
ня «мінімалки» відчула «мінімаль-
на» кількість працюючих, натомість 
чимало потрапили під іншу «мінімі-
зацію» — скорочення посад, пере-
ведення працівників на півставки?

А от нараховану збільшену пен-
сію довелося б платити. 

Тепер про «системний підхід». 
«Підвищення пенсійного віку не 
буде», — заявляє уряд. Це при тому, 
що для більшої частини населення 
країни — жінок, працюючих і май-
бутніх пенсіонерів — ще кілька ро-
ків тому підвищили пенсійний вік. І 
він поступово підвищується, поки 
не зросте на 5 років. 

Ще й в аргументації уряду — 
порівняння з вищим пенсійним ві-
ком у Німеччині, Великобританії, 
Данії. То, може, варто згадати й по-
рівняти рівень життя і його трива-
лість у цих країнах?

Натомість реформа передба-
чає підвищення страхового стажу 
— одразу на 10 років, з 15-ти до 
25-ти. Тобто в 60 років на пенсію 
підуть лише ті чоловіки, котрі ма-
ють такий стаж. А в кого бракує, му-
ситимуть доробляти й після 60-ти.

Згадаймо і про обіцяні позити-
ви реформи. Індексація, тобто пе-
рерахування, пенсій буде прово-
дитися не один раз на два роки, як 
нині, а щороку. І тут одразу ж — «об-
мовка» від уряду: якщо буде така 
фінансова можливість.

Ще одне. Вважається, що в 
нас занадто багато категорій пра-
цюючих, які мають право вийти на 
пенсію достроково — на 5 чи біль-
ше років раніше. Їх кількість плану-
ють скоротити. Але вже від 1 січ-
ня 2018 року пропонується скасу-
вати право на призначення пенсій 
за вислугу років  і для працівників 
освіти, охорони здоров’я, соціаль-
ного захисту.

Сам закон про пенсійну рефор-
му довгий і складний — не менше, 
ніж нинішня доволі заплутана пен-
сійна система. Тому тут теж хотіло-
ся б кваліфікованого аналізу від 
незаангажованих фахівців, а не 
партійних рупорів. Наостанок — 
лише про одне, дуже суттєве.

Невже перестануть 
оббирати працюючих 

пенсіонерів?
Саме це задекларовано в пен-

сійній реформі, причому вже від 1 
жовтня. Мова про ту проблему, яку 
наша газета неодноразово порушу-
вала, — нахабне пограбування пра-
цюючих пенсіонерів. Весною 2015 
року з ініціативи уряду Яценюка, уза-
коненої парламентом і Президентом, 
працюючим пенсіонерам просто по-
чали недоплачувати 15 відсотків 
пенсії. Це навіть не було названо по-
датком, бо тоді постане логічне запи-
тання: що за податок? Просто сфор-
мулювали, що таким пенсіонерам ви-
плачується 85 відсотків пенсії. Моти-
вація звична — фінансова криза, 
бідність бюджету. Положення вводи-
лося тимчасово, на 2015 рік, але по-
тім парламент тихенько продовжив 
його на 2016-ий, а далі на 2017-ий. 

В Україні 12 мільйонів пенсіоне-
рів. З них 2 мільйони 300 тисяч пра-
цюють — щоб заробити якусь копійку, 
та й у держави є така потреба. Адже 
натомість кілька мільйонів українців 
(переважно молодих, працездатних) 
— на заробітках за кордоном. 

Пограбування пенсіонерів від-
булося й відбувається вже третій рік 
нахабно, в порушення законодав-
ства, Конституції. І ось нарешті ді-
йшло. Навіть до Президента. Цитує-
мо Петра Порошенка: «Окреме пи-
тання — обмеження пенсій для пра-
цюючих пенсіонерів. Я наголошую 
на тому, що на сьогоднішній день ми 
зацікавлені в тому, щоб пенсіонери 
продовжували працювати. І не тре-
ба їх вичавлювати з робочих місць. 
Думаю, що невиправданим є обме-
ження пенсій працюючим пенсіоне-
рам і оподаткування пенсій».

Нині побори застосовуються 
для майже півмільйона працюючих 
пенсіонерів, для 494-х тисяч. Чому 
не з усіх? Тут цікавий нюанс: 15 від-
сотків пенсії недоплачують тим пра-
цюючим пенсіонерам, у кого пенсія 
більша від півтори мінімальних. Тоді 
виходить, що решта — 1 мільйон 
800 тисяч пенсіонерів — отримують 
пенсію в розмірі півтори «мінімал-
ки», а то й менше. І це лише серед 
працюючих! А скільки ж тоді з отих 
загалом 12 мільйонів отримують мі-
німальні, цебто жалюгідні, пенсії? 

* * *
Чимало згаданих проблем мав 

би розв’язати наш парламент. До 
речі, задекларована й реформа са-
мої Верховної Ради. Але про що ми 
говоримо? На кінець року буде 3 
роки нинішньої каденції Ради. За 
цей час так і не ухвалено законів про 
імпічмент, про опозицію, триває зну-
щання парламенту над Законом про 
регламент Верховної Ради, над Кон-
ституцією. Чого варті кнопкодавство 
під час голосувань, багатотижневі 
«загули» Ради в цілому й персональні 
загули, коли в сесійній залі — 50 де-
путатів з 450-ти. Довго й не хочеться 
говорити про такий парламент.

* * *
Давайте завершимо чимось ве-

селішим. Якщо можна назвати та-
ким ще один антирадянський анек-
дот. Отже, відбулася Жовтнева ре-
волюція, радянський народ їде в по-
тягу у світле комуністичне майбутнє. 
Раптом попереду — розібрана за-
лізнична колія. Яку ж вказівку дава-
ли комуністичні вожді? Ленін: «Ви-
йдемо на мітинг, проведемо субот-
ник і поїдемо далі». Сталін: «Розстрі-
ляти половину залізничників. Решта 
швидко все відремонтує». Хрущов: 
«Поміняємо місцями перший і остан-
ній вагони. Паровоз ставимо в кі-
нець потяга, нехай штовхає». Бреж-
нєв: «Будемо розхитувати вагони і 
уявляти, що їдемо далі».

...Хитавиця реформи триває.

Петро АНТОНЕНКО

Паркани «реформ»
Їх імітував ще гоголівський городничий
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Донбас: йде війна 
Росії проти України

Перший телеканал 
почали транслювати 

на окупований Донецьк
Тут з’явився сигнал національно-

го телеканалу України UA:Перший. 
Телевізійні передавачі телеканалів 
«UA:Перший» і «ДоТеБе» були перене-
сені із смт Очеретине до Авдіївки й 8 
червня ввечері почали роботу. Це здій-
снено насамперед для того, аби забез-
печити трансляцію каналів у містах Ав-
діївка та Ясинувата, але сигнал також 
сягає північних районів Донецька.

Керівник Донеччини 
ініціював і фінансує 

написання прадавньої 
історії краю

Голова Донецької обласної вій-
ськово-цивільної адміністрації Павло 
Жебрівський оголосив про виділення 
коштів на дослідження прадавньої іс-
торії Донецького краю. Будуть виділені 
міні-гранти на створення ТВ-програм, 
написання історичних нарисів та публі-
цистичних матеріалів. Мету цього Же-
брівський сформулював так: «Хочу по-
долати міфи, які насаджувалися на цій 
землі протягом десятиліть (а то й сто-
літь!), про те, що до Катерини-блудни-
ці тут було дике поле. Потрібно занури-
тися у прадавню історію цього краю, і 
тоді величні кургани, якими вкрита ця 
земля, нам розкажуть, що, коли тере-
ни Московії ще були вкриті чагарника-
ми, тут вже розвивалося скотарство, 
ремесла, рільництво. Упевнений: зна-
ти свій край — одна з основних потреб 
мешканців Донецької області». 

Екс-голова райради 
на Луганщині отримав 

4 роки за 
«референдум ЛНР»

Старобільський районний суд за-
судив до чотирьох років й одного міся-
ця позбавлення волі колишнього голо-
ву Станично-Луганської районної ради 
Луганської області Володимира Біло-
уса.

СБУ встановила, що Білоус на по-
саді голови місцевої райради брав ак-
тивну участь в організації на території 
Станично-Луганського району неза-
конного «референдуму щодо підтрим-
ки акту про державну самостійність 
Луганської народної республіки». По-
тім екс-чиновник утік до Росії. Але при 
спробі повернутися в Україну через 
Харківську область був затриманий 
оперативниками СБУ на кордоні.

Білоуса визнали винним за стат-
тею «посягання на територіальну ціліс-
ність і недоторканність України».

Суд виправдав 
мера-сепаратиста

Київський суд виніс виправду-
вальний вирок Юрію Борисову, котрий 
2014 року, будучи мером Стахановки 
(нині Кадіївка), займався організаці-
єю антиконституційного референдуму 
про «відокремлення від України», допо-
магав бойовикам у розпалюванні вій-
ськових дій проти України. 

Борисов був одним з трьох ме-
рів, заарештованих за сепаратизм. 
Нині під арештом залишаються колиш-
ні міські голови: Слов’янська — Неля 
Штепа, Дзержинська (нині Торецьк) 
— Володимир Сліпцов. Слідство й роз-
гляд у судах справ цих сепаратистів 
тягнеться вже три роки. 

16 червня в Німеччині помер 
колишній канцлер цієї держави, 
тобто глава уряду, головна особа 
в системі влади країни, — Гельмут 
Коль. 

Він народився в католицькій 
сім’ї митного чиновника 3 квіт-
ня 1930 року в Людвіґсхафені-на-
Райні, місті, де у власному домі й 
закінчив свій земний шлях. У біо-
графії — звичайна кар’єра політи-
ка, вершиною якої стало керівни-
цтво одною з провідних партій кра-
їни — ХДС, Християнсько-демокра-
тичний союз. Відтак як кандидат 
очолюваної цією партією правлячої 
коаліції кілька парламентських ка-
денцій був главою уряду. Рекордні 
для новітньої Німеччини 16 років, з 
1982 по 1998 роки. 

Це були не просто бурхливі 
роки, а переломні в повоєнній істо-
рії Німеччини — країни, яка двічі у 
ХХ столітті була розгромлена в обох 
світових війнах. Причому, якщо піс-
ля поразки в Першій світовій війні 
1918 року і принизливого для нім-
ців Версальського мирного догово-
ру Німеччина хоч і опинилася в ролі 
приниженої держави Європи, все 
ж зосталася цілісною, крім втраче-
них територій, втім, історично дово-
лі спірних. Розгром у Другій світовій 
війні 1945 року призвів до повної 
окупації країни антинацистською 
коаліцією і на певний час втрати 
державності. 

Лише за кілька років ця дер-
жавність була відновлена, але у 
форматі двох держав, на які поділи-
ли Німеччину. Більша частина краї-
ни, західна, зони окупації Сполуче-
ними Штатами, Англією і Францією, 
утворили державу Федеративна 
Республіка Німеччина зі столицею 
в маленькому місті Бонн. Східна Ні-
меччина, зона окупації Радянським 
Союзом, утворила Німецьку Демо-
кратичну Республіку, формально зі 
столицею в Берліні, точніше, Схід-
ному Берліні. Історична столиця 
країни також була поділена, і Захід-

ний Берлін отримав особливий ста-
тус, під «патронатом» союзників.

У наступні десятиліття ФРН, 
«капіталістична» країна, як це при-
мітивно позначала радянська про-
паганда, а правильніше — країна 
демократії і ринкової економіки, 
сповна скористалася цим цивілізо-
ваним статусом: залікувала рани 
війни, стала економічно потужною 
державою. 

Дуже суттєво, що ФРН довело-
ся здійснювати колосальну еволю-
цію в ідеологічному плані — пере-
хід від тоталітарної ідеології нациз-
му до демократії. Це було не так 
просто, адже нацистська ідеологія 
неабияк затуманила голови гро-
мадян великої цивілізованої євро-
пейської держави, що дала світо-
ві стільки геніїв науки, літератури, 
мистецтва. Затуманила власними 
дикунськими теоріями панування 
німецької раси, своїм популізмом 
до того, що німці 1933 року добро-
вільно привели до влади нацистів з 
їхнім фюрером Адольфом Гітлером.

Цей режим проіснував у само-
му центрі Європи аж 12 років, за 
потурання старих демократій — Ан-
глії і Франції — та спогляданні да-
леких заокеанських Сполучених 
Штатів Америки. Щось нагадує тут 
паралель із сьогоденням?

Нацистський режим ділиться 
на два рівні періоди. Спершу 6 ро-
ків ейфорії, причому вже із загар-
банням чужих держав. Спершу так 
званий «аншлюс», цебто «добро-

вільне об’єднання» з Австрією (між 
іншим, батьківщиною Гітлера). По-
тім уже просто нахабне загарбан-
ня Чехословаччини 1938 року. До 
речі, під приводом «захисту німець-
комовного населення» цієї країни. 
Знову паралель із сьогоденням? 
І це вже не лише за потурання, а 
зради Англії і Франції, які таким 
чином «виторговували мир» у на-
цистів, підписавши Мюнхенські (не 
плутати з Мінськими) угоди. До най-
кривавішої війни в історії людства 
залишався всього рік.

Другий період режиму — це 
майже 6 років страшної війни, яка 
принесла величезні жертви ні-
мецькому народу як кару за тоталі-
таризм, це поразка у Другій світо-
вій війні та розчленування країни 
більш як на 40 років.

Отже, ФРН довелося рішуче до-
лати ідеологію й наслідки нацизму, 
що не так просто, й паростки чого 
є донині, не тільки тому, що Німеч-
чина — батьківщина нацизму (як і 
марксизму), а й тому, що ця зараза 
живуча і має певне соціальне під-
ґрунтя.

Про другу (східну) частину Ні-
меччини — оту НДР — багато гово-
рити нема чого. Це був один із са-
телітів Радянського Союзу, офіцій-
но іменований комуно-радянською 
пропагандою як одна з країн соці-
алістичної співдружності, соціаліс-
тичного табору, щодо якого є і такий 
влучний термін — соцконцтабір. 

До цього концтабору входили й 
ті країни Східної Європи, які встиг у 
війну звільнити від нацистів і при-
хопити у свою орбіту Радянський 
Союз, зокрема Польща, Чехосло-
ваччина, Угорщина.

Вітри перемін настали в сере-
дині – другій половині 1980-х, коли 
це потворне історичне формуван-
ня — соцконцтабір — логічно при-
йшло до фінішу разом з його осно-
вою, комуно-радянською імперією 
СРСР.

Далі — добре відома нам но-

вітня історія, тому повернімося до 
особи покійного канцлера Гельму-
та Коля. Річ у тім, що він був одною 
з ключових політичних постатей цих 
грандіозних європейських та й сві-
тових перемін — повалення тоталі-
таризму й повернення до демократії. 

Тут принагідно можна назва-
ти чимало видатних діячів: Вац-
лав Гавел у Чехословаччині, Адам 
Міхнік, Яцек Куронь, Лех Вален-
са в Польщі, Вітаутас Ландсбергіс 
у Литві; потужний дисидентський 
рух у СРСР, його українське крило, 
зокрема Гельсінська спілка. Але, 
якщо говорити про лідерів найбіль-
ших держав Заходу, то тут насампе-
ред мова про три потужні політичні 
постаті, останньою з яких відійшов 
у вічність Гельмут Коль. 

Перший з них — безумовно, 
президент США Рональд Рейган 
(1911 – 2004), котрий був главою 
наймогутнішої держави планети в 
1981 – 1989 роках. 

«Залізна леді» Маргарет Тет-
чер (1925 – 2013) була прем’єр-
міністром Великобританії, тобто 
очолювала владу держави, в 1979 
– 1990 роках.

Зіставимо це зі згаданим вище 
часом урядування канцлера Коля 
(1982 – 1998) й бачимо, що це були 
сучасники й союзники в подоланні 
тоталітаризму.

Рейган, Тетчер, Коль. Усім їм 
було відміряно поважний вік. З цих 
«останніх могікан», видатних по-
літиків, лідерів держав, залишив-
ся лише їхній молодший сучасник 
Михайло Горбачов, колишній пре-
зидент СРСР. Михайло Сергійович 
(до речі, син українки) має 86 ро-
ків. Тож варто побажати йому три-
матися в цьому неспокійному світі. 
Адже він один з тих учасників і про-
відників грандіозного переходу від 
тоталітаризму до демократії, вели-
ких перемін бурхливого ХХ століття. 
Яким був і спочилий лідер Німеччи-
ни Гельмут Коль.

Петро АНТОНЕНКО 

Гельмут Коль, канцлер Німеччини: 
 з тих, хто долали  тоталітаризм

Луганщина відзначила 
міжнародне 

Шевченківське свято 

Шевченківське свято на Луганщині відбулося в різних ку-
точках області на зустрічах з видатними українськими та іно-
земними митцями. Поети-дослідники творчості Великого Коб-
заря зі всієї України, Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Казах-
стану, Молдови, Польщі провели літературні зустрічі з жителями 
Луганщини. Митці відвідали навчальні заклади, будинки культу-
ри в містах Кремінне, Лисичанськ, Рубіжне, Сіверськодонецьк, 
Новоайдарськ, Новопсковськ, Сватівськ і Старобільськ.

Урочиста частина відкриття свята відбулася в Сіверсько-
донецькому музичному училищі. А перед тим було відкриття 
культурно-мистецького проекту «Мальовнича Україна» в Сі-
верськодонецькій галереї.

У святі взяли участь артисти ансамблю «Радани» та сим-
фонічний оркестр Луганської обласної філармонії. Прозвуча-
ла Шевченківська поезія, знана на весь світ.

Хмельницьку письменницьку організацію та «Просвіту» на 
святі представляла Ніна Шмурикова. На святі примірники її 
книги «Квіти Кобзареві», привезені в подарунок, були гарно 
сприйняті. Цю книгу видано за фінансової підтримки Товари-
ства української мови в США.

Пресова референтура ТУМ (США)

Фестиваль «Холодний Яр-2017»
Просвітяни Рівненщини взяли 

участь у відкритті пам’ятника Юрію 
Горліс-Горському в селі Розумівне 
Кіровоградської області, що входить 
до території «Холодного Яру». Юрій 
Горліс-Горський — автор роману 
«Холодний Яр», учасник визвольних 
змагань 1917 – 1920 рр. Пам’ятник 
встановили місцеві активісти: істо-
рики, митці, викладачі.

Пам’ятник Горлісу-Горському — 
поряд з могилою його побратима, 
легендарного Чорного Ворона (Ми-

коли Скляра), який 1920 року заги-
нув у нерівному бою з кінною дивізі-
єю Будьонного. За переказами, Гор-
ліс-Горський був одним з перших, що 
прибув на місце загибелі отамана 
Чорного Ворона, а 1942 року ініці-
ював вшанування пам’яті холодно-
ярців.

Президент історичного клубу «Хо-
лодний Яр», дослідник національно-
визвольних змагань початку ХХ ст. 
Роман Коваль повідомив, що в рам-
ках фестивалю відзначають 100-річ-
чя Вільного козацтва та Української 
революції. Можливо, це місце буде 
внесено до туристичного маршру-
ту «Шляхами Української революції 
1917  – 1921 рр.».

А в селі Медведівка Чигирин-
ського району Черкаської облас-
ті під час святкування 100-річчя 

Української революції неподалік 
від пам’ятника Максимові Залізня-
ку відкрили пам’ятний знак «Слава 
Україні — Україні слава!».

Віра БОДНАРУК,
голова Товариства української мови 

(США).
Фото І. Вєтрова

На відкритті пам’ятника Ю. Горліс-Горському.
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Закордонне українство

В’ячеслав Петров
Компакт-диск: 

на цих блискучих 
кружечках ще не 
так давно зберіга-
лася вся інформа-
ція — фільми, музи-
ка, фото.

А перший варіант компакт-дис-
ка розробив український кібернетик 
В’ячеслав Петров. Сталося це ще в 
1960 роках. Щоправда, тоді диск був 
створений для супер ЕОМ. І його роз-
робка мала суто науковий характер.

Марина В’язовська
Зовсім нещо-

давно світ врази-
ла молода укра-
їнська вчена Ма-
рина В’язовська. 
Вона розв’язала 
одну з найскладні-
ших математичних 
задач, розв’язати 

яку марно намагалися науковці про-
тягом кількох століть. Це досягнення 
має велике значення для корекції по-
милок у мобільних телефонах, Інтерне-
ті й космічних дослідженнях. Нині Ма-
рина мешкає в Німеччині. Адже реалі-
зуватися науковцю на Батьківщині, на 
жаль, значно складніше.

Українські вчені, 
винаходами яких 

користується весь світ

Канадських українців 
запрошують 

до фонду підтримки
Канадсько-український міжнарод-

ний фонд підтримки, заснований укра-
їнцями в Канаді, запрошує нових чле-
нів. Торік фонд зібрав більше 80 тисяч 
канадських доларів, які були спрямова-
ні на важливі проекти в Україні та част-
ково — на проекти в українській грома-
ді Торонто й околиць.

Серед іншого фонд започаткував 
грант на підвищення заробітної плати 
реабілітологам в Україні. А також під-
тримано стипендію для студентських 
обмінів, допомогу для молодих підпри-
ємців. Фонд долучився до порятунку уні-
кальної школи Петриківського розпису 
в Україні.

Іноземним інвесторам 
дозволили 

жити в Україні
Верховна Рада України скасува-

ла реєстрацію іноземних інвестицій, 
спростила процедуру видачі дозволів 
на застосування праці іноземців, а та-
кож спростила видачу посвідок на тим-
часове проживання в Україні. Закон, 
зокрема, скасовує реєстрацію інозем-
них інвестицій, замінивши її формаль-
ним інформуванням для ведення дер-
жавної статистики. Він також регулює 
оформлення дозволу на застосування 
праці іноземців та осіб без громадян-
ства. Очікується, що ці зміни спростять 
залучення іноземних менеджерів та 
іноземних кваліфікованих працівників 
в Україну.

Крім цього, закон надає право 
отримувати посвідку на проживання в 
Україні іноземним інвесторам, які ма-
ють істотну участь в українських під-
приємствах, але не працевлаштова-
ні на них. Досі іноземець, який вніс ін-
вестиції та працює в Україні, щороку 
був зобов’язаний отримувати дозвіл 
на роботу в країні. Новий закон перед-
бачає, що дозвіл надаватиметься на 
три роки. 

Перемишль — чарівне старо-
винне місто на сході Польщі, всьо-
го за кілька кілометрів від кордону 
з Україною, з Львівською областю. 
Тут велика українська громада, діє 
кілька українських навчальних за-
кладів, церков. 

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

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

В університеті можна отримати ди-
плом, який визнається в усьому Євро-
пейському Союзі, Америці та Канаді.

Навчання триває 3 роки на гу-
манітарних і суспільних напрямках 
і 3,5 – 4 роки — на технічних. Сту-
денти, які працюють, можуть навча-
тися за індивідуальним графіком. У 
Польщі немає вступних іспитів на 
навчання, від вступника потрібен 
лише атестат про середню освіту.

В університеті є, зокрема,  такі 
факультети: англійська філологія, 
польська філологія, прикладна лінг-
вістика, історія, політологія, соціо-
логія, міжнародні відносини, архі-
тектура інтер’єрів, графічне про-
ектування, виробництво і безпека 
продуктів харчування, інженерія се-

редовища, інженерія транспорту і 
логістики, мехатроніка. 

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

Студенти, що мають карту поля-
ка або дозвіл на постійне проживан-
ня в Польщі, навчаються безкоштов-
но, з правом отримання соціальних і 
наукових стипендій. Студенти, котрі 
навчаються на платній основі, на ін-
дивідуальне прохання можуть отри-
мати знижку до 50%. Оплату можна 
здійснювати частинами. 

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

Адреса: Державний Східноєв-
ропейський університет у Пере-
мишлі, вул. Князів Любомирських, 
6, 37-700, Перемишль, Польща. 

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

Інтернет-сторінка університе-
ту: www.pwsw.ue 

Європейський диплом — у Польщі
Університет Перемишля запрошує  студентів з України

Головний корпус університету знаходиться 
в красивому старовинному палаці XVIII століття.

Мовний всесвіт 
Івана Багряного

Вийшла друком книга 
«Мовний всесвіт Івана Багря-
ного». Це збірник наукових 
праць, присвячений 110-річ-
чю від дня народження Івана 
Багряного (упорядник С. Ко-
зак, Київ, Українська видавни-
ча спілка ім. Івана Багряного).

Іван Багряний повернувся 
в Україну у своїх творах. Ми-
тець упродовж усього життя 
боровся за державність Укра-
їни, боровся з тоталітарною 

владою, комуністичним режимом єдиною зброєю, яку він за-
брав із собою в далекі світи, — словом. 

Нові грані мови письменника через 110 років від дня його 
народження розкриває цей збірник праць. Завдяки С. Коза-
кові, відомому досліднику української діаспори, зібрано, впо-
рядковано й опубліковано значну частину наукового доробку 
мовознавців. Автори збірника — Н.М. Сологуб, М.І. Філон, А. 
Ковтун, І.М. Дишлюк — пропонують розвідки про мову публі-
цистичних творів, яка відчутно позначалася на художньому 
мовомисленні Івана Багряного. 

Благодійна акція 
для дітей-сиріт України

Благодійний марафон «Діти Торонто — дітям-сиротам в 
Україні» відбувся вже втретє. Міжнародна організація україн-
ських громад «Четверта хвиля» у співпраці з Help Us Help the 
Children, Шкільною радою Конгресу українців Канади органі-
зували цей масштабний проект.

На благодійну виставку-продаж свої картини надали про-
фесійні художники різних національностей. 

Насиченою була й концертна програма. Виступили теа-
трально-музична студія ім. Л. Олійника, школа танцю «Барві-
нок», дитяча вокальна студія «Мелодія» та школа бандури «Зо-
лоті струни», дитячий хор «Жайвір», музично-мистецька школа 
«Оранта».

На марафоні зібрали 2,5 тонни допомоги (одяг, іграш-
ки, шкільне приладдя, книги) для дітей України, які втрати-
ли батьків у зоні бойових дій. Також подарунки надіслали до 
літніх таборів для дітей із сиротинців України, які пройдуть 
у Луцьку (організований ГО «Меценати для солдатів») та Во-
рохті (організований канадською організацією «Допомога 
Україні»).

«Четверта хвиля» висловлює щиру подяку всім волонте-
рам і співорганізаторам марафону, глядачам, що зібрали ко-
шти на пересилку речей, корпорації «Міст» — за допомогу в 
пакуванні та відправленні посилок в Україну.

Виставка 
про музичне мистецтво 
української еміграції

На виставці в Київському місь-
кому будинку вчителя були пред-
ставлені архівні документи 1920 – 
2000-х рр., що висвітлюють діяль-
ність українських митців, колекти-
вів, музичних товариств у Польщі, 
Чехословаччині, Франції, Нідер-
ландах, Австрії, Великій Британії, 
Німеччині, Швеції, Канаді, США та 
інших країнах світу.

Українське музичне мистецтво 
діаспори було одним із важливих 
чинників збереження національ-
ної ідентичності українців у світі.

Відвідувачі ознайомилися з до-
кументами про творчу діяльність 
одного з найвідоміших компози-
торів та диригентів ХХ століття — 
О. Кошиця. Вагомий внесок у по-
пуляризацію кобзарського мис-
тецтва в українській діаспорі зро-
били такі музиканти, як В. Ємець, 
композитор-кобзар Г. Китастий — 
разом із всесвітньо відомою капе-
лою бандуристів імені Т. Шевченка. 
Виставка познайомила з музични-
ми здобутками інших українських 
композиторів, диригентів, вико-
навців і співаків зі світовими іме-
нами, зокрема Р. Придаткевича, 
П. Маценка, В. Моти, В. Безкоровай-
ного, В. Луціва, М. Менцинського.

Уперше демонструвалися архів-
ні документи Диригентсько-учитель-
ських курсів (Канада) та інших осе-
редків музичної освіти в діаспорі. 

Пішов із життя 
художник 

Сергій 
Якутович

У Києві на 65-му році життя помер 
видатний художник Сергій Якутович.

Він народився 21 листопада 1952 
року в родині відомого українського 
графіка Георгія Якутовича, який працю-
вав, зокрема, над фільмом «Тіні забутих 
предків» Сергія Параджанова. Мати — 
Олександра Павловська, художниця, 
педагог. 

Сергій Якутович — народний худож-
ник України, лауреат Шевченківської 
премії, член-кореспондент Академії мис-
тецтв України. Здобув гран-прі Міжнарод-
ного конкурсу «За мир» у Берліні (1983).

Якутович відомий своїми графіч-
ними роботами, що ілюструють твори 
Шекспіра, Уайльда, Дюма, Олексія Тол-
стого, Достоєвського, Ніцше, Гоголя. Чу-
дово також ілюстрував видання рома-
ну Ліни Костенко «Берестечко». Зага-
лом у доробку майстра — ілюстрування 
160 видань, серед яких 17 томів модер-
ної української літератури. Також знач-
ний його внесок у кінематограф. Брав 
участь як головний художник у створен-
ні художнього фільму Юрія Іллєнка «Мо-
литва за гетьмана Мазепу», фільму Оле-
ся Саніна «Поводир», телефільмів «Ще як 
ми були козаками», «Загублений рай». 
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Цікаві факти про Гренландію

ППанораамаа
Уся збірна Росії з футболу 
підозрюється у вживанні допінгу
Усі футболісти збірної Росії з футболу на чемпіонаті 

світу 2014 року підозрюються у застосуванні допінгу. ФІФА 
проводить розслідування відносно всіх 23 гравців, які вхо-
дили до складу російської команди на турнірі у Бразилії.

Окрім того, під підозру потрапили 11 професійних фут-
болістів з Росії, які не брали участі в чемпіонаті світу.

Передбачається, що команда могла бути учасником допінг-
програми, яка могла здійснюватися з 2011-го по 2015 роки.

На ЧС-2014 збірна Росії не вийшла з групи, пропустив-
ши до плей-оф Бельгію та Алжир.

В Італії пропонують 
допитати Путіна 
в гучній справі про 
«пакт між мафією і державою»
Адвокат італійського генерала Маріо Морі запропону-

вав допитати президента РФ Володимира Путіна в рамках 
гучного судового розгляду у кримінальній справі «перего-
вори Італійської держави — мафія».

Генерал Морі проходить у справі про секретні пере-
говори між високопоставленими представниками Італій-
ської держави й ватажками мафіозного клану «Коза но-
стра», які, за версією прокуратури Палермо, мали місце на 
початку 1990-х років.

Колишнього главу спецпідрозділів карабінерів гене-
рала Морі звинувачували в заступництві колишнього боса 
«Коза ностри».

У 2013 році його виправдали за звинуваченнями в 
тому, що він нібито спеціально ухилився від захоплення од-
ного з босів мафії. Прокуратура Палермо подала апеляцію 
на це рішення, але в червні 2017 року Вищий касаційний 
суд Італії підтвердив виправдувальний вирок.

Адвокат Морі висунув пропозицію про допит Путіна у 
зв’язку з появою аудіозаписів прослуховуванння, на яких 
один з босів мафії говорить про вбивства 1992 року двох 
суддів, котрі починали процес проти сицилійської мафії.

Один із загиблих суддів, Джованні Фальконе, також вів 
розслідування щодо використання мафіозними кланами 
Італії так званої «чорної каси КПРС».

У розслідуванні йому допомагав тодішній генеральний 
прокурор РФ Валентин Степанков, який пізніше написав 
книгу про приїзд Фальконе до Москви.

Крім генерала Морі, у справі проходять екс-глава МВС 
Італії Нікола Манчіно, екс-сенатор Марчелло Дель Утрі 
(один з найстаріших друзів Сільвіо Берлусконі), а також 
кілька впливових босів «Коза ностра».

Розслідування справи про ймовірні домовленості між 
державою та мафією прокуратура Палермо розпочала 
2008 року.

Слідчі заявляють, що на початку 1990-х років, коли за 
вказівкою босів «Коза ностра» в Італії були здійснені кіль-
ка кривавих терактів, почалися секретні переговори між 
високопоставленими представниками держави й ватаж-
ками мафії, які завершилися досягненням певних угод.

Жителі Пуерто-Рико 
проголосували за приєднання до США
Переважна більшість жителів Пуерто-Рико, які прого-

лосували на референдумі, бажають, щоб їхня територія 
офіційно увійшла до складу США як 51-ий штат.

Явка на референдумі, який відбувся 11 червня, скла-
ла всього 23 відсотки виборців, а сам референдум мав 
рекомендаційний характер. Однак близько 97 відсотків з 
півмільйона тих, хто проголосував, віддали голоси за вхо-
дження до складу США. 

Нині Пуерто-Рико має статус «неінкорпорованої ор-
ганізованої території», тобто перебуває під управлінням 
США, не будучи їх невід’ємною частиною.

Україна і Франція знімуть 
фільм про Анну Ярославну
Українська компанія Kinorob та французька Dadafilms 

анонсували початок зйомок історичної драми «Анна Київ-
ська — королева Франції». Зйомки фільму заплановані на 
літо – осінь 2018 року на території Франції та України, а в 
широкий прокат картина вийде 2019 року.

Зараз робота перебуває на фінальній стадії написан-
ня сценарію. Уже узгоджено основний склад знімальної 
групи. Режисером-постановником картини буде триразо-
вий володар премії «Сезар» Ів Анжело, а оператором — 
Сергій Михальчук. 

Сюжет фільму заснований на історичному романі 
французької письменниці Жаклін Доксуа «Анна Київська, 
королева Франції». Вона ж написала сценарій стрічки. Це 
історія про київську княжну Анну — доньку Ярослава Му-
дрого, яка одружилася із французьким королем Генріхом 
І. За їх правління Франція набула великого розквіту. За до-
помогою зброї та дипломатії Генріх і Анна перемогли во-
рогів, розширили свої землі, принесли на них мир і спокій.

Нещодавно президент Росії Володимир Путін заявив, 
що з одруження середньої дочки Ярослава Мудрого Анни 
Ярославни з Генріхом I 1051 року почалися «французько-
російські відносини». 

15 червня на 89-му році 
життя помер один з найтала-
новитіших і найінтелігентніших 
акторів радянського й росій-
ського кіно Олексій Баталов. 
Враження, що разом з ним ві-
дійшла епоха душі, розуму, ін-
телігентності на екрані — не-
хай не ображаються новітні кі-
нозірки, розтиражовані й не-
вибагливі обличчя серіалів. 

За понад 70 років (!) у кіно 
Баталов зіграв лічену кіль-
кість головних ролей, але всі 
вкарбувалися в пам’ять і сер-
це глядачів та в історію кіне-
матографа.

Олексій Володимирович 
Баталов народився 28 листо-
пада 1928 року в старовинно-
му російському місті Володи-
мирі (між іншим, закладеному 
київським князем і названому 
на його честь). Батьки — акто-
ри Ніна Ольшевська і Володи-
мир Баталов. Згодом, так ста-
лося, ріс у родині письменника 
Віктора Ардова. Типове літера-
турно-мистецьке середовище, 
тому прогнозований життєвий 
і творчий шлях.

Актор, режисер, сцена-
рист, педагог акторів, профе-
сор — це Баталов, але насам-
перед АКТОР. Зекономимо час 
на біографії, щоб сказати про 
творчість. Бо чи так важливі 
для геніальної людини посади 
й титули, які Баталов мав усі 
(хіба що окрім Ленінської пре-
мії): народний артист СРСР у 
48 років, Герой соцпраці і т.д.

Так от, про творчість. Де-
сяткам мільйонів глядачів Ба-
талов відомий і близький на-
самперед як Гоша, він же — 
Георгій Іванович, з культової 
стрічки Володимира Мень-

шова «Москва сльозам не ві-
рить». Нічого не маю проти 
цього фільму, чи не найпопу-
лярнішого в радянському кіно 
останніх його десятиліть, на-
віть удостоєного «Оскара». 

Але звернімо увагу на час 
з’яви фільму на екранах: рік 
1980-ий, останні роки бреж-
нєвщини, «розквіт застою». І 
ось у цій, здавалося б, простій 
мелодрамі в час задушливої 
суспільної атмосфери в центрі 
сюжету опиняється доля про-
стої дівчини Каті Тихомирової, 
яка через довгі 20 років, прак-
тично в час виходу фільму, рап-
том знаходить особисту долю. І 
саме в особі випадкового зна-
йомого Гоші з електрички, ко-
трий виявляється саме тим, 
кого потім, після фільму, шука-
тимуть мільйони жінок. Блис-
кучий дует Олексія Баталова й 
Віри Алентової — один з кра-
щих у сучасному кіно.

Але, крім цілком зрозумі-
лої популярності, є ще й інше, 
щось не менш важливе. Тому 

трохи прикро, коли ця роль 
наче заступила інші роботи ак-
тора.

Не випадково сказано, як 
вчасно з’явилися щойно зга-
даний фільм і ця акторська 
роль. Річ у тім, що чи не всі най-
важливіші ролі актора й філь-
ми з цими ролями з’являлися 
дуже вчасно для суспільства. 
Навіть перша помітна роль 
у першому такому фільмі — 
«Справа Рум’янцева» (1955 р.) 

Що вже казати про такий куль-
товий фільм, як «Летять журав-
лі» (1957), — абсолютно люд-
ський, несподіваний погляд на 
заяложену воєнну тему й чудо-
вий акторський дует з незрів-
нянною Тетяною Самойловою. 
Потім, «залпом», ще два екран-
ні шедеври — «Люба моя лю-
дина» (1958) і «Дев’ять днів од-
ного року» (1961).

І екранізація класики, гені-
їв літератури: Чехова — «Дама 
з собачкою» (1960), Льва Тол-
стого — «Живий труп» (1968), 
Булгакова — «Біг» (1970).

Про останній фільм — 
окремо. Так, звичайно, ця 
п’єса Михайла Булгакова про 
фінал так званої громадян-
ської війни — начебто про 
крах білої ідеї і торжество чер-
воної. Але суть твору і знято-
го за ним фільму — трагедія 
народу, розчахнутого грома-
дянським протистоянням. По-
вна аналогія з найвидатнішим 
твором радянської літератури 
— романом Шолохова «Тихий 

Дон».
Тут варто знову згадати 

про «вчасніть» фільму. Адже 
зовсім недавно Булгаков, уро-
дженець Києва, котрий помер 
1940 року у віці 49 років, вва-
жався, попри друковане й по-
ставлене на сцені, антирадян-
ським письменником. Принай-
мні лише за 4 роки до виходу 
фільму було надруковано його 
геніальний роман «Майстер 
і Маргарита», який не друку-

вався 26 років. А повість «Со-
баче серце» та інша дійсно ан-
тирадянщина й далі десятки 
років ходила лише в самви-
даві аж до Перебудови. Так от 
роль приват-доцента Голубко-
ва, людини честі, що опинила-
ся в цьому трагічному суспіль-
ному вихорі, як на мене, — чи 
не найкраща в біографії Бата-
лова.

Ще один трагічний момент 
історії — повстання декабрис-
тів 1825 року, а це вже одна 
з головних ролей Баталова у 
фільмі «Зірка принадливого 
щастя» (1975).

А ще — справжній, а не су-
рогатний, як нині, детектив-
ний, радше соціально-психо-
логічний фільм «Чисто англій-
ське вбивство» (1974) з Бата-
ловим у головній ролі доктора 
Ботвінка.

Для повноти картини: як 
режисер Баталов зняв фільм 
«Шинель» (1959) за повістю 
Гоголя і «Три товстуни» (1966) 
за повістю-казкою Юрія Оле-
ші, де виступив також як сце-
нарист і виконав головну роль.

Висока вимогливість не 
дозволяла акторові тиражу-
вати себе на екрані. Він ще 
з’явився 1990 року у філь-
мі «Похорон Сталіна», що його 
зняв Євген Євтушенко, та аж 
через 16 років у фільмі Ель-
дара Рязанова «Карнавальна 
ніч-2».

…Баталов пережив і ро-
динне горе — багато років 
доглядав невиліковно хво-
ру доньку. Попри це, весь час 
знаходилися «балабони», ко-
трі, незважаючи на поваж-
ний вік актора, втягували його 
в різні комісії, комітети, журі 
фестивалів, від чого непросто 
було відмовитися. 

Однак усе це дрібне й суєт-
не відходить у небуття. А зали-
шається те високоінтелігент-
не, якого нам нині так бракує, і 
не лише в кіно.

Петро АНТОНЕНКО

Гренландія — величезний холодний ост-
рів, і зазвичай це все, що про нього знають. 
Мало кому відомо, що це край небаченої 
своєрідної краси: зелена трава, суворі льо-
довики. 

Гренландія — автономна територія у 
складі Королівства Данія, розташована між 
Північно-Льодовитим та Атлантичним океа-
нами.

Географічно Гренландія є частиною Пів-
нічної Америки, проте більш ніж тисячоліття 
підтримує тісні політичні, культурні й еконо-
мічні зв’язки з Європою (особливо з Нор-
вегією і Данією, які в минулому були коло-
ніальними державами, а також із сусідньою 
Ісландією). 

Гренландія — найбільший у світі ост-
рів. Його площа — 2 мільйони 130,8 тисячі 
квад ратних кілометрів, у три з половиною 
рази більше від площі України.

Населення — близько 58 тисяч осіб, 
це найменш густонаселена країна світу. У 
гренландській столиці Нуук мешкає лише 
близько 17 тисяч осіб. Основне населення 
Гренландії — ескімоси.

Більша частина працездатного насе-
лення острова працює в риболовецькій і 
рибопереробній промисловості. 

Данія щороку виділяє Гренландії дота-
ції на суму 3,2 мільярда крон (близько 540 
мільйонів доларів).

Гренландський парламент називається 
ландстінґ. Він складається з 31 члена й оби-
рається кожні чотири роки.

Заселення Гренландії почалося чотири 

з половиною тисячі років тому арктични-
ми народами, що мігрували сюди з терито-
рії сучасної Канади. Від Х століття нормани 
почали заселяти безлюдну південну части-
ну острова, а інуїти прийшли сюди в ХІІІ сто-
літті. Через зміни клімату норманські ко-
лонії зникли наприкінці ХV століття. На по-
чатку ХVІІІ століття контакти між скандина-
вами та Гренландією відновилися, і Данія 
встановила свій суверенітет над островом. 
Гренландія стала данською колонією 1814 
року, а після ухвалення в Данії Конституції 
1953 року — частиною Данської Співдруж-
ності. 

До 1900 року вважалося, що Гренлан-
дія — найпівнічніша точка суші на Землі, 

але відкриття ще одного острова спросту-
вало цю теорію.

Приблизно чотири п’ятих усієї поверхні 
острова поховані під крижаним щитом.

Айсберги, що часом сповзають з грен-
ландських льодовиків, відрізняються вели-
кими розмірами, здіймаючись над водою 
більш ніж на сотню метрів заввишки. І це 
лише десята частина висоти айсберга. 

Незважаючи на холодний клімат, у 
Гренландії мешкає півсотні видів метеликів.

Загальна протяжність узбережжя 
Гренландії становить близько 39 тисяч кі-
лометрів, що можна порівняти з довжиною 
земного екватора. Така вражаюча цифра 
вимальовується через те, що гренландські 
береги порізані величезною кількістю фі-
ордів.

Гренландія перекладається як «зеле-
на земля». Таку назву острів отримав тому, 
що першовідкривачі побачили острів улітку 
і з того боку, де суцільний крижаний покрив 
відсутній. 

Найнижча температура, коли-небудь 
зафіксована в цих краях, — мінус 70 гра-
дусів.

Якщо весь гренландський лід повніс-
тю розтане, рівень Світового океану підні-
меться на сім метрів, що загрожує великою 
екологічною катастрофою. Товщина покри-
ву льоду становить у середньому півтора кі-
лометра.

Традиційна гренландська кухня скла-
дається переважно з варіацій на тему си-
рої риби.

Олексій Баталов: 
інтелігентність екрана

Людмила Савельєва і Олексій Баталов у фільмі «Біг»
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Стародавнє місто, 
в якому 

виготовляли 
прикраси 

На сході Ефіопії британ-
ські археологи знайшли забу-
те місто Харла, побудоване в 
Х столітті до нашої ери. Місто 
існувало не одну тисячу років, 
адже тут виявили мечеть XII 
століття.

Колись Харла було ре-
гіональним ремісничим і 
торговим центром. У міс-
ті виготовляли прикраси та 
ювелірні вироби. Місто тор-
гувало з країнами регіону 
Червоного моря та Індій-
ського океану.

Під час розкопок архео-
логи виявили безліч кольо-
рових каменів і залишків на-
миста. 

Вік мідної маски — 
3 тисячі років
В Аргентині знайшли мід-

ну маску квадратної форми 
віком приблизно 3000 ро-
ків. Досі більшість експер-
тів припускали, що обробля-
ти метал у Південній Амери-
ці вперше почали в Перу, але 
ця маска була знайдена за 
сотні кілометрів від гір Анд, 
і вона значно старша, ніж 
аналогічні артефакти, вияв-
лені в Перу.

Археологи провели роз-
копки на місці знахідки і ви-
явили там 14 скелетів. До-
слідники припускають, що 
маска була частиною похо-
ронного ритуалу.

Таємниця 
рухомих 
каменів 

Молоді дослідники на-
магаються розкрити таємни-
цю рухомих каменів у Долині 
смерті в США. Вага цих каме-
нів — від 1 до 300 кілограмів. 
Вони виявлені на місці висох-
лого озера. Камені рухаються 
по глиняній поверхні, залиша-
ючи за собою довгі сліди. 

Дослідження студентів 
показали, що ніяких магніт-
них аномалій або джерел ра-
діації на цій ділянці не існує. 
Нема тут і ухилу, який спри-
яв би руху каменів. Голов-
ною версією залишається та, 
що камені рухаються за раху-
нок зниження сили тертя об 
ґрунт. Дно висохлого озера 
після дощів перетворюється 
на каток. Під впливом вітру 
слизька глиняна поверхня 
створює умови для ковзання 
кругляків.

Проте не зрозуміло, як пе-
ресуваються великі валуни, 
вага яких досягає кількох со-
тень кілограмів. Щоб зрушити 
з місця такий камінь, потрібен 
вітер зі швидкістю близько 300 
кілометрів на годину, однак та-
ких поривів тут помічено не 
було, а великі валуни пересу-
валися не гірше, ніж маленькі. 

Найважливіші 
винаходи 

в криміналістиці
Найдавніша зі збережених до нашого часу 

кримінальних справ належить до часів Стародав-
нього Єгипту. Ученим вдалося розшифрувати про-
токоли розслідування пограбувань гробниць.

Близько 250 р. до н.е. давньогрецький лікар 
Ерасистрат помітив підвищення частоти пульсу в 
людини, що говорить неправду. Пізніше це стане 
критерієм, який оцінює «детектор брехні».

1008 р. афганський султан Махмуд Газневі 
оголосив у розшук лікаря Авіценну і звелів розві-
сити його портрети на воротах усіх міст країни. Це 
найдавніша відома нам спроба використовувати 
зображення при розшуку людини.

1248 року в Китаї запровадили керівництво 
для слідчих з описом методики встановлення факту 
насильницької смерті від удушення або утоплення. 

1302 року в Болоньї (Італія) лікар Бартоломео 
да Варіньяна зробив перший в Європі розтин в ін-
тересах суду.

1595 року в Парижі присяжні письмологи 
взялися за графологічну експертизу документів, 
що фігурують у кримінальних справах.

1838 року у Франкфурті вийшло друком пер-
ше керівництво зі збирання речових доказів і кри-
міналістичної тактики. На цій роботі Людвіга фон 
Ягеманна засновані сучасні методики огляду міс-
ця події та роботи з підслідними.

1840 року Матьє Орфила вперше викрив 
отруйника за даними хімічного аналізу вмісту 
шлунка отруєного.

1854 року вперше підчищення в документі 
виявлено за допомогою фотографії.

1883 року в Парижі Альфонс Бертільон за до-
помогою даних антропометрії викрив злочинця, 
який назвався чужим іменем: уперше особа була 
встановлена за допомогою точних вимірювань 
тіла людини (метод Бертільона). 

1891 року в Буенос-Айресі поліцейський Xуан 
Вучетич уперше викрив злочинця за відбитками 
пальців і почав дактилоскопувати затриманих. 
Саме з цього почалася епопея з ідентифікацією 
особи, яка нині охоплює, серед іншого, ідентифі-
кацію за райдужною оболонкою ока й аналіз ДНК.

Щойно наша газета 
завершила друкувати 
просвітницький проект 
«Сім чудес світу». Роз-
повіла про сім каноніч-
них чудес античних ча-
сів. На жаль, усі вони, 
крім єгипетських піра-
мід, не дійшли до наших 
днів. Але в ті й наступні 
століття людство ство-
рило чимало інших ви-
датних пам’яток. Щоб 
привернути увагу до 
них, не допустити сум-
ної долі чудес античнос-
ті, було здійснено проект 
«Сім нових чудес світу». 
Він організований фон-
дом «Нові сім див світу» 
(NOWC). Засновник фон-
ду — швейцарський біз-
несмен Бернард Вебер. 
Було вирішено вибрати 
сім нових див шляхом 
всесвітнього голосу-
вання в три етапи. У ре-
зультаті першого прямо-
го голосування відібра-
ли 77 об’єктів, другого 
— 21 об’єкт. Переможці 
оголошені 7 липня 2007 
року в Лісабоні (Порту-
галія). Голосування про-
ходило за допомогою 
SMS, телефону або Ін-
тернету.

Отже, знайоми-
мо з цими видатними 
пам’ятками. 

Серед інших кандидатів у про-
екті брали участь: Ахенський собор; 
собор Святого Сімейства (Барсело-
на); Версальський палац, Париж; Пі-
занська вежа; Теотіуакан; Палац до-
жів, Венеція; Емпайр-Стейт-Білдінґ, 
Нью-Йорк; Золоті Ворота (міст, Стам-
бул); Біг-Бен і Тауер, Лондон; Заборо-
нене місто, Пекін та інші.

Великий 
Китайський мур
Низка кам’яних та земляних 

укріплень у північній частині Китаю, 
збудованих з метою захисту кордо-
нів Китайської імперії від вторгнень 
різних кочових племен. 

Найстаріша частина муру була 
зведена ще в VII столітті до н. е. Піз-
ніше будівництво нових секцій три-
вало аж до XVI століття включно. 
Одна з найвідоміших частин муру 
збудована в 220 – 206 рр. до н. е. 
першим імператором Китаю Цінь 
Ши Хуан-ді. Небагато з укріплень ді-
йшли до наших днів. Більшість нині 
існуючих збудована в епоху династії 
Мін (1368 – 1644). 

Довжина муру з усіма його сек-

ціями — 8851,8 км. Вона склада-
ється з 6259 км самих стін, 359,7 
км траншей. До системи укріплень 
також належать природні захисні 
бар’єри — гори й річки. Загальна 
протяжність становить 21196,18 кі-
лометрів.

Уздовж усієї Великої Китайської 
стіни споруджені каземати для охо-
рони та сторожові вежі, а в голо-
вних гірських проходах — фортеці.

Великий Китайський мур збе-
рігся до наших днів, переважно у 
вигляді кам’яної захисної стіни XVII 
століття.

Тадж-Махал
Мавзолей розташований за 

два кілометри від міста Аґра (Індія), 
на березі річки Джамна. Збудова-
ний імператором Шах Джахан Муга-
лом як мавзолей для своєї перської 
дружини Мумтаз-Махал. Будівни-
цтво тривало з 1630 по 1652 роки.

Висота Тадж-Махалу з маківкою 
сягає 74 м. У його основі — квадрат-
на платформа зі сторонами понад 
95 м. По кутах мавзолею розташо-
вані чотири мінарети.

Стіни викладені полірованим 
мармуром, зовні в деяких місцях до-
повнені червоним пісковиком. У ві-
кнах та арках — ажурні решітки. Скле-
пінчасті переходи розписані цитатами 
з Корану арабськими літерами.

Тадж-Махал побудовано з ма-
теріалів, які привозили з усієї Індії 
та Азії. Для транспортування вико-

ристовували понад 1000 слонів. Бі-
лий мармур привозили з Раджас-
тану, яшму — з Пенджабу, нефрит і 
гірський кришталь — з Китаю. Бірю-
зу завозили з Тибету, лазур — з Аф-
ганістану, сапфіри — зі Шрі-Ланки, 
сердолік — з Аравії.

На будівництво комплексу було 
запрошено більше 20 000 майстрів 
з усіх кінців імперії, а також майстрів 
із Середньої Азії, Персії та Близько-
го Сходу. Ім’я архітектора невідоме, 
але поширена думка, що в розробці 
проекту брали участь найкращі архі-
тектори Індії та інших країн Сходу на 
чолі з агрським архітектором Устад-
Ісою. Не виключено, що одним з ав-
торів був сам Шах Джахан, який мав 
високий художній смак.

Навколо Тадж-Махалу за нака-
зом Шаха Джахана висадили сад. На 
початку саду розташований мавзо-
лей. У центрі саду є мармурова во-
дойма. Уздовж зрошувального кана-
лу з фонтанами висаджені кипариси.

Навпроти Тадж-Махалу, на ін-
шому березі Джамни, Шах Джахан 
хотів побудувати ще одну гробни-
цю, для себе, тієї самої форми, що й 
Тадж-Махал, але з чорного марму-
ру. Обидва мавзолеї повинні були 
з’єднуватися мостом. Але після того, 
як син Аурангзеб усунув імператора 
від влади, плани не втілилися в життя. 
Після смерті Шаха Джахана поховали 
в одному склепі з Мумтаз-Махал. На 
їхніх могилах лежать плити, прикра-
шені орнаментом із золота й срібла.

Афінський акрополь Афіни, Греція

Альгамбра Гранада, Іспанія

Ангкор-Ват Ангкор, Камбоджа

Єгипетські піраміди Каїр, Єгипет

Моаї Острів Пасхи, Чилі

Ейфелева вежа Париж, Франція

Айя-Софія Стамбул, Туреччина

Кійомідзудера Кіото, Японія

Московський Кремль, 
Красна площа

Москва, Росія

Нойшванштайн Фюссен, Німеччина

Статуя Свободи Нью-Йорк, США

Стоунхендж Амесбері, Велика Бри-
танія

Сіднейський оперний 
театр

Сідней, Австралія

Тімбукту Малі

Назва Місцезнаходження

Великий 
Китайський мур

Китай

Петра Йорданія

Тадж-Махал Агра, Індія

Колізей Рим, Італія

Мачу-Пікчу Куско, Перу

Христос-
Спаситель

Ріо-де-Жанейро, 
Бразилія

Чичен-Іца Юкатан, Мексика

Сім нових чудес

Інші 14 фіналістів

Скіфська фортеця 
на Прикарпатті 

в Польщі
Відкриття городища скіфів у Хо-

тинці на польському Прикарпатті пе-
ресуває межі скіфського домінуван-
ня на територію нинішньої Польщі. 
Про це сказав професор Сильвестр 
Чопек з інституту археології Жешув-
ського університету.

Жешувські археологи відкри-
ли городище 2016 року, але не були 
впевнені щодо часу його походжен-
ня. Лише недавно отримали неочі-
кувані результати радіовуглецево-
го датування решток знайденого 
на схилі валу деревного вугілля. Ре-
зультати підтвердили, що йдеться 
про ранню епоху заліза, тобто VIII ст. 
до н.е. 

Первісні оборонні укріплення го-
родища збереглися в напівкруглому 
насипі, порослому рослинністю. Вал 
завширшки 30 метрів на 3 – 4 метри 
вище від навколишньої території.

На фото з повітря на полі ви-
разно проступило правильне світле 
коло — основа великого городища, 
могутньої фортеці розміром 610 на 
600 метрів. Виявилося, що залишки 
валу — приблизно четверта частина 
городища. 

«Це сенсаційне відкриття! Має-
мо на Прикарпатті фортецю зі скіф-
ських часів, яка нічим не відрізня-
ється від наддніпрянських і наддні-
стрянських», — додає професор Чо-
пек. Саме там археологи знайшли 
фрагменти скіфської кераміки й кіс-
ток тварин. 

«Городище оточене вінцем архе-
ологічних пам’яток, а це означає, що 
маємо справу з великим центром 
поселень, які відігравали величез-
ну роль як ретранслятор культури зі 
Сходу, навіть з грецького світу, до 
Центральної Європи», — стверджу-
ють археологи.

Фізики з Ізраїлю 
розшифрували 

стародавній рукопис 
Древні артефакти знайшли понад 

п’ятдесят років тому під час розкопок 
у фортеці Тель-Арад. Їх вік становить 
близько 2670 років. У ті часи в Ізраїлі 
писали чорнилом на обпалених глиня-
них табличках. Такий спосіб зберігання 
інформації недовговічний. Сам текст не 
містить сенсацій: у рукописі йдеться про 
фінансові операції і торгівлю вином, олі-
єю та борошном.

Завдяки зйомці в різних спектрах 
фізики зуміли виявити 45 нових літер на 
лицьовому боці таблички й не помічені 
досі написи на зворотному боці. 

Це відкриття має велике значення: 
тепер дослідники зможуть заново вивчи-
ти інші стародавні манускрипти, вико-
ристовуючи мультиспектральну зйомку, і, 
можливо, виявлять чимало нових даних.

У Німеччині почалися 
чергові пошуки 

Бурштинової кімнати
Археологи проводять дослідження в 

Тюрінгії, біля підніжжя гори Конштайн. 
Поблизу Нордхаузена почалися розкоп-
ки секретного підземного заводу Міт-
тельверк зі складання ракет Фау-1 і Фау-
2. За словами одного зі співробітників 
заводу, якому пощастило вижити,  1945 
року солдати вермахту закопували в під-
земеллях великі контейнери.

Експерти вважають, що Бурштинова 
кімната знаходиться саме в Тюрінгії. 

Нацистські війська вивезли Бурштино-
ву кімнату з Царськосільського палацу під 
Ленінградом 1941 року до Кенігсберга (нині 
Калінінград). Бурштинове панно розмісти-
ли в Королівському палаці в столиці Східної 
Пруссії, але весною 1945 року нацисти схо-
вали кімнату. Пошуки її безуспішно трива-
ють уже понад 70 років. 

Сім нових чудес світу
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1 Отже, згоріла част-
ка української історії, 

частка української культу-
ри. Назавжди втрачені величез-

ні духові скарби. Тисячам і міль-
йонам людей, поколінням молоді 
відрізані шляхи до багатьох духов-
них джерел, до книжок і докумен-
тів, одні з яких загинули назавжди, 
а інші, може, ще десь існують у ду-
блікатах, але неприступні читаче-
ві. Тепер навіть у Києві вже немає 
де по-справжньому працювати на-
уковцеві, аспірантові, студентові, 
особливо якщо їх цікавить минуле 
України.

Як могла статися ця неймовір-
на трагедія? Чому? За яких умов? 
Чиїми руками і в який спосіб це ро-
билося? З якою метою?

Відповідь на ці питання мав 
дати процес над людиною, яка була 
спіймана на місці злочину, — пра-
цівником бібліотеки Погружаль-
ським. Процес проходив наприкін-
ці серпня цього року в Києві, в не-
величкому залі народного суду по 
Володарській вулиці.

Однак з самого початку про-
цес набрав дуже дивного характе-
ру. Старанно обходилося все, що 
хоч якось могло нагадати про по-
літичний характер злочину, про 
його спрямованість проти україн-
ської культури. Зате всі — проку-
рор, суддя, захисники, сам підсуд-
ний і заздалегідь підготовлені свід-
ки — наперебій старалися показа-
ти, що в підсудного просто поганий 
характер і нічого дивного немає в 
тому, що він узяв і підпалив бібліо-
теку, щоб помститися її директоро-
ві за образу. Довго й нудно обгово-
рювалися такі «важливі» питання: 
скільки в підсудного було жінок, як 
він з ними сходився і розходився, 
які квіти дарував і як ділився май-
ном при розлученні. Адвокат зану-
рювався в психологію багатожен-
ця і показував, які різні кривди з 
боку співробітників призвели цю 
тонко організовану натуру до ідеї 
попалити українські книжки. Сам 
підсудний розчулено розповідав 
про те, що коли брав і підпалював 
книжки, то бачив перед собою не 
книжки, а фізіономію ненависного 
директора. У заключному слові він 
навіть прочитав патріотичного вір-
ша, який починався словами:

«Прости мне, родина, прости, 
страна родная»...

Погружальський — казенний 
патріот. Він писав вірші, де хвалив 
Хрущова, а потім спалив бібліоте-
ку... На процесі він почувався ге-
роєм, і по всьому було видно: знає, 
що багато йому не дадуть. І справ-
ді, присудили його до десяти років 
позбавлення волі... «Гуманні» ра-
дянські закони на цей раз виявили 
співчуття до сантиментальних при-
год «морально ущербленої люди-
ни». Людини, додамо, яка закінчила 
два вузи й університет марксизму-

ленінізму (!) і дуже добре знала, що 
і для чого вона робить.

Звичайно, від того, що Погру-
жальського присудили б до роз-
стрілу, бібліотека не повернулася 
б. Але виникає кілька логічних пи-
тань.

Чому ні слова на згадувалося 
про магнійові стрічки та фосфор-
ні шашки? Адже пожежу було гаси-
ти важко. Це пояснюється тим, що 
палії обкидали книжки магнійови-
ми стрічками та фосфорними шаш-
ками. На суді про це — ні слова. А 
Погружальський з готовністю пояс-
нює, що він усе зробив за допомо-
гою коробки сірників.

Як міг у бібліотеці, де КГБ ціка-
виться навіть читачами, протягом 
десяти років працювати такий сум-
нівний тип, як Погружальський?

Чому не постало питання про 
те, що в найбільшій бібліотеці рес-
публіки зовсім не існувало ніяко-
го протипожежного захисту? У той 
час, як сучасні бібліотеки, напри-
клад, бібліотека ім. Салтикова-Ще-
дріна в Ленінграді, обладнані так, 
що за допомогою автоматичної 
системи всяке вогнище буде лікві-
доване зразу ж (індикатори, відсі-
ки і т. п.)

Чому цінні архівні документи 
зберігалися не в сейфах, а нава-
лом? Чому відому вже всьому сві-
тові трагедію українського народу 
суд звів до рівня чергової пригоди 
багатоженця Погружальського?

Чому так пильно наглядав суд-
дя, щоб у залі суду ніхто не вів ні-
яких записів («Что вы там пишете?», 
«Где вы работаете?» і т. п.).

І, нарешті, головне: якщо паліє-
ві було байдуже, що палити, то чому 
він палив саме український відділ, 
а не, скажімо, відділ марксизму-
ленінізму, де він працював? Чому 
із семи поверхів бібліотеки згорів 
тільки один — саме той, куди загна-
ли українську книгу. Чому суд зама-
зував цей факт фразами про «по-
шкодження російської та (!) україн-
ської літератур?»

Ці та інші подібні питання (а їх 
може бути багато!) на суді не поста-
вили. Та як вони могли поставити, 
коли процесом займалося безпо-
середньо КГБ, яке навіть свідків по-
передньо «обробляло», а від праців-
ників бібліотеки брали підписку, що 
вони не будуть «болтать лишнее»?

І все-таки дещо на процесі ви-
явилося. Наприклад, що протягом 
багатьох років з українських біблі-
отек масово вивозяться і знищу-
ються книжки. Це говорив на свій 
захист Погружальський: мовляв, 
не такий вже я злодій, і до мене 
книжки нищили в організованому 
порядку. Це була, так би мовити, 
юридична контратака Погружаль-
ського. На це суд знайшов таку від-
повідь: книжки нищилися на закон-
ній підставі, бо існує якесь розпо-
рядження про ліквідацію «идейно 
и научно устарелых книг». За що ж 
засудили бідного Погружальсько-
го? Адже він усього-на-всього шир-
ше застосував вищенаведену фор-
мулу! І чи не це мав на увазі обра-
жений палій, коли в прощальному 
віршованому монолозі говорив:

«Враги культуры на свободе, 
В тюрьму попался только я».
А втім, про долю Погружаль-

ського, очевидно, подбають його 
спільники й однодумці. Ми ж по-
думаймо про висновки, які з цієї 
справи випливають.

Виморивши голодом мільйони 
українців у 1933 році, закатував-
ши кращих представників нашої ін-
телігенції, душачи найменшу спро-
бу мислити, з нас зробили покірних 
рабів. Віддаючи державі всі сили і 
плоди своєї праці, ми не встигаємо 
подумати: Хто ми? Для чого живе-
мо? Куди нас ведуть?

Нам уже не раз плювали в об-
личчя. У цьому ж році плюнули осо-
бливо нахабно. Спалили найбільшу 
українську бібліотеку. Зірвали міс-
ток між нашим минулим і сучасним.

Коли ми навіть від цього плюв-
ка не опам’ятаємося і підставимо 
покірно заплющені очі під інший, 
тоді хто ж ми, як не «раби, підніжки, 
грязь Москви»?

Чим можна налякати україн-
ський народ? Знищити його? Це 
було не під силу навіть Сталінові.

Пограбувати? Але ж він і так 
щороку віддає все, що має. Відібра-
ти мову? Це робиться щодня. У міс-
тах вона давно на становищі при-
биральниці, а в селах калічиться, 
як порепані на буряках руки кол-
госпниці.

Знищити пам’ятки культури? Зі-
рвали найстарішу Десятинну церк-
ву, знищили Михайлівський і Успен-
ський собори, а зараз руйнують 
найстародавніші церкви по селах...

Невмируще серце України жи-
вить історія. Вона народила Шев-
ченка і тисячі національних геро-
їв, і вони можуть знову воскресну-
ти в кожному юнакові й дівчині. Ось 
чому історію України заховали від 
нас і стали випалювати її «калёным 
железом».

Наші діти вивчають у школі істо-
рію російських царів та їхніх полко-
водців-душителів. Про своїх пред-
ків дітям дають фальшиві поняття. 
Але в архівах лежать, як динаміт, 
книжки, факти. До них мають до-
ступ тільки тюремники. Проте ко-
гось книжки пекли навіть за сімо-
ма замками.

Українські книжки спалено. Як 
ці книжки проходили російську і 
австрійську цензуру — про це ще 
колись напишуть дивовижну істо-
рію. Але навіть те, що міг стерпі-
ти білий монархічний шовінізм, не 
може терпіти червоний. Він казив-
ся від люті, що колись ці книжки мо-
жуть вирватись на волю. Вони ви-
тримали сталінський терор, витри-
мали гітлерівську окупацію. Потім 
їх стали вивозити на макулатуру як 
«идейно устаревшие». На одному із 
семи поверхів у будинку бібліоте-
ки вони притулилися на дерев’яних 
поличках і чекали дальшої «чистки». 
Вони валяються, рвуться, гниють 
мільйонами, на купи звалюються 
по монастирях. Але російський чор-
носотенний рух нетерпимий, він не 
хоче чекати, він войовничий!

Українці! Чи знаєте, що вам 
спалено? Вам спалено частину ро-
зуму і душі. Не тієї, яку сталінський 

терор зацькував, заплював і за-
гнав у п’яти, а тієї, що мала ожити в 
наших дітях і внуках. Вони спалили 
храм, де відроджується душа.

Російський великодержавний 
шовінізм, як і антисемітизм, давно 
реабілітований в колоніяльній ім-
перії, яку називають СССР. Наступ 
ведеться широким фронтом і не 
тільки на Україну, а й на Білорусію, 
Прибалтику, Закавказзя, Середню 
Азію: наступають не лише офіційно, 
а й отак, як Погружальський та ті, 
що стоять за його спиною. Пожежі 
в національних бібліотеках у  Турк-
менії (Ашхабад) та Узбекистані (Са-
марканд) — хіба це не кільце одно-
го чорносотенного ланцюга?!

Шовінізм є скрізь — на керів-
них посадах і в секретних розпо-
рядженнях, але про нього не мож-
на згадати словом, ніби його не іс-
нує. Зате на кожному роздоріжжі 
кричать про «український буржуаз-
ний націоналізм». Шовінізм вас ду-
шить, а ви кланяєтесь його інтерна-
ціональному мундирові. Він глузує 
з вас, а ви клянетеся в любові до 
«великого російського народу».

Шовінізм всемогутній, бо чує в 
себе за спиною офіційну підтрим-
ку. В очах наших поневолювачів 
люди, що розуміють велику траге-
дію України, є державними злочин-
цями. Але ми не побоялися б поста-
вити свої підписи під написаним, 
якби нас судили публічним судом і 
покарали так, як Погружальського 
за знищення української академіч-
ної бібліотеки. Але ж ми живемо з 
вами в країні, де за слово правди 
людей нищать по-злодійськи, без 
суду.

Хіба не вчинили кілька років 
тому дику розправу над групою ки-
ївських та львівських юристів, що 
хотіли у Верховній Раді та в ООН по-
рушити питання про колоніяльний 
гніт на Україні, про ігнорування на-
віть куцої сталінської конституції? 
Таємний «суд» і розстріл — ось від-
повідь на спробу підняти голос за 
права уярмленої нації. А щоб про 
це не дізналися нащадки, всі ма-
теріяли дізнання й суду були зни-
щені...

А в цей час, коли творяться 
діла, яким могли б позаздрити се-
редньовічні інквізитори, верхо-
вний балакун з усіх трибун розпи-
нається, що в нас немає політичних 
в’язнів, що «диктатура пролетаріа-
ту» переросла в загальнонародну 
демократичну державу. Якщо кляп 
у роті і таємне знищення політичних 
противників — демократія, то що ж 
тоді фашизм?

Показовий той факт, що біблі-
отека була підпалена 24 травня, в 
час Шевченківських свят. Це надає 
події особливого зловісного харак-
теру. Може, не всі знають, як бага-
то робилося протягом 1963 – 1964 
рр. для того, щоб у тих святкуван-
нях не було нічого Шевченківсько-
го. Зовні Тараса ніби вславляють. 
Бо що ж інакше робити з ним? Але 
насправді йде велика війна з Шев-
ченком. Його найбільші політичні 
поезії («Осії глава XIV», «І мертвим 
і живим...», «Розрита могила» та ін.) 
замовчуються. Є спеціальна вка-

зівка суворо наглядати за шевчен-
ківськими концертами й вечорами, 
щоб вони проходили на рівні гопа-
ка, а то, не дай Боже, сплине щире 
слово Кобзаря, пробудить у когось 
думку про Україну, про «нашу, не 
свою землю». А скільки в журна-
лах і газетах було цензурою зня-
то матеріялів-статей, віршів про 
Шевченка, в яких сексоти побачи-
ли «натяки» на сучасне становище 
України!

Шевченка боявся цар. Бояться 
його й наші партійні царисти, бо не-
дарма вони стягнули на гору в Ка-
неві на день свята хмару війська і 
міліції та переодягнених кагебістів. 
А чи були там люди?.. Людей впус-
кали до Шевченка за перепустка-
ми...

Але вершиною всього цьо-
го були події 22 травня в Києві. У 
цей день традиційно відзначаєть-
ся річниця перевезення Шевчен-
кових останків з Петербурга і по-
ховання Шевченка в Каневі. До 
пам’ятника Шевченкові в Киє-
ві збираються люди, співають пі-
сень. Так було протягом кількох ро-
ків. Цього ж року начальство, вико-
нуючи загальний план роботи «по 
Шевченку», вирішило цього не до-
пустити. Напередодні викликали в 
ЦК ЛКСМУ групу молоді, яку вважа-
ли ініціатором цієї справи, і сказа-
ли, що цього не можна допустити. 
Чому? «Тому, що подібні маніфеста-
ції — образа великого російського 
народу». Так дослівно і було сказа-
но: «Образа великого російсько-
го народу». Дико, але послідовно. 
А потім декани й парторги бігали 
по студентських аудиторіях і попе-
реджали: хто буде помічений біля 
пам’ятника Шевченкові 22 травня, 
того автоматично виключать з вузу. 
Неймовірно? Спитайте в студен-
тів університету, педінституту, мед-
інституту, у працівників інститутів 
літератури, фольклору та етногра-
фії, Держлітвидаву та інших видав-
ництв, яким дзвонили по телефону 
навіть секретарі ЦК ЛКСМУ, суворо 
попереджали про це.

І все ж увечері 22 травня зі-
брався біля пам’ятника великий 
натовп молоді. Їх зняли на кіноплів-
ку і тепер «тягають». Декого зняли 
з роботи, декого збиралися зняти, 
поки не прийшла з Москви вказів-
ка «не роздувати справу».

Так вони бояться Шевченка. І 
так воюють з ним. А війна з Шев-
ченком — це тільки частина війни 
з українською культурою і україн-
ським народом. Спалення україні-
ки в публічній бібліотеці — також 
частина цієї війни... «Учітеся, брати 
мої, думайте, читайте», — закликав 
Шевченко.

ДУМАЙТЕ...
Ми знаємо, що народ безсмерт-

ний, його не задушиш, не спалиш 
його духа. Звичайно, коли в наро-
ді є дух боротьби. Але коли немає 
того духу — він стає мертвим. Не 
втішаймо себе вічною істиною про 
безсмертя народу — його життя за-
лежить від нашої готовності посто-
яти за себе!

(Журнал «Сучасність», рік V, ч. 2, 
лютий 1965. С. 78 – 84.)

Як була спалена 
найбільша бібліотека України

З архіву самвидаву

Євген СВЕРСТЮК

З приводу процесу над Погружальським
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Письменник, 
член ОУН 

Петро Дужий

7 червня 1916 року на-
родився Петро Атанасійович 
Дужий.

У 1941-му входив до списку 
700 членів ОУН, які мали вико-
нувати найвідповідальніші за-
вдання. Разом із групою Дми-
тра Мирона планував прого-
лосити акт відновлення укра-
їнської державності в Києві. 
Пізніше перейшов у підпілля, 
працював у Головній організа-
ційній реферантурі ОУН. Орга-
нізовував перші відділи УПА на 
Холодноярщині. Був засудже-
ний німцями до страти, але зу-
мів утекти важкопораненим. 
Учасник першої Конференції 
поневолених народів на Рів-
ненщині. У 1944-му увійшов до 
складу Головного проводу ОУН 
як референт пропаганди.

Чотири рази його арешто-
вували поляки, двічі — німці, 
ще двічі — радянські спецслуж-
би. 22 березня 1947 року зно-
ву засудили до розстрілу. Петра 
Дужого врятував травневий 
указ про скасування смертної 
кари. Пройшов через концта-
бори Колими, Сибіру, Мордовії.

Помер 24 жовтня 1997 
року у Львові, похований на 
Личаківському кладовищі.

Емський указ 
про заборону 
українського 
письменства

30 травня 1876 року ро-
сійський імператор Олек-
сандр ІІ у німецькому міс-
течку Емс підписав таєм-
не розпорядження про по-
вну заборону українського 
письменства.

Указ доповнював осно-
вні положення Валуєвсько-
го циркуляра 1863 року. 
Він мав на меті витіснення 
української мови з культур-
ної сфери та обмеження її 
побутовим вжитком.

Указ забороняв: друку-
вання будь-яких книг укра-
їнською мовою; викладан-
ня українською мовою в 
початкових школах; вла-
штування концертів з укра-
їнськими піснями і україн-
ських театральних вистав; 
ввезення на територію Ро-
сійської імперії книг укра-
їнською мовою без особли-
вого дозволу.

Авторство докумен-
та належить Михайлу Юзе-
фовичу, помічнику курато-
ра Київського навчального 
округу. Він підготував ме-
морандум на ім’я імпера-
тора, де звинуватив діячів 
українського руху в тому, 
що вони прагнуть «вільної 
України у формі республіки 
з гетьманом на чолі». Він же 
відіграв роль провокатора 
та зрадника в розгромі Ки-
рило-Мефодіївського това-
риства 1847 року. Особис-
то ініціював закриття газе-
ти «Киевский телеграф» та 
Південно-Західного відділу 
Російського географічного 
товариства. 

Іншими наслідками Ем-
ського указу стали лікві-
дація «Громад», звільнен-
ня професорів-українців з 
Київського університету, 
тимчасова дезорганізація 
українського руху на тери-
торії Наддніпрянщини.

Емський указ так і не 
був формально скасований 
у подальшому. Припинив 
свою чинність після мані-
фесту царя Миколи ІІ в жов-
тні 1905 року, яким, зокре-
ма, запроваджувалася сво-
бода слова.

Матеріали підготував 
Сергій ГОРОБЕЦЬ,

Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів

8 червня 1847 року в 
селі Шляхтинці на Тернопіль-
щині народився Олександр 
Григорович Барвінський.

Закінчив філософський 
факультет Львівського уні-
верситету. Очолював осе-
редок «Просвіти» у Львові, 
співпрацював з українськи-
ми періодичними видання-
ми. Згодом — учитель Терно-
пільської чоловічої вчитель-
ської семінарії, професор 
державної вчительської се-
мінарії у Львові. 

Брав активну участь у 
грома дсько -політичному 
житті Галичини. Голова Укра-

їнського педагогічного то-
вариства (1891 – 1896), за-
ступник голови товариства 
«Просвіта» (1889 – 1895). 
Один із ініціаторів реор-
ганізації Товариства імені 
Т. Шевченка в Наукове това-
риство імені Т. Шевченка та 
його голова в 1893 – 1897 
роках. У 1894-му створив 
кафедру української історії 
у Львівському університе-
ті, куди запросив виклада-
чем Михайла Грушевсько-
го. Засновник політичних 
об’єднань Католицький русь-
ко-народний союз (1896) та 
Християнсько-суспільний 

союз (1911). Підготував 24 
томи «Руської історичної бі-
бліотеки», яка стала першим 
серійним виданням історич-
ної літератури українською 
мовою (книги були заборо-
нені на території Російської 
імперії). Автор ряду шкільних 
підручників.

Депутат Палати послів 
австрійського парламенту 
(1891 – 1907) та Галицького 
сейму (1894 – 1904). 

Олександр Барвінський 
відзначався непримирен-
ною позицією щодо москво-
філів та панславізму, рішу-
че відстоював ідеали собор-

ної України. При цьому вва-
жав можливим компроміси і 
співпрацю з поміркованими 
поляками та австрійським 
урядом, через що як політик 
втрачав популярність серед 
галицьких українців.

За доби Української ре-
волюції — делегат Україн-
ської Національної Ради За-
хідно-Української Народної 
Республіки (1918 – 1919), 
деякий час очолював Дер-
жавний Секретаріат освіти і 
віросповідань в уряді Костя 
Левицького. Відійшов від по-
літичної діяльності після оку-
пації Галичини поляками.

Помер 25 грудня 1926 
року у Львові, похований на 
Личаківському кладовищі.

Педагог, історик Олександр Барвінський

14 червня 1891 року в 
селі Зашкові біля Львова 
народився Євген Михайло-
вич Коновалець, творець 
і командир найбоєздатні-
шої військової частини Ар-

мії УНР — корпусу Січових 
стрільців, засновник Україн-
ської військової організації, 
голова Організації Україн-
ських Націоналістів.

Походив з польсько-
української родини. Ще зі 
студентських років відзна-
чався активною громад-
сько-політичною позицією. З 
початком Першої світової ві-
йни мобілізований офіцером 
до австро-угорської армії. 
Під час боїв за Маківку вліт-
ку 1915-го потрапив до ро-
сійського полону, який від-
бував під Царициним (нині 
Волгоград).

Повернувся за два роки. 
Став одним з організаторів 
формації Січових стрільців, 

основу яких склали галича-
ни та буковинці. У 1918 – 
1919 роках командував ди-
візією, корпусом і групою Сі-
чових стрільців під час боїв 
з більшовиками та денікін-
цями. Підрозділ став свого 
роду гвардією УНР, здобув-
ши славу в боях за україн-
ську державність. 

Після поразки Укра-
їнської революції 1917 – 
1921 років, коли низка ке-
рівників УНР (у тому числі 
Михайло Грушевський) піш-
ла на компроміс з комуніс-
тичним режимом, Конова-
лець не втратив віри в спра-
ву, якій присвятив усе своє 
життя. Хоча чудово розумів: 
попереду — праці щонай-

менше на покоління. Для бо-
ротьби з окупантами з ко-
лишніх офіцерів УНР та Га-
лицької армії сформував 
Українську військову ор-
ганізацію — структуру, що 
об’єднала різні підпільні вій-
ськові групи. 

1929 року став першим 
головою ОУН — потужної на-
ціонально-визвольної сили, 
яка консолідувала найкра-
щі патріотично-революцій-
ні кадри і ставила за мету 
відродження державної не-
залежності України. Один з 
найголовніших талантів Ко-
новальця — вміння поєдну-
вати представників різних 
організацій і різних поко-
лінь. В ОУН влилися як ко-

лишні ветерани армії, так 
і молодь націоналістичних 
формувань. Саме він підго-
тував і висунув таких діячів 
визвольного руху, як Сте-
пан Бандера, Роман Шухе-
вич, Ярослав Стецько, Олек-
сандр Гасин.

Налагодив зв’язки з уря-
довими колами та спецслуж-
бами Литви, Німеччини, Іс-
панії, Франції, Англії, Япо-
нії. Не сприймав радянсько-
го марксизму та німецького 
націонал-соціалізму. Шукав 
свій оригінальний шлях до 
здобуття державності. 

Загинув 23 травня 1938 
року в Роттердамі (Нідер-
ланди) від руки радянського 
агента Павла Судоплатова.

Олег Ольжич (справжнє 
ім’я — Олег Олександро-
вич Кандиба) народився 21 
липня 1907 року в Житоми-
рі. Син знаного поета Олек-
сандра Олеся (Кандиби).

Від 1922-го — в емігра-
ції, мешкав у Празі. У 23 
роки захистив докторську 
дисертацію. Читав лекції в 
Гарвардському університе-

ті, отримав запрошення на 
роботу в Римі. Саме там по-
знайомився з Євгеном Ко-
новальцем. Для Ольжича 
ця зустріч змінила все по-
дальше життя.

За деякий час він напише:
«Нащо слова? Ми діло 

несемо.
Ніщо мистецтво і мана 

теорій.
Бо ж нам дано знайти 

життя само
В красі неповторимій 

і суворій».
Член ОУН від 1929-го, 

від часу заснування органі-
зації. Вів партизанську бо-
ротьбу в Карпатах з угор-
ськими окупантами піс-
ля розгрому Карпатської 
України. Потрапив у полон, 
звідки дивом урятувався 
завдяки листу угорських 
учених.

У жовтні 1941-го висту-

пив одним з організаторів 
Української Національної 
Ради в Києві, маючи на меті 
відновлення української 
державності. Посилення 
репресій з боку гітлерівців 
змусило його переїхати до 
Львова. Саме тут жила ко-
хана Ольжича — Катери-
на Білецька. Улітку 1943-
го вони взяли шлюб, але з 
метою конспірації тримали 
його в повній таємниці, на-
віть мешкали окремо. 

Олег Ольжич став за-
ступником Андрія Мельни-
ка, а після його арешту (сі-
чень 1944-го) — очолив 
Провід ОУН. Вів перемо-
вини з ОУН самостійників-
державників, яку на той час 
очолював Роман Шухевич, 
що вкрай занепокоїло на-
цистів. Як і його контакти 
з англійцями та американ-
цями.

Ольжича заарештува-
ли 25 травня 1944 року й 
відправили в концтабір За-
ксенхаузен. Помер у ніч на 
10 червня від тортур на до-
питі, який проводили геста-
півці.

Вже після смерті ге-
роя, 22 липня, народився 
син Ольжича, названий на 
честь батька Олегом. 
«Не світлий спокій дорогих 

глибин
Прозорої і чистої науки,
Не золоті натхнення орхідеї –
З ласкавості незмірної своєї 
Пошли мені, молюся, дар 

один:
В ім’я її прийняти мужньо 

муки
І в грізні дні залізної 

розплати
В шинелі сірій вмерти від 

гранати».
Олег Ольжич, «Присвята»

Народився 24 січня 
1863 року в селі Малі Ді-
душичі на Львівщині в сім’ї 
священика. Закінчив Львів-
ську духовну семінарію, 
склав іспит на вчителя му-
зики в Празькій консерва-
торії. 

У 1897-му як священик 
у селі Довжанка на Терно-
пільщині на виборах до ав-
стрійського парламенту 
підтримав Івана Франка, з 
яким приятелював, через 
що втратив парафію і був 
переведений до бідного 
села біля російського кор-
дону.

Деякий час був свяще-
ником у селі Завадів біля 
Стрия, але більше просла-

вився своїм музичним та-
лантом.

Заснував перше в Га-
личині нотне музичне ви-
давництво «Бібліотека му-
зикальна» (1885), яке дру-
кувало твори українських 
композиторів. Записував і 
опрацьовував народні піс-
ні. Активно пропагував 
українське хорове мисте-
цтво, засновник і диригент 
товариства «Боян» у Бере-
жанах, Львові та Стрию. 
Автор популярних хорових 
творів на вірші Тараса Шев-
ченка: «Наша дума, наша 
пісня», «Вітер в гаю наги-
нає», «Минулі літа», обробок 
народних пісень і колядок. 
Брав активну участь в ор-

ганізації Шевченківських 
концертів.

У селах, де очолював 
парафію, сприяв відкриттю 
філій «Просвіти». А в Зава-
дові заснував першу в Га-
личині українську коопера-
тивну молочарню, ініціював 
встановлення пам’ятника 
Тарасу Шевченку.

У 1918 – 1919 роках 
входив до складу Україн-
ської Національної Ради 
ЗУНР, очолював повітовий 
комісаріат на Стрийщині. 
Заарештований поляками і 
розстріляний без суду в міс-
ті Стрий. 

Телеграма зі Львова з 
наказом звільнити о. Оста-
па Нижанківського з-під 

варти прийшла до Стрия із 
запізненням. Остап Нижан-
ківський прийняв смерть 
мужньо. 

Один з найвідоміших борців за незалежність Євген Коновалець 

Поет, археолог, політичний діяч Олег Ольжич

Священик, композитор, член Української 
Національної Ради ЗУНР Остап Нижанківський
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До слова сказати, вищеназва-
ний орган навряд чи міг би щось 
вдіяти. Цікаву інформацію з цього 
приводу наводить у своїх спогадах 
Д. Дорошенко. Коли 13-ий піхотний 
полк, солдатів якого у місті вкрай 
боялися, таки «збунтувався», рада 
робітничих і солдатських депутатів 
запросила губернського комісара 
до себе «порадитись, що робити». Він 
побачив товариство, «яке було дуже 
перелякане». Причому всі присутні 
вину за виступ солдатів покладали 
на більшовиків — їхнього місцевого 
лідера, «зовсім молоденьку панноч-
ку» Соню Соколовську і якогось «ву-
сатого і товстого як кіт унтер-офіце-
ра». Цей «бунт» без особливих зусиль 
з боку влади завершився мирно: 
солдати помітингували й повернули-
ся до казарми, обравши собі нового 
командира. Але так було не завжди.

22 жовтня натовп солдатів (май-
же тисячу осіб) серед білого дня — о 
четвертій годині — «зірвали заліз-
ні двері тютюнової крамниці Левіті-
на і розгромили її повністю». Трохи 
пізніше Ніжин опинився «в обіймах 
страшної анархії, яку спричинили 
люди в шинелях. З 1 по 4 листопа-
да вони грабували і трощили горіл-
чані склади», «багацько лавок роз-
бито і спалено, по місту йшла війна». 
Характерно, що її зупинили части-
ни українців — вояків полку Тара-
са Шевченка. За подібним сценарі-
єм розвивалися події в Конотопі, де 
«дві роти українського куреня смер-
ті» роззброїли місцевий гарнізон, 
яким верховодили конотопські біль-
шовики. У їхніх підопічних відібрали 
кулемети, броньовики й одну гарма-
ту. Усіх солдатів відправили до Мос-
ковського округу. Щоправда, про 
грабунки в замітці не йдеться. Також 
немає прямих вказівок на участь 
солдатів у «бешкетах», що мали міс-
це в Новгороді-Сіверському 11 – 
12 листопада. Але було пограбова-
но три крамниці й кооператив. А от 
горілчаний склад вдалося відстоя-
ти. Зрозуміло, що всі ці та багато ін-
ших грабунків, знущань, насильств 
творилися в п’яному стані, що рід-
ко коли закінчувалося добром. У с. 
Мости Сосницького повіту (тепер 
Бахмацького району) трагічно заги-
нуло дев’ять осіб, намагаючись по-
живитися дармовим спиртом.

Аналогічних фактів можна на-
вести чимало. Напади, грабунки, са-
мосуди, вбивства, ґвалтування, п’яні 
бешкети, підпали стали явищем ледь 
не буденним, накрили колись спокій-
ну губернію кривавою хвилею. Ма-
буть, ці малоприємні речі притаман-
ні кожній революції, а особливо чіт-
ко вони проявилися 1917 року. Но-
сіями їх стали знову ж таки солдати 
російської армії. В. Андрієвський у 
своїх спогадах чимало місця відвів 
розповіді про майже тотожну ситуа-
цію в Полтаві, де «правив бал» «зло-
дійський» «четвертий полк». Він вва-
жав, що дислокація по містах Укра-
їни полків «з розбишак» — то була 
своєрідна помста командувача Ки-
ївського військового округу К. Обе-
ручева Центральній Раді за те, що 
«вона тримала тоді в Києві два укра-
їнських полки — «Богданівців» та 
«Полуботківців». Цікаво, що у спога-
дах ситуація в Полтаві порівнюється 
з чернігівською: «наш «4-й полк», то 
ангели у порівнянні до тих, що стоять 
у Чернігові».

Д. Дорошенко свого часу відзна-
чив, що «держання під зброєю в за-
піллі величезних контингентів вій-
ська робило лиш те, що ради солдат-
ських депутатів (а були вони майже 
в кожнім місті, де тільки стояла яка 
військова частина) ставали розсад-
никами большевизму і взагалі во-
рожих до уряду настроїв, а самі за-

логи робили всякі бешкети, які бук-
вально руйнували всяке нормальне 
життя, як це було, наприклад у Чер-
нігові та Полтаві». Сучасний росій-
ський історик, аналізуючи ситуацію 
у Смоленській губернії, дійшов  тако-
го висновку: «В непролетарських гу-
берніях з великою кількістю військ 
саме солдати грали роль рушія ре-
волюції. Вони часто бували зачин-

щиками «беспорядков» і в ряді місць 
контролювали ситуацію…». Ні пові-
тові, ні губернські владні органи, ні 
сам Тимчасовий уряд з цим солдат-
ським революціонаризмом упора-
тися не міг. Мешканці сіл, міст, міс-
течок інколи покірно терпіли зну-
щання, а часом чинили самосуд над 
окремими злочинцями, котрі потра-
пляли їм до рук.

Доречно зазначити, що в гу-
бернії на сільськогосподарських 
роботах, як правило, в поміщиць-
ких маєтках, використовували ав-
стрійських полонених (це, ймовірно, 
збірна назва, яка засвідчувала на-
лежність до армії, а не національ-
ність). Так от, спочатку про них ні-
чого поганого не писали й не гово-
рили взагалі. Навпаки: селяни за-
здрили цій дармовій силі і прагнули 
використовувати їхню працю у влас-
них господарствах. Зрештою, і цей 
контингент став революціонізува-
тися. Сучасні дослідники пов’язують 
цей факт з тим, що полонені прагну-
ли здобути для себе певних політич-
них прав. Коли ж їм у цьому відмо-
вили, вони стали виявляти непокору. 
Конкретні випадки «були зафіксова-
ні в селах Мала Кошелівка, Бобрик, в 
економіях П.Галагана та графа Мусіна-
Пушкіна. Але вони були нечисельні, но-
сили локальний характер і були швид-
ко придушені». У пресі почастішали 
повідомлення про втечі військовопо-
лонених. Поміж німецьких, угорських 
прізвищ зустрічаються й українські: 
Михайло Гошко, Герасим Словак, інші. 
Враховуючи те, що на 1 серпня 1917 в 
губернії знаходилося 9 727 полонених, 
не треба дивуватися наявності серед 
них грабіжників і вбивць. Так, у містеч-
ку Седневі вони побили 83-річного чо-
ловіка. Але в цілому військовополоне-
ні поводилися пристойніше, ніж солда-
ти російської армії.

Проте заради справедливос-
ті треба підкреслити, що стихія роз-
кладу, вседозволеності охопила й 
українізовані військові частини. 
Улітку й на початку осені 1917 р. ба-
гато крові попсувала чернігівцям 
банда грабіжників. Коли її нарешті 
знешкодили, серед бандитів вияви-
ли і двох солдатів 2-го Українського 
Чернігівського полку — Тарасенка й 
Симоненка.

Природно, що цей «солдатський» 

дестабілізуючий фактор у поєднанні 
з селянськими виступами, дорожне-
чею, страхом перед голодом, холо-
дом, наростанням кримінальної зло-
чинності й постійними супутниками 
таких «смутних» періодів — інфекцій-
ними хворобами (у 1917 р. у губер-
нії лютувала дизентерія) вкрай заго-
стрив ситуацію, зробивши її вибухо-
небезпечною. Влада мала безпорад-

ний вигляд. На думку радянського 
історика В. Щербакова, «переддень 
Жовтневої революції на Чернігівщи-
ні характеризується як повне без-
владдя і панування анархії... Все на-
вколо уявляло бурхливу стихію».

5. Встановлення 
влади УНР

Промовистий факт: якщо події 
Лютневої революції відзначалися в 
краї як всенародне свято, виклика-
ли масу очікувань на краще, поро-
дили чимало привабливих перспек-
тив, то прихід до влади в Петрогра-
ді більшовиків був сприйнятий як 
щось скороминуще, випадкове, не-
приємний, навіть ганебний епізод. 
Ніякої радості, урочистості, тільки 
непевність, страх і розгубленість. 
Повалення Тимчасового уряду ба-
гато хто сприйняв як початок кінця 
Росії. Якийсь «Проезжий» закликав 
(наводимо текст мовою оригіналу): 
«Граждане! Бойтесь данайцев, дары 
приносящих! Слушайтесь только ди-
ректив Киевской Украинской Цен-
тральной Рады и Генерального Се-
кретариата. В единении — сила! Не 
для того украинцы добились воли, 
чтобы её утопить в братской кро-
ви на потеху Вильгельма и его най-
митов». Політична платформа цьо-
го аноніма вкрай суперечлива, але 
його страх перед більшовизмом, не-
прийняття його дій, передчуття гріз-
них, кривавих подій — незаперечні. 

Схожі настрої характеризували 
і ставлення місцевих органів вла-
ди до подій у Петрограді. Особливу 
цікавість викликає постанова над-
звичайного засідання Новгород-Сі-
верської міської думи від 30 жов-
тня 1917 р. Різко засуджуючи «по-
встання більшовиків», висловлю-
ючи їм повну «зневагу й бойкот», 
вимагаючи суду над «верховодами» 
й винуватцями, думці звинуватили 
Тимчасовий уряд у нехтуванні свої-
ми обов’язками й потуранні більшо-
визму. «Уряд повинен уміти запобіг-
ти злочину: вбиті громадяни, зґвал-
товані жінки, грабунки громадсько-
го і приватного майна хуліганами 
та чорносотенцями, що пристали до 
шайки більшовиків, — це гріх і по-
турання Тимчасового уряду та його 
агентів», — твердили вони, немов-

би передбачаючи ще страшніші ка-
таклізми. Але це прозріння прийшло 
занадто пізно. Довгий час на Черні-
гівщині, як і по всій країні в цілому, 
на деструктивний характер діяль-
ності більшовицької партії не звер-
тали належної уваги саме ті, хто му-
сив дбати про безпеку держави й 
розуміти парадигму розвитку подій.

Збагнувши ситуацію, 31 жовтня 

відреагувала Чернігівська міська 
дума. Вона закликала (мовою оригі-
налу): «Все живые государственные 
силы города Чернигова сплотиться 
вокруг нея и самыми решительными 
мерами поддержать революцион-
ную власть в лице Временного пра-
вительства и краевых органов этой 
власти Центральной Рады и Гене-
рального Секретариата». 

За таких обставин на Чернігів-
щині дізналися про проголошення 
ІІІ Універсалу УЦР. На думку Д. Доро-
шенка, саме він привіз до Чернігова 
з Києва звістку про створення УНР. 
Губернський комісар відразу ж заві-
тав на засідання міської думи: «Моя 
справа викликала сенсацію: в Чер-
нігові не мали ніяких певних звісток 
про Київ, чули тільки, що іде «страш-
ний бій»... Тепер в думі дебатували 
над тим, щоб заснувати якийсь комі-
тет по охороні міста з надзвичайни-
ми повноваженнями... Спочатку мої 
слова зустріли гробовою мовчан-
кою, але потім цілий ряд членів думи 
на перебій стали просити слова, і ві-
домий нам гласний (член Чернігів-
ської ради депутатів) гістеричним го-
лосом заповів, що він не знає ніякої 
Центральної Ради, що на карту став-
ляться всі здобутки революції».

На українську владу, яка утвер-
джувалася в губернії в цей же час 
— далеко не найкращий для держа-
вотворення, чимало людей перено-
сили свої негативні емоції, жах пе-
ред непевним майбутнім, багато хто 
шкодував за великою Росією. «Отже, 
ми вже в межах Української Народ-
ної Республіки, — з гіркотою кон-
статувала редакція «Черниговского 
края», — в жахливі для Росії дні дер-
жавної конвульсії Рада звернулася 
до народів України з урочистим уні-
версалом. Серця українців повинні 
забитися радістю, але радістю, яка 
отруєна тим, що самостійність Укра-
їнської Республіки проголошена не 
народом і всього за кілька днів до 
оголошення виборів... до Всеросій-
ських народних установчих зборів». 

Але навіть автори наведених 
рядків розуміли, що УЦР, на відміну 
від більшовиків, закликала не зни-
щувати систему влади, що склала-
ся, а «вжити всіх заходів для закрі-
плення і поширення прав місцевого 
самоврядування, що є органами ви-

щої адміністративної влади на міс-
цях, і до встановлення найтіснішого 
зв’язку і співробітництва його з ор-
ганами революційної демократії, що 
має бути найкращою основою віль-
ного демократичного життя».

Отже, 8 листопада Чернігівська 
дума ухвалила резолюцію, в якій, 
між іншим, визнала УЦР «як пар-
ламент та Генеральний Секретарі-
ат як вищу краєву владу». Для місь-
кого самоврядування Чернігова це 
цілком логічний крок, адже протя-
гом усього 1917 р. воно виразно ви-
являло українофільські настрої. Інші 
громадські організації та установи 
міста об’єдналися в комітет громад-
ської безпеки, створений за ініціати-
вою думи, тобто підтримали її. Таким 
чином, влада і формально, і фактич-
но опинилася в українських руках. 
Мабуть, місцева рада робітничих 
і солдатських депутатів була спро-
можна мати іншу позицію. Однак ре-
золюція більшовиків про передачу 
влади радам не пройшла через те, 
що останньої миті їх не підтрима-
ли постійні союзники в Чернігові — 
члени партії Поалей-Ціон. Натомість 
більшовицький переворот знайшов 
співчуття серед частини представ-
ників лівих українських сил. 

29 – 31 листопада в Чернігові 
відбулася конференція волостей і 
гарнізону Чернігова, якою керував 
В. Елланський, фактично — лідер гу-
бернської організації УПСР. Серед 
іншого зібрання підтримало збройне 
повстання в Петрограді. Щоправда, 
самого В. Елланського за подібно-
го роду дії керівництво українських 
есерів виключило зі списків канди-
датів до Установчих зборів. 

Послідовною є позиція й Борз-
нянського повітового земства, яке, 
засудивши дії більшовиків, заявило, 
що «визнаючи правительство Леніна 
(таким — Автори), яке не опираєть-
ся на народні маси, а лише на части-
ну їх, рішати загальнодержавні пи-
тання, керувати державою земське 
зібрання вважає неможливим і не-
допустимим». Борзнянські земці й 
не подумали оплакувати Тимчасо-
вий уряд, а єдиний вихід зі станови-
ща вбачали у проголошенні вищим 
урядовим органом на Україні «Цен-
тральної Ради і Генерального Секре-
таріату».

У цілому в регіоні досить урочис-
то відзначили настання нової вла-
ди. Д. Дорошенко так описав уро-
чистості в губернському центрі: «1 
грудня (за новим стилем — Автори) 
святкував оповіщення Української 
Народної Республіки Чернігів. З на-
казу губернського комісара всі уря-
дові інституції й школи цей день були 
зачинені. Не працювали й устано-
ви земські. На майдані перед Спа-
сопреображенським собором ду-
ховенство всього міста з єписко-
пом Іоаном на чолі відправило мо-
лебень, перед початком якого було 
прочитано Універсал українською 
й російською мовами. Єпископ Іоан 
сказав слово до народу й до вояків 
і обійшов усі лави війська, кроплячи 
свяченою водою. По молебні відбув-
ся парад війська. Пройшли усі части-
ни залоги м. Чернігова — збройно й 
під українськими прапорами. Парад 
приймав в імені Українського уряду 
губернський комісар Д. Дорошенко, 
який в промові до війська з’ясував 
значіння свята. На святі було дуже 
багато народу, представники усіх 
державних і земських інституцій, 
міського самоврядування, учні се-
редніх і низчих шкіл». 

Продовження. Поч. у № 97 – 105.
Далі буде.

Публікація однойменної книги, 
виданої в Чернігові 2003 року. 

Володимир БОЙКО
Тамара ДЕМЧЕНКО
Оксана ОНІЩЕНКО 1917 рік на Чернігівщині

100-річчя Української революції
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Батурин — гетьманська столиця

«Зрештою, моє горе оберну-
лося для мене великим щастям; 
я залишився живим і зберіг своє 
здоров’я», — написав 4 листопада 
1986 року визначний майстер з ви-
готовлення музичних інструментів, 
кобзар та лірник Олександр Самій-
лович Корнієвський.

За доносом 1937 року майстра, 
який мешкав з родиною у м. Корю-
ківка, «… запросили на хвилинку в 
міліцію, а я, як пішов, так повернув-
ся тільки через 25 років». Перед цим 
арештували двох його синів. 

1943 року нацистські карателі 
повністю знищили Корюківку разом 
з її мешканцями. Згоріла й дружина 
Олександра та його будинок. У бло-
кадному Ленінграді загинула його 
донька Віра. 

Пізніше він так пояснив своє по-
карання: «Думали: я великий злочи-
нець, а не розуміли, що був засла-
ний тільки за те, що я робив бандури 
й, таким чином, підтримував україн-
ську культуру, і в той час усі тюрми 
забивали такими людьми, які мрія-
ли про Україну…». 

Народився митець 21 берез-
ня 1889 року в селі Данилівці Мен-
ського району на Чернігівщині в 
сім’ї нащадків запорізьких козаків, 
багато років прожив у Корюківці, до 
самої смерті маючи тверду пам’ять 
та чіткий розум. 

Батько Олександра — Самій-
ло — відбував військову службу ра-
зом із поручником Львом Толстим, 
і вони один одного добре знали. У 
1896 і 1898 роках Л. Толстой інког-
ніто, «подорожнім селянином», зби-
рав матеріал для своїх творів про 
життя селян і двічі гостював у Са-
мійла Корнієвського. 

Коли Олександр вчився у Мен-
ському ремісничому училищі, коб-
зар Терентій Пархоменко замовив 
молодому майстру ремонт кобзи. 
Той не тільки виконав ремонт, а й 
поліпшив інструмент. Терентій Пар-
хоменко продовжував і далі спілку-
ватися з кмітливим юнаком, з часом 
навчив його гри на кобзі.

Коли 1904 року в Києві після 

концерту бандуриста на вдоскона-
леній Корнієвським бандурі слуха-
чі почали цікавитися, де можна за-
мовити бандуру, той порадив усім 
звертатися до Менського ремісни-
чого училища й називав ім’я моло-
дого майстра Олександра.

Посипалися замовлення. Через 
деякий час сам Микола Лисенко за-
мовив молодому хлопцю два інстру-
менти. 

До речі, долі українського май-
стра та визначного італійця Стра-
діварі таки перетнуться. «У мене 
на ремонті була віолончель роботи 
«Stradivarius» 1707 року виготовлен-
ня, отож я добре вивчив особливос-
ті цього шедевра», — пригадував 
Олександр Самійлович.

«У ті часи, — пише в газеті «Сло-
во Просвіти» учень Корнієвського, 
кобзар Василь Нечепа, — стрій коб-
зи був діатонічний. Це як фортепіано 
без чорних клавіш, без півтонів. Тоді 
Олександр Корнієвський і почав му-
друвати, як зробити таку кобзу, щоб 
на ній можна було грати музику Ли-
сенка, Чайковського, Бетховена. 
Олександр Корнієвський додав по-
між струнами ще по одній струні, роз-
містив їх паралельно та змайстрував 
перемикачі (демфер). Так сто років 
тому з’явився новий музичний ін-
струмент — хроматична концертна 
бандура, сучасний інструмент». 

Проте далеко не всі кобзарі-
сліпці сприймали новації Олексан-
дра. Багато хто з них вважав, що 
Корнієвський своїми винаходами 
забирає «справжнє мистецтво гри 
на кобзі», якому вони вчилися до-
вгі роки.

…Травень 1910 року. Учитель 
Олександра, Терентій Пархомен-
ко, недужий лежав удома. Корнієв-
ський відвідав кобзаря. Сів на свій 
дерев’яний велосипед — і прожогом 
у Волосківці, до кобзаревої хати. 

Гостя привітала Явдошка, донь-
ка й поводирка кобзаря. Вона жур-
ливо мовила: «Більше місяця не ози-
вається бандура» — й подала йому 
інструмент. І тільки-но Олександр 
ударив по струнах і стиха заспівав 
«Ніч яка місячна, зоряна, ясная», як 
хворий підхопився з подушки. За 
кілька днів кобзар помер з безмеж-
ної засмути. 

Навчаючись у ремісничому учи-
лищі, Олександр мав змогу відві-
дувати творчі вечори в будинку по-
міщика Баранова, до доньки яко-
го мав романтичні почуття. Але не 
склалося... Саме тут Олександр Са-
мійлович зустрічався з Миколою 
Лисенком, Марком Кропивниць-

ким, Михайлом Коцюбинським. 
Останньому він виготовив бандуру. 

1913 року на Всеросійській ви-
ставці бандури майстра відзначили 
бронзовою медаллю. 

Перебуваючи на службі в армії 
у Глухові, Корнієвський зустрівся 
із земляком з Сосниці — Олексан-
дром Довженком, з яким разом ор-
ганізували концерт. 

Знав і виконував кобзар те-
перішній гімн нашої держави. Ось 
як він про це розповідав у листі до 
М. Полотая 10 лютого 1972 року: 
«В 1918 році купив у мене бандуру 
кобзар із Верхолісся Панас Митро-
фанович Повар. У нього була ста-
резна, нечупарна, на дерев’яних 
кілочках. Він трохи грав і, добре 
пам’ятаю, згадував Шута. Мабуть, 
вона перейшла йому від цього коб-
заря. Часто приїздив до Корюківки 
і вже добре опанував моєю банду-
рою. Особливо чудово виконував 
«Ще не вмерла Україна», якої і я тоді 
навчився від нього. Повара розкур-
кулили, й він десь загинув, залишив-
ся лише пустир, де був його двір».

Під час революційних подій вій-
ськова частина, де служив кобзар, 
розбіглася, він помандрував додо-
му. Маючи роботящі руки, майстру-
вав і незабаром придбав таку-сяку 
хату на Поповому кутку в Корюківці. 

За деякий час його слава як му-
зичного майстра розлетілася на 
всю Україну та Кубань, проте ремон-
тувати інструменти та виготовляти 
нові він мав потайки. Адже це неле-
гальний дохід, а таке в Радянському 
Союзі не дозволялося. Паралель-
но з цим з дозволу влади Корнієв-
ський офіційно виготовляв штемпе-
лі, працював на цукрозаводі. Проте 
все одно залишався непевним еле-
ментом, адже частенько на подвір’ї 
Корнієвських збиралися люди й лу-
нали українські пісні. Доноси летіли 
один за одним. Спочатку його тяга-
ли до в’язниці як «непмана», шукали 
золото, а в 1930-ті роки вже «шили 
політику». На початку 1930-х Корні-
євського як нетрудового елемента 
виселили з родиною на деякий час 
на будівництво в Лохвицю.

А в той час у його рідній Дани-
лівці за провал політкампаній май-
но вже покійних батьків розпрода-
ли, рідний брат Федір змушений був 
перебратися в сусідній новопоста-
лий радгосп Чапаївку (колишній Бо-
бирів хутір). До речі, саме з Чапаїв-
ки родом учителька Данилівської 
школи Марія Тимофіївна Максимен-
ко, що доклала значних зусиль для 
збереження імені кобзаря на його 

батьківщині. 
Але не тримав зла Олександр 

Корнієвський на земляків. У листі 
до свого учня й земляка, кобзаря 
Михайла Полотая 25 серпня 1955 
року він написав: «Побував у Мені, 
Данилівці. Скрізь мене гарно шану-
вали».

Але повернімося до 1937 року. 
Тоді його було засуджено на 10 ро-
ків позбавлення волі.

Кобзарю Ренату Польовому 
Олександр Самійлович розпові-
дав про тяжкі умови зимового ета-
пу на Сибір, коли в «телячому» ваго-
ні трупи померлих лежали на підло-
зі в замерзлих нечистотах. Щоб не 
впасти й не померти в нечистотах, 
підв’язував себе за руку до верхніх 
нар вагона й забувався в дрімоті.

До місця призначення прибув 
украй виснаженим, зовсім непри-
датним до важкої фізичної табірної 
праці. На його щастя, один нагля-
дач потребував ремонту віконної 
кватирки. Для виконання цієї робо-
ти узяв на один день Корнієвського. 
А пропрацював він у наглядача два 
тижні. За той час перенавісив кіль-
ка дверей, перестелив усю підлогу, 
ще й розбиту гітару поремонтував. 
І, непогано харчуючись, відновив 
власні фізичні сили.

Від одного наглядача потрапив 
на таку саму роботу до іншого. Потім 
настроїв піаніно начальнику табору. 
Виготовляв на замовлення високого 
начальства художньо оформлені по-
дарункові вироби (скриньки, рамки 
тощо). Отже, завдяки своїм золотим 
рукам здобув у таборі окремий ста-
тус і в табірних умовах зажив краще, 
ніж ті, що жили на волі. Навіть мав 
змогу заробляти чималі гроші.

З часом з двома синами оселив-
ся в Корюківці, де продовжував ви-
готовляти інструменти. Одну з бан-
дур майстер виготовив на замов-
лення поета Максима Рильського, 
проте віддати замовлення не встиг, 
завадила смерть поета. 

Незважаючи на певну славу 
Корнієвського й більш-менш ком-
фортне перебування в Корюківці, 
все одно комуністичний режим ста-
вився до майстра як до ворожого 
елемента.

«Мене не раз питали в обкомі: 
«Чого ти туди їздиш? Хіба не зна-
єш, що Корнієвський був репресо-
ваний?» Я вдавав із себе наївного 
мандрівника. І знову раз за разом 
бував у нього. А місцеві органи КДБ 
увесь час стежили за кожним моїм 
кроком і доповідали, куди треба: з 
чим приходив у хату і що звідти вино-

сив», — розповідає учень майстра, 
відомий кобзар Василь Нечепа. 

Олександр Корнієвський розу-
мів суть Радянського Союзу: «Було 
б це у вільній країні, без тоталіта-
ризму, ми б із тобою створили б сво-
єю працею багато б чого видатного 
і популярного під іменем «Корнієв-
ський і син»… Але можна буде дума-
ти, що колись настане законність», 
— писав майстер у листі до сина 
Олександра 22 червня 1947 року.

Вершиною власної майстернос-
ті Олександр Корнієвський вважав 
бандуру, виготовлену на замовлен-
ня українського уряду для подарун-
ка тодішньому главі Компартії Ми-
киті Хрущову. За спогадами Рената 
Польового, спід її був виготовлений 
з деревини горіха, а дека оздобле-
на інкрустаційним зображенням 
усіх дев’яти давньогрецьких муз. 
Був художньо виконаний і футляр 
бандури. 

Отримував замовлення вигото-
вити бандуру в подарунок україн-
ського уряду кубинському вождеві 
Фіделю Кастро.

Цікаво, що серед багатьох учнів 
кобзаря були і євреї, яким він виго-
товив кобзи. Це Лев’янт Зелман з 
Мени, учень Корнієвського, якому 
майстер 1909 року виготовив влас-
ний інструмент. Олександр разом з 
Лев’янтом на прохання кобзаря Пе-
тра Ткаченка 20 липня 1912 року 
допомагали йому в концерті в Бату-
рині для військового полку. Згодом 
Лев’янт під псевдонімом Львович 
гастролював із кобзарями Кучугу-
рою-Кучеренком і Гамалією. Пізні-
ше мешкав у Москві, де його сліди 
загубилися. 

Також ходив навчатися до Олек-
сандра Самійловича Аврам Йоси-
пович Хайкін, який згодом загинув 
на фронті. Хайкін добре виконував 
єврейські мелодії, а сам Корнієв-
ський перейняв від нього танець 
«Шир», гімн Ізраїлю «Колейд белей-
вов» тощо. Також Корнієвський до-
лучив до власного репертуару деякі 
єврейські мелодії. 

На жаль, не збереглося запи-
сів з грою Олександра Самійловича 
Корнієвського.

Музичні інструменти майстра 
часто «прописувалися» в ансамб-
лях, капелах, оркестрах. Його робо-
ти отримали високе визнання фа-
хівців. На бандурах Корнієвського 
грали кобзарі Терентій Пархоменко 
й Семен Власко, Євген Адамцевич 
та Андрій Бобир, Олексій Чуприна й 
Віктор Лісовол. 

«Північний вектор»

Ткацтво — одне з найдавніших ремесел 
українського народу. Воно виникло ще в пе-
ріод первіснообщинного ладу і було пошире-
не по всій території країни. Ткацтво і на сьо-
годні залишається одним з найбільш важли-
вих та розвинених народних ремесел в Укра-
їні, адже задовольняє не тільки побутові, а й 
естетичні потреби людини. 

Від другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
набуло широкого поширення виготовлення 
тканих виробів у домашніх умовах. Незва-
жаючи на розвиток у промислових масшта-
бах, ткацтво в домашніх умовах продовжу-
вало своє існування до середини ХХ ст. Від 
покоління до покоління передавали секрети 
ткацької майстерності в родинах. 

Фондова колекція Національного істо-
рико-культурного заповідника «Гетьманська 
столиця» має кращі зразки народної ткацької 
культури: настільники (скатертини), рядна, 
килими, панно, плахти, рушники. Хоча це ав-
тентичні роботи, здебільшого авторство май-
стрів не встановлено. Ці предмети хатнього 

вжитку виготовляли для особис-
того користування на ручних вер-
статах, які в ті часи мали майже в 
кожній родині. 

У фондовій колекції заповід-
ника є й авторські роботи відо-
мих українських майстрів з пере-
бірного ручного ткацтва: С.Г. Не-
чипоренка, О.К. Попової, І.П. Ду-
даря. 

У 2006 р. до фондової колек-
ції заповідника дирекція худож-
ніх виставок України (директор 
Ольга Говдя) подарувала автор-
ську роботу О.К. Попової — руш-
ник «Мамина вишня в саду» (2004 
р., бавовна, ручне ткання). Руш-
ник виконаний у триколірній гамі 
білих, червоних і бордових ниток, 

оздоблений геометричним ма-
люнком. Унизу оздоблений чер-
воними торочками. На рушнику 
переважає червоний колір. Це 
не випадково. У палітрі кольорів 
він стоїть першим, а згідно з на-
родними віруваннями відпові-
дає чакрі тембру, імпульсу жит-
тя, його роль — енергетичне під-
живлення, утвердження життя. 
Червоний колір має оберегову 
функцію. Рушник майстрині ніби 
випромінює тепло, затишок, 
безмежну любов, що асоціюєть-
ся з любов’ю матері — береги-
ні роду. Споглядаючи рушник, 
згадуються рядки відомої піс-
ні «Мамина вишня» та вірш «Са-
док виш невий коло хати» Тараса 

Шевченка, а в уяві постають «дитинство, те-
пле, як гарна весна», «мама щаслива й сум-
на», затишна батьківська оселя з вишнями 
неподалік.

Роботи О. Попової добре знані в Украї-
ні та за її межами. Вони експонувалися в Ту-
реччині, Новій Зеландії, США (у травні 2010 
р. їх демонстрували в центрі Українського па-
вільйону у Вашингтоні). Неодноразово орга-
нізовували виставки робіт майстрині з Богу-
слава і в Україні. Доробок О.Попової вражає 
своєю масштабністю та розмаїттям. У її твор-
чій колекції — ткані вручну рушники, сервет-
ки, доріжки, скатертини, гобелени, україн-
ський одяг — жіночі сукні, чоловічі сорочки, 
дитяче вбрання, ляльки-мотанки. 

З покоління в покоління дбайливо, з 
любов’ю передають майстри ткацтва кращі 
досягнення своїх попередників. 

Тамара МІСЕЧКО, 
зберігач фондів Національного 

заповідника «Гетьманська столиця» 

Олександр Корнієвський: 
музика крізь випробування долі

Мамина вишня в саду 
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Закінчення. Поч. у № 105

— Від чого ж вона померла? — 
нарешті запитав я.

— Та вже було від чого, як мо-
виться. — Вона мигцем глянула че-
рез плече. — Звичайно, сьогодні 
комусь потрібно залишитися в бу-
динку біля хазяйки, бо я зібрала б 
свої пожитки та збігла звідси нині ж 
увечері. Але я не залишу її мертву, 
оскільки за нею нікому доглянути. 
Мені негоже обговорювати справи 
господарів, та я і не збираюся нічо-
го говорити, тільки все одно кожен 
знає, все місто знає. І якщо містер 
Реднор не напише в управління по-
ліції, то напише хто-небудь інший. А 
лікар може говорити все, що йому 
заманеться. Але хіба я не бачила 
на власні очі, як хазяїн саме сьогод-
ні взяв з полиці бутель з гербіцида-
ми? І хіба він не здригнувся, коли 
озирнувся й побачив, що я дивлю-
ся на нього? А поруч на столі стояла 
приготовлена для хазяйки вівсянка. 
Ні, я в рот більше нічого не візьму 
в цьому будинку! Ні шматочка тут 
більше не з’їм, вже краще з голоду 
померти.

— Де живе лікар, до якого звер-
талася ваша хазяйка?

— Лікар Адамс? За рогом, на 
Хай-стріт. Другий будинок.

Пуаро різко розвернувся. Він 
був дуже блідий.

— Для дівчини, яка нічого не 
збиралася говорити, ця служниця 
сказала досить багато, — сухо під-
мітив я.

Стиснувши кулак, Пуаро з доса-
дою вдарив ним по своїй долоні.

— Дурень, злочинний дурень, 
ось ким я виявився, Гастінгс. Я хва-
лився моїми маленькими сірими 
клітинками, а в результаті проґа-
вив людське життя, життя людини, 
що просила мене про порятунок. Чи 
міг я уявити, що все станеться так 
швидко! Сподіваюся, милосердний 
Господь пробачить мене, оскільки я 
навіть не припускав, що щось таке 
може статися. Її історія здавалася 
мені занадто надуманою. А ось і бу-
динок лікаря. Давайте подивимося, 
що він розповість нам.

Лікар Адамс був доброзичли-
вим і рожевощоким здоров’яком, 
типовим сільським лікарем. Він 
прийняв нас цілком люб’язно і спо-
кійно, але при натяку на причину на-
шого візиту обличчя його обурено 
почервоніло.

— Щонайповніша нісенітниця! 
Усі ці підозри — щонайповніша ні-
сенітниця! Хіба я не спостерігав за 
її хворобою? Гастрит. Ні більше, ні 
менше, як звичайний гастрит. Наше 
містечко — просто розсадник плі-
ток. Купка старих пліткарів збира-
ється і вигадує чортзна-що. Начи-
тавшись бульварних газеток, вони 
мріють, щоб у їхньому містечку теж 
сталося отруєння. Досить з’явитися 
на полиці пляшці з гербіцидами, і — 
алле-оп! — їхня уява вже мчить га-
лопом, закусивши вудила. Я знаю 
Едварда Пенджелея. Він не міг отру-
їти навіть собаку своєї бабусі. Та й з 
чого раптом йому труїти власну дру-
жину, скажіть на милість?

— Є одна обставина, пане ліка-
рю, про яку Ви, ймовірно, не знаєте.

Дуже коротко Пуаро розповів 

йому, з яким проханням звернулася 
до нас місіс Пенджелей. Подив ліка-
ря Адамса був воістину безмежним. 
Його очі трохи не вилізли з орбіт.

— Господи помилуй! — вигук-
нув він. — Бідолаха, мабуть, з’їхала 
з глузду. Чому вона не поділилася зі 
мною своїми страхами? Найрозум-
ніше було б звернутися до мене.

— Щоб виставити себе на по-
сміховисько?

— Зовсім ні. Я сподіваюся, що 
зміг би неупереджено розібратися 
в цій справі.

Пуаро поглянув на нього й по-
сміхнувся. Лікар Адамс, очевид-
но, не смів зізнатися навіть само-
му собі, наскільки стривожило його 
наше повідомлення. Коли ми ви-
йшли на вулицю, Пуаро вибухнув 
сміхом.

— Ох і впертий же цей лікар, 
просто як віслюк. Він визначив, що 
в неї був гастрит, значить, нічого ін-
шого й бути не могло! І все-таки він 
не на жарт стривожився.

— Які ще плани в нас на сьогодні?
— Повернення в готель, mon 

ami, ми проведемо огидну ніч на од-
ному з ваших англійських провінцій-
них ліжок. Залишається тільки по-
жаліти тих, кому доводиться ночу-
вати в дешевих англійських готелях!

— А на завтра?
— Ми повинні повернутися в 

місто й почекати розвитку подій.
— Досить нудна перспектива, — 

розчаровано сказав я. — Припусти-
мо, що ніяких подій не станеться.

— Станеться! Вже це я вам обі-
цяю. Наш славний лікар може скіль-
ки завгодно твердити, що причи-
ною смерті був гастрит. Але йому не 
вдасться заткнути рота кільком со-
тням базік. І це базікання досягне 
своєї мети, запевняю Вас!

Наш потяг прибув до Лондона 
об одинадцятій ранку. Перш ніж ви-
рушити на вокзал, Пуаро висловив 
бажання побачити міс Фріду Стен-
тон, племінницю, про яку згадувала 
жінка, що померла. Ми досить легко 
знайшли будинок, де вона винайма-
ла квартиру. З нею був високий сму-
глявий молодий чоловік, якого вона 
з деяким зніяковінням представила 
нам як містера Джейкоба Реднора.

Міс Фріда Стентон виявилася на 
рідкість миловидною дівчиною суто 
корнуольського типу — рожевощо-
ка, темноволоса й темноока. У гли-
бині цих очей палахкотів вогонь, що 
свідчив про запальність, провоку-
вати яку було б украй нерозсудливо.

— Бідна тітонька, — сказала 
вона, коли Пуаро назвався і пояс-
нив свою справу. — Таке нещастя! 
Я увесь ранок шкодую, що не була з 
нею добрішою і терплячішою.

— Ти й так багато витерпіла, 
Фріда, — перервав її Реднор.

— Так, Джейкобе, але я знаю, 
що в мене запальний характер. 
Урешті-решт тітонька поводила-
ся абсолютно безглуздо. Мені слід 
було б просто посміятися над її сло-
вами, не сприймаючи їх серйозно. 
Зрозуміло, дядько навіть не думав 
труїти її. А нудило її від усього, що б 
вона не їла. Але я впевнена, що це 
було чисте самонавіювання. Вона 
налаштовувала себе на те, що їй 
стане погано, так воно й виходило.

— Що насправді виявилося при-
чиною Ваших непорозумінь з тітонь-
кою, мадемуазель?

Міс Стентон нерішуче погляну-
ла на Реднора. Він миттєво зрозу-
мів натяк.

— Мені час іти, Фрідо. Побачи-
мося вечері. Прощавайте, джентль-
мени.

— Ви вже заручені, чи не так? — 
з лукавою посмішкою запитав Пуа-
ро.

Фріда Стентон спалахнула й зі-
зналася, що так воно і є.

— Саме через це, по суті, в мене 
й виникли неприємності з тітонь-
кою, — додала вона.

— Вона не схвалювала вашого 
вибору?

— О, річ навіть не в цьому. Але, 
розумієте, вона... Дівчина нерішуче 
замовкла.

— Продовжуйте, — м’яко підба-
дьорив її Пуаро.

— Мені страшенно незручно 
говорити таке про неї зараз, коли 
вона померла. Але Ви нічого не зро-
зумієте, якщо я не розповім вам усе. 
Тіточка була до безтями закохана в 
Джейкоба.

— Невже?
— Ну так, жахлива безглуздість, 

правда? Адже їй вже перевалило за 
п’ятдесят, а йому ще немає тридця-
ти! Але так уже сталося. Вона про-
сто збожеволіла від кохання! Мені 
довелося сказати їй нарешті, що він 
залицяється до мене, але вийшло 
тільки гірше — вона жахливо роз-
сердилася. Не повірила жодному 
моєму слову й накинулася на мене з 
такою грубою зневагою, що я, при-
родно, втратила самовладання. Я 
розповіла про цю розмову Джей-
кобу, і ми дійшли висновку, що кра-
ще мені на якийсь час поїхати, поки 
вона не отямиться. Нещасна тітонь-
ка! Здається, вона зовсім втратила 
голову.

— Ймовірно, саме так воно й 
було. Дякую Вам, мадемуазель, Ви 
відмінно прояснили ситуацію.

Я здивувався, побачивши, що 
Реднор чекає нас на вулиці.

— Я майже напевно знаю, про 
що розповіла вам Фріда, — сказав 
він. — Мені щиро шкода, що все так 
сталося, і ви можете уявити, як не-
зручно я почуваюся. Навряд чи тре-
ба говорити, що я особисто не на-
давав їй ніяких надій. Спочатку я 
навіть зрадів, оскільки думав, що 
ця літня пані зможе якось допомог-
ти Фріді. А в результаті все вийшло 
просто безглуздо, але надзвичайно 
неприємно.

— Коли ви і міс Стентон маєте 
намір одружитися?

— Скоро, сподіваюся. І знає-
те, мосьє Пуаро, я хочу бути з вами 
максимально відвертим. Мені відо-
мо навіть більше, ніж Фріді. Вона 
впевнена, що її дядько абсолют-
но не винен. У мене ж немає такої 
впевненості. Але скажу вам одне: 
я не збираюся нікому повідомляти 
про те, що мені відомо. Як мовиться, 
не буди лихо, поки воно тихе. Я не 
хочу, щоб дядька моєї дружини суди-
ли й повісили за вбивство.

 — Чому Ви говорите мені все це?
— Тому, що я чув про Вас і знаю: 

Ви розумна людина. Цілком мож-
ливо, що Ви могли б викрити його 
злочин. Але я запитав би Вас тоді: 
який у цьому сенс? Бідній жінці вже 
не допоможеш, і вона була б остан-
ньою людиною, яка наважилася б 

здійняти галас. Мабуть, при одній 
думці про це вона б перевернулася 
в труні.

— Тут Ви, ймовірно, маєте ра-
цію. Значить, Ви хочете, щоб я не 
здіймав галасу?

— Так, саме так. Зізнаюся Вам, 
я керуюся егоїстичними мотивами. 
У мене великі плани. Я почав одну 
прибуткову справу: відкрив ательє 
чоловічого одягу.

— Більшість з нас егоїстичні, 
містере Реднор. Але мало хто так 
охоче зізнається в цьому. Я зроблю 
те, що Ви хочете, але також чесно 
скажу Вам, що розголосу уникнути 
не вдасться.

— Чому?
Пуаро зробив виразний жест. 

Сьогодні був базарний день, і ми 
якраз проходили повз ринок, звідки 
доносився жвавий шум голосів.

— Голос народу, ось чому, міс-
тере Реднор. О, вибачте, ми муси-
мо поспішати, інакше запізнимося 
на потяг.

— Дуже цікава справа, Гастінгс, 
чи не так? — зауважив Пуаро, коли 
потяг відійшов від станції.

Витягши з кишені мініатюрний 
гребінець і мікроскопічне люстер-
ко, він ретельно привів до ладу свої 
вуса, бездоганна симетрія яких 
злегка порушилася під час нашої 
легкої пробіжки.

— Не знаю, що Вас так заціка-
вило, — відповів я. — Як на мене, 
вся ця справа досить бридка й не-
приємна. Навряд чи тут є якась та-
ємниця.

— Так, згоден з Вами: ніякої та-
ємниці тут немає.

— Я от тільки думаю, чи варто 
вірити тій досить дивній історії, що 
розповіла нам міс Стентон? Боже-
вільна пристрасть її тітоньки зда-
ється мені трохи сумнівною. Місіс 
Пенджелей справила на мене вра-
ження скромної і поважної пані.

— Тут немає нічого дивного, все 
абсолютно звичне. Якщо Ви уважно 
читаєте газети, то виявите, що час-
тенько саме в такому віці скром-
на й поважна жінка залишає сво-
го чоловіка, з яким прожила біль-
ше двадцяти років, а іноді покидає 
навіть своїх дітей заради того, щоб 
пов’язати своє життя з чоловіком, 
який годиться їй у сини. Жінки захо-
плюють Вас, Гастінгс; Ви готові пре-
клонятися перед будь-якою мило-
видною особою, яка зволить мило 
усміхнутися вам, проте Ви нічого не 
розумієте в жіночій психології. Всту-
паючи в осінню пору життя, жінка 
зазвичай відчуває одне божевільне 
бажання: вона мріє про романтич-
ну пригоду, поки ще не стало надто 
пізно. І таке бажання, звичайно, аб-
солютно природно може виникнути 
навіть у дружини поважного дантис-
та з провінційного містечка!

— І Ви вважаєте…
— Що розумний чоловік може 

скористатися вигодами такого мо-
менту.

— Я не назвав би Пенджелея 
таким уже розумним, — задумливо 
пробурмотів я. — Чи багато треба 
розуму, щоб розбурхати все містеч-
ко. Проте я вважаю, що Ви маєте ра-
цію. Тільки дві людини дійсно щось 
знають — Реднор і лікар, і обидва не 
хочуть здіймати галасу. У результаті 
Пенджелей як-небудь викрутиться з 
цієї ситуації. Шкода, що ми не поба-
чили цього хлопця.

— Ви можете дозволити собі 

таке задоволення. Повернутися 
найближчим потягом, вигадавши 
історію про хворий зуб.

Я кинув на Пуаро проникливий 
погляд.

— Хотілося б мені знати, що 
саме Ви вважаєте дуже цікавим у 
цій справі.

— Мій інтерес можна переда-
ти одним Вашим зауваженням, Гас-
тінгс. Після розмови зі служницею 
ви підмітили, що для людини, не 
схильної говорити на певну тему, 
вона наговорила занадто вже ба-
гато.

— М-так! — із сумнівом мовив я 
і, трохи поміркувавши, знову повер-
нувся до початого мною критичного 
аналізу: — Дивно, чому Ви навіть не 
зробили спробу побачитися з Пен-
джелеєм?

— Я даю йому рівно три міся-
ці. Після цього в будь-який момент 
зможу споглядати його на лаві під-
судних.

Я думав, що цього разу проро-
цтва Пуаро виявляться помилкови-
ми. Час спливав, а про наше корну-
ольське отруєння не було ніяких ві-
стей. Ми зайнялися іншими спра-
вами, і я вже майже забув про той 
трагічний випадок, коли раптом 
мені нагадала про нього коротка за-
мітка в газеті, де повідомлялося, що 
управління поліції видало дозвіл на 
ексгумацію трупа місіс Пенджелей.

Через пару днів «корнуольська 
таємниця» вже обговорювалася в 
кожній газеті. Мабуть, розмови на 
цю тему так до кінця і не вщухли, а 
коли було оголошено про заручини 
вдівця Пенджелея і його секретар-
ки міс Маркс, пожежа пліток спа-
лахнула з новою силою. У результаті 
до міністерства направили прохан-
ня про перегляд справи: після екс-
гумації в тілі покійної виявили вели-
кий вміст миш’яку, і містер Пендже-
лей був заарештований за звинува-
ченням у вбивстві своєї дружини.

Ми з Пуаро були присутніми на 
попередньому судовому розгля-
ді. Свідків, як можна було очікува-
ти, виявилося багато. Лікар Адамс 
визнав, що цілком міг помилити-
ся, оскільки симптоми отруєння 
миш’яком схожі на симптоми га-
стриту. Експерт управління поліції 
зачитав своє резюме. Служниця 
Джесі вилила душу в потоці звину-
вачень, більшість з яких була від-
хилена, але вони значно погіршили 
становище заарештованого.

Фріда Стентон свідчила, що ті-
тоньці зазвичай ставало гірше піс-
ля їжі, приготовленої її чоловіком. 
Джейкоб Реднор повідомив, як він 
випадково зайшов у будинок обви-
нуваченого в день смерті місіс Пен-
джелей і побачив, що на столі стоїть 
вівсянка, приготовлена для неї, а 
містер Пенджелей ставить на поли-
цю в коморі пляшку з гербіцидами.

Потім викликали міс Маркс, бі-
ляву секретарку обвинуваченого, 
і вона, плачучи і впадаючи в істе-
рику, зізналася, що обмінювалася 
люб’язностями зі своїм хазяїном 
і що він обіцяв одружитися на ній, 
якщо що-небудь станеться з його 
дружиною. Пенджелей зберіг за со-
бою право захисту, і його справу пе-
редали до суду.

Після цього попереднього ді-
знання Реднор проводжав нас з Пу-
аро до нашої квартири.

— Ось бачите, — зазначив Пуа-
ро, — я мав рацію. Голос народу за-
явив про себе дуже рішуче. І в ре-
зультаті злочин виплив назовні.

— Так, Ви абсолютно мали ра-
цію, — зітхнув Реднор. — Як Вам 
здається, його можуть виправдати?

— Ну, він зберіг за собою право 
на захист. Можливо, в нього і прихо-
ваний якийсь козир у рукаві, як 
кажуть у вас, англійців. Чи не 
бажаєте зайти до нас?

Сьогодні в нашій газеті знову ко-
ролева детективу, знаменита англій-
ська письменниця Агата Крісті (1890 
– 1976). У «Світ-інфо» були надруковані 
кілька її захопливих детективних опо-
відань. А саме: «Свідок звинувачення» 
(№№ 5 – 7), «Котедж «Соловей» (№№ 39 
– 41), «Стадо Геріона» (№ 81), «Таємниця 
іспанської шалі» (№ 93). У дужках вка-
зані номери газети, і ви зможете прочи-
тати ці оповідання на сайті «Світ-інфо». 
А зараз нова історія, де злочин розслі-
дує улюблений герой письменниці — 
детектив Еркюль Пуаро. 

Агата КРІСТІ

Корнуольська 
таємниця
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Цікаве 
про українських 
письменників 

Валерій ШЕВЧУК    
 Із книги «Із вершин та низин» 

14

Світлини з архіву Володимира Сапона

Коли ж буде?
У неділю 19 лютого (за старим 

стилем) 1861 року до важкохворого 
Т. Шевченка зайшов його знайомий 
інженер Ф. Черненко. Уся Росія спо-
дівалася, що того дня буде оголошено 
маніфест про скасування кріпацтва. 
Шевченко очікував цієї події особли-
во напружено. Як тільки Черненко 
зайшов до поета, той замість звичай-
ного привітання запитав:

— Що? Є? Є воля? Є маніфест? — 
і, глянувши у вічі Черненкові, зітхнув 
важко й мовив: — Так нема? Нема? 
Коли ж буде? — тоді затулив обличчя 
руками і, впавши на ліжко, заплакав.

Черненко почав заспокоювати 
його: є певна звістка, що цар у той 
день таки підписав маніфест, але ого-
лошувати його до посту заборонив, 
щоб народ зустрів свою волю не по 
шинках, а по церквах.

Тарас гірко посміхнувся й відпус-
тив з цього приводу круте слівце.

Чому Шевченка 
поховали в Каневі?
Коли прах Шевченка привезли 

з Петербурга до Києва, представни-
ки тогочасної української інтелігенції 
радилися, де поховати поета: в Киє-
ві чи в Каневі. Художник Г. Честахів-
ський, який супроводжував труну, 
наполягав, щоб поховали в Каневі. 
Виразного заповіту щодо цього сам 
Шевченко не залишив, окрім відомо-
го «Заповіту» — поезії. Зважили, од-
нак, на те, що саме в Каневі хотів він 
оселитися, купити землю й постави-
ти хату. Думка Честахівського пере-
важила, і труну з тілом поета відпро-
вадили до Канева.

Перед відправкою зроблено фо-
тографію домовини із зібраною до-
вкола ріднею поета і людьми, що при-
йшли провести його в останню путь.

Тривога над свіжою 
могилою Т. Шевченка

14 червня 1861 року канівський 
поміщик, відставний генерал, князь 
Лопухін одержав від іншого поміщика 
із села Межирічі Парчевського листа 
французькою мовою, в якому повідо-
млялося, що біля свіжої могили Шев-
ченка готується змова й повстання 
проти існуючого ладу. У князя Лопу-
хіна гостював тоді флігель-ад’ютант 
князь Лобанов-Ростовський, який при-
їхав сюди для нагляду за правильним 
упровадженням Положення 19 лю-
того 1861 року, він і забив на сполох, 
пославши доповідну київському гене-
рал-губернатору із запискою того-таки 
поміщика Парчевського. У доповідній 
ішлося, що якийсь селянин-музикант 
Гриць ходить скрізь по селах, а перехо-
вується на могилі Шевченка.

Цю бурю в ложці води здійняли 
через те, що в той час у Каневі жив 
і впорядковував могилу поета худож-
ник Григорій Честахівський, котрий 
часом сходився з селянами і читав їм 
чи дарував твори Т. Шевченка.

З малого доносу завели вели-
чезне діло. До Канева приїхали жан-
дармський полковник Грабовський 
і сам київський губернатор Гессе, 
ввели туди сотню козаків. Списа-
ли гору паперу, арештували кількох 
селян, допитали багатьох людей — 
і все для того, аби довести, що «всё 
дело заключается в пустом стра-
хе и неосновательных опасениях, 
навеянных слишком пугливым во-
ображением». Художника Честахів-
ського, однак, з Канева було спрова-
джено.

Ігор Кравчен-
ко, Богдан Су-
шинський, Пе-
тро Опанасенко, 
Світлана Йовен-
ко, Вадим Бойко, 
Ярослав Ярош, 
Любов Голота, 
Володимир Са-
пон, Микола Лу-
ків, Анатолій Ре-
кубрацький та 
інші — учасники 
всесоюзної нара-
ди молодих літе-
раторів. 1975 р.

Реднор пристав 
на пропозицію. Я роз-

порядився подати два ві-
скі з содовою і чашку шокола-

ду. Останнє розпорядження ви-
кликало легке заціпеніння, і я 
сильно сумнівався, що цей на-
пій з’явиться на нашому столі.

— Зрозуміло, — продовжу-
вав Пуаро, — в мене великий 
досвід у таких справах. І я бачу 
тільки одну лазівку для поря-
тунку нашого бідного вдівця.

— Яку саме?
— Ви маєте підписати цей 

документ. — Зі спритністю фо-
кусника він раптом вивудив 
звідкись списаний аркуш па-
перу.

— Що це?
— Зізнання в тому, що ви 

вбили місіс Пенджелей.
Після короткої паузи Ред-

нор розсміявся:
— Ви, мабуть, з’їхали з 

глузду!
— Ні, анітрохи, мій друже, 

я не божевільний. Ви приїха-
ли в Полгарвіт, відкрили свою 
маленьку справу, і Вам по-
трібні були гроші, щоб розпо-
чати її. Містер Пенджелей ві-
домий як добре забезпече-
на людина. Ви знайомитеся 
з його племінницею, і вона 
прихильно приймає Ваші за-
лицяння. Проте вам видалося 
недостатнім те скромне утри-
мання, яке міг би призначити 
їй містер Пенджелей після Ва-
шого одруження. Ви задумали 
вмить позбавитися як від дя-
дечка, так і від тітоньки; тоді 
гроші перейшли б до Вашої 
дружини як до їхньої єдиної 
родички. Як же мудро Ви все 
розрахували!

Ви фліртували з цією про-
стецькою старіючою жінкою і, 
добившись її кохання, повніс-
тю підкорили бідолаху своїй 
волі. Ви посіяли в душі жінки 
сумніви у вірності власного чо-
ловіка. Спочатку вона вияви-
ла, що він обманює її. Потім ви 
переконали, що він намагаєть-
ся отруїти її. Ви частенько бу-
вали в них у будинку й мали 
багато можливостей підсипа-
ти їй миш’як. Хоча Ви поводи-
лися вкрай обережно і ніколи 
не робили цього за відсутнос-
ті її чоловіка. Але жінкам не-
властиво тримати свої підозри 
при собі.

Природно, вона повіда-
ла про них племінниці й, поза 
сумнівом, поділилася ними 
також з іншими приятелька-
ми. Вашою єдиною складніс-
тю було підтримувати роман-
тичні стосунки з обома жінка-
ми. Ви пояснили тітоньці, що 
вам доводиться для вигляду 
залицятися до племінниці, аби 
не викликати зайвих підозр у 
містера Пенджелея. А молоду 
леді й переконувати не дове-
лося. Хіба могла вона серйоз-
но ставитися до своєї тітки як 
до суперниці?

Але раптом місіс Пендже-
лей, не порадившись з Вами, 
надумала скористатися моїми 
послугами. Якби всі її підозри 
виявилися правильними і вона 
змогла б точно переконатися в 
тому, що чоловік намагається 
отруїти її, вона змогла б роз-
лучитися з ним і пов’язати своє 
життя з Вами — адже саме про 
це, як вона думала, Ви мрія-
ли. Але такий варіант зовсім 
не вписувався у Ваші плани. 
Ви не могли дозволити, щоб 
у справу втрутився детектив. 
А тут якраз трапилася слушна 
нагода.

Ви опинилися в будинку, 
коли містер Пенджелей готу-
вав для своєї дружини вівсян-
ку, й підсипали в неї смертель-
ну дозу. Далі все пішло як по 
писаному. Для вигляду, турбу-
ючись про те, щоб зам’яти цю 
справу, Ви таємно роздували 
її. Але Ви недооцінили Еркюля 
Пуаро, мій кмітливий юний дру-
же.

Реднор смертельно зблід, 
але, як і раніше, намагався від-
хреститися від звинувачень:

— Ваша версія дуже цікава 
й оригінальна, але до чого Ви 
розповідаєте її мені?

— До того, мосьє, що я 
представляю інтереси, ні, не 
закону, а місіс Пенджелей. За-
ради неї я даю Вам шанс уник-
нути покарання. Підпишіть цей 
папір, і Ви отримаєте двадцять 
чотири години, щоб сховатися. 
У Вашому розпорядженні буде 
ціла доба до того, як я передам 
це зізнання до рук поліції.

Реднор коливався.
— Ви не зможете нічого до-

вести.
— Невже? Ви знову не-

дооцінюєте Еркюля Пуаро. 

Гляньте-но у вікно, мосьє. Ба-
чите на вулиці двох чоловіків? 
Вони отримали наказ не випус-
кати Вас з уваги.

Підійшовши до вікна, Ред-
нор відсунув портьєру і з про-
кляттями відскочив.

— Ви переконалися, мо-
сьє? Підписуйте, це Ваш єди-
ний шанс.

— А які гарантії я матиму?
— Що я виконаю обіцянку? 

Слово Еркюля Пуаро. Так Ви 
згодні підписати зізнання? Чу-
дово! Гастінгс, будьте люб’язні, 
підніміть наполовину ліву пор-
тьєру. Це сигнал, що містер 
Реднор може спокійно піти.

Позеленілий від страху 
Реднор, бурмочучи прокляття, 
поспішив покинути кімнату. Пу-
аро злегка похитав головою.

— Боягуз! Я відразу розку-
сив його.

— Мені здається, Пуаро, 
що Ви в якомусь сенсі сприя-
ли злочинцеві, — сердито ви-
гукнув я. — Ви ж завжди за-
суджували емоційний підхід до 
таких справ. І ось раптом з чи-
стої сентиментальності відпус-
каєте на свободу небезпечно-
го вбивцю.

— До чого тут емоції? Це 
був чисто діловий підхід, — 
відповів Пуаро. — Хіба Ви не 
розумієте, мій друже, що в 
нас немає анінайменших до-
казів його провини? Припус-
тимо, я з’явився б у залі суду 
і заявив перед дванадцять-
ма корнуольськими присяж-
ними про те, що я, Еркюль Пу-
аро, маю свою — абсолютно 
бездоказову — версію цього 
злочину. Та вони просто по-
сміялися б з мене. У мене за-
лишався тільки один шлях — 
залякати його і змусити під-
писати зізнання.

Ті два нероби, що тиняли-
ся під вікнами, виявилися дуже 
необхідними. Будьте ласкаві, 
Гастінгс, опустіть портьєру. За-
галом не було ніяких причин 
піднімати її. Це просто була 
наша остання мізансцена.

Так, так, ми повинні дотри-
матися слова. Двадцять чоти-
ри години, але ж я пообіцяв. 
Бідному містерові Пендже-
лею ще так довго чекати, хоча 
він цього цілком заслуговує, 
оскільки, зверніть увагу, об-
манював-таки свою дружину. 
Як Вам відомо, я дуже строго 
ставлюся до питань подруж-
ньої вірності. Ну що ж, лише 
двадцять чотири години. А по-
тім… Я непохитно вірю в наш 
Скотленд-ярд. Вони впіймають 
його, mon ami, обов’язково 
впіймають.

Літературні бувальщини

Письменник, 
що не писав

Гомер давно вважається найви-
датнішим письменником усіх часів, 
хоча він не написав жодного рядка. Усі 
свої твори Гомер тримав у пам’яті з тої 
простої причини, що не вмів ні читати, 
ні писати.

П’єси і життя
Власник великого готелю в Стрет-

форді — на батьківщині Шекспіра — 
дав кожному номеру в готелі назву од-
ного з творів драматурга. Якось портьє 
мав необережність помістити моло-
де подружжя, яке подорожувало після 
весілля, в кімнаті під назвою «Прибор-
кання непокірної». Молода дуже роз-
гнівалася і вчинила великий скандал. 
Тоді переляканий портьє переселив 
подружжя в номер під назвою «Багато 
галасу даремно». Проти цього жінка не 
заперечувала.

Королів багато
За вільнодумство Вольтер накли-

кав на себе невдоволення уряду й кіль-
ка разів змушений був виїздити до су-
сідніх країн.

1750 року на запрошення коро-
ля Фрідріха II він поїхав до Пруссії. 
Якось, катаючись на човні з Фрідріхом 
II, Вольтер помітив, що крізь щілину на-
бирається вода, і вистрибнув на берег. 
Король залишився в човні й глузливо 
запитав:

— Ви так боїтеся за своє життя?
— Звичайно, — відповів Вольтер. 

— Королів — багато, а Вольтер — один.

Розмова з банкіром
Якось у Парижі Гейне зустрів Рот-

шильда.
— Як почуваєтеся? — запитав 

поет.
— Дуже зле, — відповів банкір. — 

Політика доводить мене до божевілля.
На це письменник зауважив:
— Доки Ви не почнете жбурляти 

гроші за вікно, я не повірю в це боже-
вілля.

Успіх і арешт
Перша вистава «Весілля Фігаро» 

Бомарше мала неабиякий успіх. Од-
нак багато жартів і каламбурів Фіга-
ро не сподобалися деяким аристокра-
там. Брат короля, граф Прованський, 
анонімно виступив проти драматурга 
в газеті. Бомарше зрозумів, звідки на-
клеп, і обізвав «критиків» «брудними 
нічними паразитами».

Розгніваний граф прибіг до брата 
короля. Той, граючи в карти, нашкря-
бав олівцем на піковій сімці наказ аре-
штувати Бомарше й кинути до в’язниці 
малолітніх злочинців.

Це була не лише кара, а й публіч-
на образа. Громадськість Франції обу-
рилася. У Парижі випустили анонімну 
листівку: «Хто може тепер після цього 
впевнено сказати, що сьогодні спати-
ме у своєму ліжку?»

Король злякався. За п’ять днів дра-
матурга звільнили. У театрі того ж ве-
чора аплодисментами зустріли сло-
ва Фігаро: «Не в змозі знищити розум, 
вони відплачують тим, що принижують 
його».

Завадило визнання
Сучасників Бальзака дивувала 

його надзвичайна працездатність і ви-
могливість до себе. Він продовжував 
«шліфувати» власні твори навіть після 
набору.

Якось Бальзак зізнався своєму ко-
лезі, письменникові Віктору Ґюґо:

— Знаєте, мені потрібно було де-
сять років, аби зрозуміти, що я не вмію 
писати.

— Тоді чому ж Ви не обрали іншої 
професії? — запитав Ґюґо.

— На жаль, було пізно. На цей час я 
вже став відомим письменником.

Агата КРІСТІ

Корнуольська 
таємниця
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
 Щоб рис вийшов білим і розсипчас-

тим, засипайте його неодмінно в киплячу під-
солену воду, додавши кілька крапель лимон-
ного соку або розчиненої у воді лимонної кис-

лоти. Не закривайте посуд, в якому вариться рис.
 Легко і просто замінити майонез сметаною, додавши в 

неї розтертий жовток круто звареного яйця і чайну ложку гірчиці.
 Щоб вікно виблискувало, мийте його водою з додаван-

ням крохмалю. Замерзле вікно можна вичистити за допомогою 
розчину кухонної солі. Матове скло миють гарячою водою з до-
даванням оцту.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Ніщо так не шкодить 
людині, як точне виконання 
добрих порад.

 Кожний радить, хто 
чим може.

 Професійний порадник 
відрізняється від аматора: 
раптом що — зможе пере-
конливо довести, нібито ра-
див абсолютно протилежне.

 Скільки гостя не го-
дуй, він усе одно нап’ється.

 Незручно сидіти на одну 
зарплатню? Змініть позу!

 Ніколи не сперечай-
теся з дурнем: люди не по-
мітять між вами різниці.

Було колись...
Нільс Бор блискуче ви-

словлював власні дум-
ки, коли бував наодинці зі 
співбесідником, а його ви-
ступи перед великою ауди-
торією часто бували невда-
лі, інколи навіть малозро-
зумілі. Його брат Харальд, 
відомий математик, був 
блискучим лектором. «При-
чина проста, — говорив Ха-
ральд, — я завжди пояс-
нюю те, про що говорив і 
раніше, а Нільс завжди по-
яснює те, про що говорити-
ме пізніше».

* * *
Над дверима сво-

го сільського будинку Бор 
прибив підкову, яка, згідно 
з повір’ям, має приносити 
щастя. Побачивши підкову, 
один з відвідувачів вигук-
нув: 

— Невже такий вели-
кий учений, як ви, може дій-
сно вірити, що підкова над 
дверима приносить успіх? 

— Ні, — відповів Бор, 
— звичайно, я не вірю. Це 
забобон. Але, ви знаєте, 
кажуть, вона приносить 
успіх навіть тим, хто в це не 
вірить.

Куточок 
гумору

— Твій чоловік багато 
заробляє?

— Заробляє мало, але 
приносять багато. 

☺ ☺ ☺
— Учора зустрічав на 

вокзалі жінку, а вона не 
приїхала. 

— Ти хвилюєшся, що 
вона не приїхала? 

— Ні, я боюся, що вона 
вдома ще з учорашнього 
дня. 

☺ ☺ ☺ 
— Життя стало таким 

одноманітним: учора не 
було грошей і сьогодні не-
має... 

☺ ☺ ☺
— Твій чоловік знає 

якусь іноземну мову?
— Знає, бо, як прийде 

додому п’яний, таке белько-
че, що ні я, ні діти не второ-
паємо...

☺ ☺ ☺
— Ти чув, що Андрій 

отруївся алкоголем?! 
— А навіщо він пив 

отруєний алкоголь? 

Клуб «Ерудит»: хочу все знати

 Авіакомпанія Amerіcan Aіrlіnes заощадила 40 000 
долаpів, вилучивши лише одну оливку із салатів, що подають-
ся пасажиpам пеpшого класу.

 Яблука краще ніж кава допомагають прокинутися зранку.

 Пеpший власник компанії цигарок Marlboro помеp від 
pаку легенів.

 Усі пpезиденти США носили окуляри. Пpосто деякі не 
любили показуватися в них на публіці.

 Коpову можна змусити піднятися сходами, але немож-
ливо змусити спуститися.

 Найбільше слів в українській мові починається на лі-
теру «П». Частіше за все вживається в українському алфаві-
ті літера «О».

Усі зна-
ють про два 

великі таланти Та-
раса Шевченка — як 
поета й художника. 

Але мало хто знає, 
що він мав ще 

один талант — чу-
дово співав.

Даніель Дефо, автор знаменитого роману 
«Пригоди Робінзона Крузо», був розвідником, 
організатором і шефом розвідувальної служ-
би Англії. 

Олександр Дюма — автор не лише числен-
них історичних романів, а й книги з кулінарії. 

Наполеон Бонапарт вважався покрови-
телем наук, тому був обраний дійсним членом 
механічної секції Французької академії наук. 

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

За цей час кількість його відвідувачів наблизилась до 
10  тисяч. Насамперед, звичайно, з України. Інші — з усіх 
континентів, переважно це українці діаспори. Ось звідки за-
ходили на сайт читачі газети: США, Австралія, Канада, Бра-
зилія, Мексика, Великобританія, Франція, Німеччина, Іта-
лія, Іспанія, Португалія, Нідерланди, Фінляндія, Чехія, Нор-
вегія, Швейцарія, Австрія, Румунія, Болгарія, Польща, Хор-
ватія, Ізраїль, Росія, Білорусь, Литва, Грузія, Азербайджан, 
Казахстан, Монголія, Зімбабве, Кенія, Південно-Африкан-
ська Республіка. 

Друковані видання й Інтернет доповнюють одне одного. 
Сайт газети, в тому числі для наших передплатників, цікавий 
тим, що там розміщено весь архів, усі номери «Світ-інфо» за 
всі роки  виходу газети. Так що на сайті ви можете прочита-
ти будь-які публікації всіх номерів, скопіювати їх. А читати 
там є що. 

Архів нашої газети — на її сайтіАрхів нашої газети — на її сайті

Кажуть, що «одеська» 
мова не визнає ні відмін, ні 
діє відмін, ні узгоджень, нічого! 
Одесу важко уявити без При-
возу й моря. В Одесі не буває 
нудно. У це місто неможливо 
не закохатися. Адже, як тут ка-
жуть, «це дві великі різниці» — 
Одеса та всі інші міста України. 
Тут кожен дворик просякнутий 
атмосферою і колоритом міс-
цевих мешканців. Тут у пові-
трі пахне фруктами, солоною 
рибкою з Привозу та п’янким 
вином. 

Роман одеситів Ільфа і 
Петрова «12 стільців» екрані-
зували 18 разів, у тому числі 
на Кубі, в Ірані, Швеції, Бра-
зилії і навіть у Третьому Рей-
ху. Сам роман був написаний 
1928 року, а першу екраніза-
цію отримав уже 1933 року, 
коли вийшов фільм виробни-
цтва Польща/Чехословаччи-
на. Майже всі екранізації були 
адаптовані під місцеві реа-
лії: бразильці зробили Оста-
па Бендера дівчиною — тан-
цівницею вар’єте, американці 
— тренером з блошиних бігів; 
десь усе закінчилося хепі-ен-
дом, а стільців було 5 або на-
віть 13.

В Одесі є вулиця, назва-
на на честь міста-побрати-
ма, — Генуезька. А в італій-
ській Генуї, у свою чергу, є ву-
лиця Одеська — Via Odessa. 
Генуя є і на покажчику міст-
побратимів біля Думської пло-
щі: до неї 1706 кілометрів.

Одна з визначних пам’яток 
міста — Потьомкінські схо-
ди, що отримали свою назву 
завдяки режисерові Ейзен-
штейну. Він зняв стрічку «Бро-
неносець Потьомкін», в якій 
фігурують і знамениті сходи. 
Сходи визнано одними з най-
гарніших у Європі, їхня довжи-
на становить трохи менше ста 

п’ятдесяти метрів. Усіх сходи-
нок 192. 

У давні часи одесити на-
зивали питні джерела фон-
танами. Згодом райони міста 
отримали відповідні назви. У 
результаті з’явилися Великий, 
Малий і Середній фонтани. 

В Одесі 1891 року 
з’явився перший на терито-
рії Російської імперії автомо-
біль з двигуном внутрішньо-
го згорання. Кажуть, і перший 
штраф за перевищення швид-
кості трапився в Одесі.

В Одесі на розі Ланжеро-
нівської і Катерининської ву-
лиці у популярному кафе «Фан-
коні» пили свою ранкову каву 
літератори Олександр Купрін, 
Олексій Толстой, класик єв-
рейської літератури Шолом-
Алейхем. У своїй книзі спога-
дів «З піснею по життю» Лео-
нід Утьосов розповідає, що в 
1917 році в цьому одесько-
му кафе він влаштував ори-
гінальний аукціон, на якому 
присутнім продавали кайдани 
Григорія Котовського.

На відміну від адмірала де 
Рібаса, Дюка де Рішельє, кня-
зя Воронцова, в Одесі поки 
немає пам’ятника графу Лан-
жерону, але є вулиця, назва-

на його ім’ям ще 1817 року, — 
пам’ятник за життя.

Одеський кримінальний 
жаргон відрізнявся від стан-
дартного. Наприклад, замість 
традиційного «ботать по фені» 
в Одесі говорили «ботать по 
соні». Мабуть, вираз виник 
під впливом Соньки Золотої 
Ручки.

Володимир Машков піс-
ля зйомок серіалу «Ліквідація» 
ніяк не міг позбутися одесько-
го акценту. А його партнерка 
по серіалу Ліка Ніфонтова, яка 
за сюжетом грала москвичку, 
насилу утримувалася, щоб слі-
дом за партнерами не загово-
рити «по-одеськи».

Специфічна одеська говір-
ка-суржик з’явилася в першій 
третині XIX століття, коли на 
мову Одеси, великого торго-
вого порту міжнародного зна-
чення, чинили сильний вплив 
особливості французької, 
грецької, італійської, україн-
ської мов. Протягом XIX століт-
тя посилився вплив мови ідиш 
у зв’язку зі зростанням єврей-
ського населення. У XX столітті 
завдяки естраді та ЗМІ специ-
фічний одеський гумор і місце-
ві вирази стали відомі далеко 
за межами Одеси.

Таки да, Одеса: 
«Шо ви такоє говорітє?»

В одесском трамвае: «Мадам, ваша нога у 
меня поперёк горла стала…».

Шо ты хочешь от моей жизни? Уже сиди и 
не спрашивай вопросы…

Зять — это инородное тело в доме…

У тебя есть деньги, чтобы так себя вести?

Сеня, не бежи так шустро, а то, не дай Бог, 
догонишь свой инфаркт.

Мужчина, что вы тулитесь вперёд меня? 
Вас здесь не стояло. 

Не морочьте мне то место, где спина за-
канчивает своё благородное название!

Ta не надо мне делать нервы, их есть кому 
портить.

Не хочу Вас расстраивать, но у меня все 
хорошо. 

Вы шо, спешите скорее, чем я?! 

—  Сёма, вы со своей Розочкой счастливы?
— А куда деваться?

Неправильно Правильно

Це простіше простого Це дуже просто

Я буду дома Я буду вдома

Визовіть майстра Викличте майстра

Включіть світло Увімкніть світло

Замоталися провода Заплуталися дроти

Погана резина Погана гума

Одеські жарти

Цікаві факти про знамените місто

Їх краще навести в оригіналі


